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Asi každý z nás byl někdy nucen udělat nějaké jasné rozhodnutí k okolnos-
tem, které ho k tomu vedly, a už nebylo možné se tomu dále vyhýbat. Bývá to 
provázeno různým zvažováním, nakolik je ta možnost vhodná, jestli to není 
pouhá chiméra naší mysli, která se za chvíli rozplyne, jaký dopad bude mít ta-
kové rozhodnutí na náš následující život či naše okolí. V životě Božího Syna se 
takové rozhodování ohledně vytrvalosti v jeho poslání týkalo utrpení kříže, ke 
kterému jeho kroky vedly. Kde bral takovou jistotu, že se nechystá svůj život 
nadarmo zmařit? Evangelium nám svědčí o jeho častém vyhledávání ticha, aby 
naslouchal svému Otci a naplňoval vůči němu svou poslušnost. Ukazuje nám 
tak, že odebrání se mimo ruch, kterým opouštíme prostředky pro rozptýlení 
svého ducha a pro zahánění tísnivé samoty, má také svůj význam. To nám nabízí 
nadcházející postní doba. Právě zde se může člověk dobrat pravdivého pohledu 
na sebe a své poslání. V tichu jsme schopni předkládat své prosby a touhy Bohu  
a dávat mu prostor, aby se sám v našem životě projevil. Co může být pravdivějšího 
a oprávněnějšího, než že se na nás uskuteční Boží plán? V takové chvíli jednáme 
zcela osobitě a můžeme se i vymykat dlouhodobě zaběhlým zvykům, při jejichž 
překročení bychom normálně měli strach, jaký dopad budou mít na budouc-
nost. Jednoho takového, odvážil bych se říci, jsme mimochodem v těchto dnech 
ve společenství církve svědky také my!

Váš kaplan Martin Kohoutek

ÚVODNÍK
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Pace e Bene (Pokoj a Dobro),
to jsou slova, kterými první bratři kapucíni zdravili a oslovovali ty, které pot-

kávali na svých cestách: dnes je to pozdrav všech, kteří se nějak ve svém životě 
inspirují životním poselstvím svatého Františka a svaté Kláry.

Klarisky-kapucínky, sestry rozjímavého františkánského řádu, patří mezi ně. 
Proto vás všechny zdravím tímto přáním pokoje a dobra na stránkách Farníčku 
a zároveň chci vyjádřit dík za vzájemnou podporu a spolupráci, kterou se mezi 
námi daří již delší dobu rozvíjet. Pán ať je vaším pokojem a dobrem.

Tématem aktuálního vydání Farníčku je modlitba. Téma hluboké a všeobjí-
mající naši křesťanskou zkušenost. Vždyť co by bylo naše křesťanství bez ní?  
V našem řádu modlitbě v nejrůznějších podobách věnujeme šest až osm ho-
din denně. Je posláním právě kontemplativních klášterů vytvářet duchovní oázy 
modlitby, kde by se modlitba pěstovala jako hlavní činnost a odkud se má její 
ovoce šířit v tomto světě. Tato naše služba je snahou o ideál, který živototopisec 
svatého Františka definuje takto: František nebyl ani tak člověkem, který se mod-
lil, jako spíše živoucí modlitbou.

Nadcházející doba postní tak může být pro nás všechny pozváním k hlubšímu 
zamyšlení nad tím, co je pro náš život víry podstatné a důležité, aby v něm víra 
mohla být opravdu živá, aby se pozvolna stávala naším životem, a to životem  
v plnosti.
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Člověk nemusí být ani svatým Františkem, ani kontemplativní sestrou, aby  
v srdci pocítil touhu po hluboké a intenzivní modlitbě. Jak se ale modlit neustále 
i uprostřed našich povinností, starostí, shonu a stresu tolik přítomnému v našem 
životě?

Tajemství křesťanské modlitby, jak nás učí Ježíš, nespočívá ani v kvantitě slov, 
ani ve vyumělkovanosti a okázalosti, dokonce ani v nějaké technice či způsobu 
modlitby, ale v čistotě srdce. Křesťanskou modlitbu je možné definovat jako vz-
tah, kdy na jedné straně jsem já, s celou svou osobností, přítomností i minulostí, 
a na straně druhé Bůh, který je milující osobou, jež má svou tvář, jak nám ji dal 
poznat ve svém Synu, Ježíši Kristu. Modlitba je vždy setkáním dvou, kteří k sobě 
hovoří, naslouchají si, sdílí své srdce. Nikdy není formalitou a povinností, ani 
když užívá zaběhaných a osvědčených formulací. Je darem jednoho druhému, 
kdy se čas měří podle lásky.

Když se první Františkovi bratři ptali, jak se mají modlit, naučil je světec pros-
tinké modlitbě:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých kostelích, které jsou na 
celém světě, a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

František v ní staví do popředí dva základní postoje křesťanské modlitby: 
klanění a chválu. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, je jako by vstupní branou, 
postojem, kterým se vstupuje do Boží přítomnosti. Umění sklonit se je uměním 
křesťanské pokory, která žije z pravdy o sobě i o Bohu. Vychází z poznání, kým 
je pro mě Bůh a kým jsem já pro Boha. Na prvním místě vnímá pokoru Boží, 
která se první sklání k člověku, aby ho pozdvihla k sobě. My křesťané se učíme 
od Boha být maličkými, a tak si být navzájem bratry a sestrami podle Božího 
záměru.

Klanět se Pánu, Ježíši Kristu, znamená sklonit se podle jeho příkladu k nepa-
trným a ubohým, sklonit se s láskou, vyjít ze sebe – ze svých představ a plánů –  
a přijmout za své plány Boha, který je mým milovaným a milujícím Otcem.

… tady i ve všech tvých kostelích na celém světě nás uvádí do skutečnosti, že 
každý okamžik je okamžikem pro setkání, okamžikem ke klanění. Moje klanění, 
můj postoj pokory, není vyhrazen jen pro určitou dobu, pro určité místo, nebo 
pro určitou společnost. Je vztahem, který buď je, anebo není. Je kvalitou života  
a charakteristikou, která činí můj život nezaměnitelným a ryze křesťanským.

Přesto existují zvláštní místa, která mají pro život víry zásadní význam. Ko-
stel je místo, kde přebývá Bůh zvláštním způsobem: kde je „fyzicky“ přítomen. 
A víme dobře, že i v dnešní době moderních komunikačních prostředků nic 
nemůže vynahradit osobní setkání, setkání tváří v tvář.

K takovému setkání dochází právě v kostele, při slavení Mše svaté – která 
je nejvyšší formou křesťanské modlitby, při eucharistické adoraci, při tiché 
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modlitbě či rychlé „návštěvě“ a pozdravení svátostného Ježíše.
Jestliže František přidává ...ve všech tvých kostelích, které jsou na celém světě, 

dodává své modlitbě rozměr všeobecnosti, katolicity. Modlitba nás učí vnímat 
věci v jejich širších souvislostech, zasazovat je do kontextu, propojovat navzájem. 
Zda je naše modlitba opravdová, poznáváme podle toho, nakolik jsme

schopni prožívat svůj život, své těžkosti i radosti, jako součást Božího plánu, 
kde máme své jedinečné a nezastupitelné místo v celých dějinách spásy, v naší 
konkrétní realitě třeba i farního společenství, sousedských a rodinných vztahů. 
Z tohoto vědomí pak pramení další ovoce modlitby, kterým je křesťanský pokoj 
a radost.

… a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět: Chvála je 
druhým zásadním postojem křesťanské modlitby. Kolikrát jsme za poslední dobu 
pochválili někoho ve svém okolí? Kolikrát jsme projevili své uznání druhým? 
Kolikrát nás samé zamrzelo, že se nám nedostalo ani díku, ani pochvaly?

I chvála je umění čistého srdce, které vidí dobro a raduje se z něho. Na prvním 
místě je proto třeba prosit Pána o dar vidět: uzdravit srdce od zákalu sobectví, 
závisti, nezájmu a nepřejícnosti. Na tuto slepotu existuje jediný lék – kajícnost 
srdce, neboli zkušenost s Božím odpuštěním a milosrdenstvím. Teprve z poznání 
sebe jako hříšníka potřebujícího Boží záchranu povstává srdce čisté, očištěné 
Kristovou krví. Učíme se vidět dobro, otvírat se pro chválu za dar nového života. 
Kdo miluje Boha, vidí jeho stopy ve svém životě. Kdo zakusil Boží lásku, kráčí  
v Kristových stopách jeho cestou – stává se jeho učedníkem.

Co charakterizuje učedníky, je společenství kolem oltáře ve slavení Eucharistie 
– díkůvzdání, lámání chleba, ve kterém se nám daruje Bůh. Jen jediná odpověď 
na tento dar je dostatečná: chvála Boha, která prostupuje celým křesťanským 
životem, takže se nakonec život sám stává chválou, stává se „eucharistií“, oslavou 
Boha darováním vlastního „těla“, sebe samého pro jeho plán a záměr spásy.

Tehdy o nás může platit onen výše zmíněný výrok: nejsme již lidmi, kteří se 
jen modlí, ale těmi, kteří se stali modlitbou.

Umění modlitby není procházkou růžovým sadem, ale kdo mu odevzdá své 
srdce, časem zjistí, že se z jeho srdce může stát zahrada, kde se bude procházet 
Bůh.

Odvážné vyjití do nároků doby postní, v zakoušení Božího milosrdenství  
a objevování lásky Boží, až k setkání s Kristem triumfujícím nad naší každou 
temnotou a slabostí

přeje a vyprošuje
s. Ráchel OSCCap



7

Několik námětů, co a proč se modlit:
Modlitba Anděl Páně za Evropu
Původ této modlitby sahá do roku 1456. Turecký paša Mohamed II. 
se tehdy chystal zasadit smrtící úder křesťanským zemím. Odpovědí 
byl list papeže Kalista III., kterým nařídil polední zvonění, při kterém 

se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. A křesťanská Evropa byla tehdy 
zachráněna...
V kritické situaci křesťanů v Evropě by měla modlitba Anděl Páně získat opět 
zvláštní význam.Vzhledem k její výstižnosti a krátkosti by to mohlo být přijato.
Modlíte se již pravidelně Anděl Páně za obnovu víry v Evropě?
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii...

Rytířstvo Neposkvrněné
Hnutí, jehož členové se snaží o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nep-
oznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů  
a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.

Podmínky: 
1. Odevzdat se plně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou.
2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném.
Prostředky:
1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: “Ó Maria, bez hříchu 
počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k Tobě neu-
tíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.”
2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké do-
voluje stav, podmínky a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou - modlitba, 
pokání a svědectví křesťanského života.
3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.
Více informací o činnosti Rytířstva Neposkvrněné najdete v časopise Immaculata 
– Neposkvrněná.

Večery chval
Každý první pátek v měsíci, vždy po mši svaté, zaznívají již od doby 
adventní v našem kostele tzv. chvály.
O co jde? Chvála je modlitba, kterou vyvyšujeme a oslavujeme našeho 

Boha; chválíme ho a uctíváme prostě proto, že je to Bůh a Král, dokonalý, jed-
iný, který si zaslouží veškerou naši pozornost, celé naše srdce. Jemu náleží 
všechna sláva a díky. A modlitba chval se snaží právě toto vyjádřit. Chválit 
Boha a vzdávat mu díky, když se nám daří dobře, se zdá lehké, ale chválit ho  
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v těžkých chvílích se nám může zdát nemožné. Pokud to však dokážeme, naše 
vnitřní prožívání a často i pro nás beznadějná situace se mění, Bůh nám do srdce 
vkládá mír a pokoj. Kardinál Chrisoph Schönborn ve své knize Cesty modlit-
by píše: „Chvála Boží se nepojí s žádným místem, může vystupovat především  
z našeho srdce. Chvála a láska spolu úzce souvisejí. Pravá a skutečná Boží chvála 
pochází z lásky, která se těší na Boha. Milující srdce chce chválit a naopak – Boží 
chválou roste naše láska: "Ze srdce zpívejte a hrejte Pánu" (Ef 5,19). Chvála Boží 
tak zaplaší rozmrzelost, malomyslnost a hořkost. Srdce se rozšiřuje a roste v důvěře. 
Učíme se, jako kdysi Izrael, že Bůh skutečně přebývá ve chvále svého lidu. Kousek 
odtud se otevírá nebe, v němž chvála Boží nebere konce, protože jeho vznešenost 
je zde nezastřená.“
Na večerech chval nám tedy jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova 
opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat 
v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Je to čas setkání s Bohem, lidmi  
i se sebou samými, čas milosti, pokoje a radosti. Nevěříte? Tak přijďte, vždyť: „je 
chválit Pána čas“.

-do-

Živý růženec
PAULINE-MARIE JARICOT
Zakladatelka Papežského misijního díla a živého růžence Pauline-

Marie Jaricot se narodila bohatým rodičům 22. 7. 1799 v Lyoně ve 
Francii. V dětství dostala dobrou náboženskou výchovu. V období dospívání 
vyhledávala taneční zábavy a věnovala se rozmarům tohoto světa. Pod vlivem 
kázně o „pomíjivosti tohoto světa“ ve věku 17 let se rozhodla sloužit jenom Bohu. 
Složila soukromý slib čistoty a přijala jednoduchý způsob života a oblékání. 
Zpočátku se starala o ubohé lidi v Lyoně, rozdávala jim almužny. Potom začala 
kolem sebe shromažďovat mladá děvčata. Od roku 1818 začala organizovat po-
moc pro misionáře formou zakládání skupinek lidí, kteří se pravidelně schá-
zeli na modlitbách za misie a darovali vždy pár drobných mincí. Tento systém 
sbírání milodarů za misie se ukázal jako velmi účinný. Pod vedením Ducha 
svatého ještě s jednou laickou ženou, biskupem a knězem založila 3. 5. 1826 
Papežská misijní díla šíření víry. Za krátký čas založila modlitební hnutí Živého 
růžence za misie. Při šíření živého růžence musela překonávat velké překážky. 
Ale nepoddala se, pochopila, že je třeba, aby se modlili všichni, neboť bez mod-
litby národy duchovně zahynou. Po několika letech se živý růženec rozšířil po 
celém světě.

Napsala: „Rozjímání o tajemstvích růžence mne osvobodilo od záliby v lid-
ské moudrosti a přesvědčilo mne, že spása světa závisí na rozjímání o tajemst-
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vích života a smrti Boha, který se stal člověkem a obětoval se z lásky za nás.“  
Zemřela 9. 1. 1862.

ŽIVÝ RŮŽENEC V NAŠÍ FARNOSTI
V naší farnosti jsou tři skupinky živého růžence: šebetovská, vážansko-

knínická a knínická. Každá skupinka(růže) má 20 členů, kteří se modlí a rozjím-
ají každý den jedno tajemství desátku, které jim bylo přiděleno, po měsíci se 
modlitba posune. Díky modlitbě živého růžence jsou v naší farnosti propoje-
ni lidé, kteří se pro svou nemoc už s ostatními nemohou vidět a každý den si  
v modlitbě všech čtyř částí (radostného, bolestného, slavného a růžence světla) 
a při rozjímání nad Biblí připomenou celý život Ježíše Krista.

Proč se modlit?
Když jsi nalezl Boha, nalezl jsi nejlepšího přítele.
Když se modlíš, Bůh tě slyší a vyslyší tvé prosby.
Když se přivineš k Bohu, nikdo tě nemůže v životě zviklat.
Když skutečně hledáš Boha, odpustí ti tvé poklesky.
Když nalezneš Boha, objevíš plnost svého života.
Když nalezneš Krista, budeš slyšet Boží slovo.

Růženec ti ukazuje, jak Ježíš žil.
Pokaždé, když se modlíš růženec, jdeš spolu s Ježíšem.
On tě vede k Otci, on ti dává svého Ducha a sílu.
On tě povznáší na výšiny života, na vrcholky radosti a pokoje.
On ti ukazuje zářící ideály a nádheru věčného života.

Modli se denně růženec a budeš denně blíž k věčnému domovu.
(z brožury Růženec)

-vk-
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ROZHOVOR se členkami živého růžence

Oslovili jsme některé členky živého růžence a zeptali se na tyto otázky:
1.  Jak dlouho patříte do společenství živého růžence?
2.  Kdo Vás k modlitbě živého růžence přivedl?
3.  Proč právě růženec?
4.  Prožila jste nějakou situaci, kdy jste věděla, že Bůh je ve Vašem životě skutečně 
přítomný?

Z.Š.
1.  přes 20 let
2.  maminka
3.  je to modlitba církve
4.  na pouti v Lurdech jsem pocítila přítomnost Boha

B.M.
1.  přes 20 let
2.  když jedna členka zemřela, tak jsem to po ní převzala
3.  skrze tuto modlitbu se za nás P. Maria přimlouvá u svého Syna
4.  při důležitém životním rozhodnutí, mě Bůh dal skrze druhou osobu odpověď, 
která změnila a usnadnila můj život a dala mi jistotu, že jdu po správné cestě

A.V.
1.  přes 20 let
2.  maminka
3.  je to modlitba k uctění Panny Marie
4.  když mi zemřel syn, tak modlitba byla mojí jedinou útěchou

B.L. 
1.  Do společenství živého růžence patřím asi 15 let, přesně si to již nepamatuji.
2.  Přivedla mě k tomu moje maminka, která sama patřila do tohoto společenství 
a když jsem se jí na modlitbu živého růžence ptala, vzala mě za paní Živnou, 
která to měla tenkrát na starosti.
3. Myslela jsem si (tenkrát i nyní), že společné modlitby k Panně Marii jsou 
potřebné k posílení Ducha Svatého v každém z nás. Sama Matka Boží nejlépe 
rozumí našim těžkostem. Co vytrpěla se svým Synem, mě vždy posilňuje do 
dalšího života a utvrzuje mě to v názoru, že bez její pomoci to nejde.
4.  Pociťuji to téměř denně, modlitby mi dodávají životní sílu.
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E.G.
1.  Do společenství živého růžence patřím asi 15 let.
2.  Paní Živná měla tenkrát málo členů a tak mě oslovila.
3.  Myslím si, že růženec je nejlepší modlitba a nejúčinnější. Obsahuje většinu 
základních modliteb.
4.  Většinou v bolestných, nešťastných a zoufalých chvílích. To člověk prožije 
několikrát za život.

E.B. 
1. Když jsem se chtěla také modlit živý růženec, nebylo už v Knínicích mezi 
ženami místo. V té době u nás sloužil o. Karel Slanina. Zašla jsem spolu s dalšími 
ženami za ním a po domluvě vzniklo   v pořadí třetí společenství živého růžence. 
Bylo to asi před dvanácti lety. Pan Ševčík st. nám udělal kartičky, které nám 
slouží dodnes. 
2.  Nevím, kdo mě k myšlence modlit se růženec přivedl. Možná to byla touha 
po tom, vyzkoušet si něco nového. Netušila jsem, že se budu modlit tak dlouho 
a dá - li Pán, tak do konce svého života. 
4.  Okamžiky Boží přítomnosti jsem opravdu zakusila a to několikrát. Vždycky, 
když jsem byla opravdu strašně zoufalá, modlila jsem se pořád, a to jak modlitby 
naučené, tak od srdce, jak jsem to cítila. Můžu potvrdit, že mé modlitby Bůh 
vždycky vyslyšel. Věřím, že Bůh přihlédne v mé poslední hodině i k tomu, že 
jsem se modlila živý růženec. 

J.H.
1.  Myslím, že to je víc jak 15 let.
2.  Paní Źivná ze Šebetova.
3.  Je to krásná, tradiční modlitba. Pamatuji si, jak se ji modlívala babička.
4.  Často.

M.H.
1.  Přesně to nevím, možná tak 8-10 let.
2.  Moje maminka.
3.  Ke své hanbě přiznávám, že nevím, kdy a kde tradice modlitby živého růžence 
vznikla, ale napravím to.
4. Takovou tu intenzivní přítomnost Boha ve svém životě prožívám vzácně. 
Přirovnám to k milostiplným zábleskům, které mě v tu chvíli naplní velkým 
štěstím a ujištěním o Jeho velké lásce. Nebo je to tak, jako když se dlouho  
a pomalu topíte a potom  vás někdo popadne, vytáhne na hladinu a vy se pořá-
dně zplna plic nadechnete.
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Modlitby matek
Hnutí "Modlitby matek" spojuje matky, které se chtějí společně 

modlit za své děti a vnoučata. Bylo založeno na konferenci New Dawn 
(Nový úsvit) v Anglii na konci devadesátých let a nyní se rozšířilo do 

celého světa. Postupem času se přidávají stále nové skupiny. Zakládají svá vlastní 
společenství, která se nazývají "společenství útěchy" (Solace Community), podle 
první komunity v Anglii. Veronika, jedna ze zakladatelek vypráví o počátku 
hnutí:        

„Jak vznikaly modlitby matek.
Po určitou dobu jsme se Sandrou, mou švagrovou, cítily rostoucí potřebu více 

se modlit, abychom tak bojovali s problémy, kterým byly vystaveny naše děti. 
Sandra byla v noci probuzena slovy: "Modli se za své děti." Toto se přihodilo 
dvakrát! Já jsem četla brožurku charismatické komunity Maranatha, "Co děláme 
svým dětem!?", která je plná statistických údajů o různých typech nebezpečí, 
kterým jsou naše děti v dnešní době vystaveny, a věděly jsme, že jedinou odpovědí 
je modlitba. Rozhodly jsme se modlit po dobu jednoho měsíce třetí desátek ra-
dostného růžence. Potom jsme se setkaly ještě se třemi dalšími matkami a začaly 
jsme se v naší malé komunitě modlit způsobem, kterým se nyní modlí skupinky 
matek po celém světě.

Během přípravného období, když jsem se modlila, aby mne Pán vedl  
a udržoval na správné cestě, jsem otevřela Bibli na místě Jeremiáš 31, verš 16-17. 
Lepší místo jsem nalézt nemohla, i kdybych pátrala v Písmu sv. velmi pozorně:

Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,
vždyť je tu mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území.
Cítily jsme, že nám Pán vložil hned od počátku do srdce poznání, že On je Pánem 

a my jsme jeho sekretářkami! Cítily jsme, že nás povede, že nám otevře každé 
dveře a přivede lidi k nám. To se děje (často za těch nejnepravděpodobnějších 
okolností). Naše úloha spočívá pouze v tom, že bychom se měly modlit  
a naslouchat!  Byla to pro nás velká útěcha, když jsme cítily, že nám Pán odňal 
těžká břemena a námahu. Jistě nás vede mnoha způsoby.

Toto modlitební hnutí se během sedmi let rozšířilo do osmdesáti zemí na 
světě. I přesto, že jsme nikdy neiniciovaly žádnou propagační akci a že mluvíme 
o modlitbách matek pouze tehdy, když nás lidé pozvou.

Prostřednictvím modliteb matek přišlo velké požehnání. Mnoho dětí se 
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vrací k víře, nachází zaměstnání a ubytování, děti se vrací domů po letech 
nepřítomnosti. Lidé nám říkají o uzdravení svých dětí, o tom, že byly zbaveny 
závislostí na drogách, o narození zdravých dětí po několika předcházejících 
potratech. Dovídáme se o zlepšení partnerských vztahů.

Pán plní to, co slíbil: „Proste a bude vám dáno!"
Rovněž nám matky říkají o požehnání, které samy obdržely. Je to společenství 

sdílení se v modlitbě s ostatními matkami. Mohou se zde podělit o svou bolest 
jako věřící křesťané v prostoru osobní důvěry. Po týdnech setkávání mezi nimi 
vzniká láska a soucit.

Na našem setkání dáme na stůl kříž, rozžatou svíci (světlo Kristovo - sym-
bol Jeho přítomnosti) a k jeho patě položíme košíček. V průběhu setkání do 
něj každá z nás individuálně vkládá papírový kotouček, na němž jsou napsána 
jména jejich dětí. Ostatní matky doprovází tento symbol odevzdání dětí Pánu, 
modlitbou. Často je tento okamžik obdařen velikými milostmi uzdravování. 
Uvědomujeme si, že Pán přejímá naše starosti. Průvodcem našeho modlitebního 
setkání je brožurka Modlitby matek. Poněvadž svěřujeme vedení našeho setkání 
Duchu Svatému, mohou být týden od týdne různě zdůrazněny jednotlivé věci. 
Někdy více děkujeme a chválíme, jindy je více spontánní modlitby, sdílení nebo 
čtení Písma sv. Někdy více času věnujeme modlitbě za zvláštní potřeby dětí“.

Spiritualita MM je mimořádně jednoduchá. Její podstata je v úplném 
odevzdání se do rukou Božích v dětské důvěře, aby mohl svobodně naplňovat 
svou vůli v našich životech. Aby nás mohl používat jako svůj nástroj. 

Stejně tak, jak vzniklo společenství Modlitby matek z obavy o děti, podobně 
vzniklo i společenství Modlitby otců z potřeby řešit své zodpovědné postavení  
v rodině s nebeským Otcem.

V naší farnosti již nějaké skupinky vznikly, tak pokud vás spiritualita MM 
zaujala, můžete se přidat nebo vytvořit skupinku vlastní, rádi vás do tohoto hnutí 
uvedeme. Vítány jsou všechny ženy, které cítí touhu modlit se za děti (maminky 
všech věkových kategoriií a také ženy svobodné a ženy bez dětí).

Daniela Ošlejšková a Blanka Ševčíková

Modlitba matky
Pro nezamhouřené noci
dej mi, Pane, sílu
pro uspěchaná rána
dej mi, Pane, trpělivost
pro stále stejné dny
dej mi, Pane, vděčnost
pro mé ukřičené děti

dej mi, Pane, radost
pro mého unaveného muže
dej mi, Pane, lásku
a pro mé sobecké srdce
dej mi, prosím, pokoru
ať smím být
tvým nástrojem pokoje.
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Zkušenosti našich farníků s modlitbou:
Síla modlitby
Několik příkladů, které se mi vryly do paměti, i když se staly dávno:

Bylo parné léto a v pravé poledne se mi stala technická závada, kterou 
jsem se snažila opravit.

Víc jak hodinu v 30°C a na všechny možné způsoby a nic, už jsem byla bezradná 
a najednou jsem si vzpomněla na Pannu Marii a začala si zpívat její písničku 
“Matičko Kristova, klíčnice nebe, za duše v očistci prosíme Tebe...”. Ani nevím 
jak, a vše zapadlo na správné místo a bylo to neuvěřitelně rychle hotovo. Dodnes 
nevím, kde se mi v hlavě ta slova písně vzala, když se zpívá v kostele jen jednou 
do roka a do Všech svatých bylo daleko. Od té doby jsem prosbu za všechny duše 
v očistci zařadila do své každodenní modlitby.

Při bolestech těla nebo duše věnuji tyto bolesti Pánu Ježíši za obrácení 
hříšníků nebo za duše v očistci. Modlím se za ně a tím, že vzpomínám na 

konkrétní osoby, na jejich nelehký život, má bolest se vytrácí, není tak důležitá.
Při cestě autobusem jsem často slyšela v rozhovorech jméno Boží na-
darmo. Dost mě to mrzelo a zneklidňovalo. Pak jsem jednou slyšela na 

rádiu Proglas rozhovor s řeholníkem na toto téma:
“Děkujte Bohu, že vám umožnili si na svého Pána vzpomenout a modlete se za 
ty, od koho pochází jméno Boží nadarmo.”

Stalo se mi, že jsem zaslechla někoho škaredě mluvit o druhé osobě.  
A pak, kdykoliv jsem toho špatně mluvícího člověka zahlédla, vždy mně 

to přišlo na mysl. Nemohla jsem se toho zbavit. Dostala jsem radu, abych se za 
toho člověka, který je mi nepříjemný, modlila. Dostavil se neuvěřitelný klid na 
duši. Díky Panno Maria, že se za nás u Boha přimlouváš. Díky Bohu.

Tři roky v Olomouci
Když jsem před třemi roky přijela do Olomouce, abych zde stu-
dovala, byla jsem sem vhozena mezi tisíce neznámých lidí. Často 
jsem si říkala, jestli to opravdu byla cesta pro mě anebo to byl krok mimo 
- všechno ale nasvědčovalo a dál nasvědčuje, že Pán Bůh to tak chtěl a jsem za 
to ráda. 
Během tří let jsem poznala spoustu milých lidí a to i z řad věřících. První mojí 
kotvou, kam jsem se ráda uchylovala po náročném školním dnu, byl kostel 
Zvěstování Páně na Dolním náměstí u kapucínů. Odtud na mě doléhal klid  
a mír a hlavně jsem kněžím rozuměla a oni mně - často mně slova kázání v daný 
okamžik moc pomohla, nemluvě o slovech při svátosti smíření. 
Dalším místem, kde jsem byla “mezi svýma”, bylo studio Radim - pobočka radia 
Proglas v Olomouci, kam mě pozvala moje spolužačka ze střední Liduška. Už 
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asi 5x jsem se společně s dalšími mladými mohla modlit večerní nešpory přímo 
do živého vysílání. Není to nic, čím bych se chlubila, spíš je to krásný pocit, že 
se spolu se mnou ve 21.05 modlí nebo poslouchá modlitbu Církve několik de-
sítek lidí. Tímto vám chci nabídnout tento čas k zastavení se po celém dnu, ke 

společné modlitbě, která pak může přejít v modlitbu osobní.
Pravidelnou akcí, na kterou se každé pondělí těším, je modlitba růžence  

s otcem biskupem Hrdličkou. O půl sedmé se různý počet mladých schází před 
olomouckým dómem sv. Václava a společně zvoníme u dveří, které patří faře 
otce biskupa. Se širokým úsměvem, pevným stiskem ruky a otevřeným srdcem 
nás vždycky přivítá jedna ze dvou řeholních sestřiček a pak už se ze schodů 
řítí sám rozjásaný otec biskup. Asi 20 minut se ztišíme a předkládáme prosby  
a díky v modlitbě růžence v krásné kapličce, ve které nad námi stojí Panna Ma-
ria s Ježíškem v náručí a s milým úsměvem na tváři se na nás dívá. Po růženci 
nikdy neodcházíme s prázdnou - kdo chce, může zůstat a povídat si u výborné 
buchty s otcem biskupem a řeholními sestřičkami. Této nabídky skoro vždycky 
využijí všichni, pokud nemají ještě jiné povinnosti. Mně a mé sestře vždycky  
s radostí říká “vy moje krajanky”. Někdy jsme poslouchali hudbu, jindy četli část 
knihy Já se tam vrátím od Františka Halase nebo pohádky s náboženským pod-
textem, povídali a rozebírali volbu prezidenta, nebo jsme si prohlíželi velikou 
knihu s fotkami chrámů z celého světa a vždycky si taky popovídáme jen tak. 
Je to příjemně strávená hodina a půl, kdy nás milá slova pana biskupa můžou 
provázet celým týdnem.

-lh-
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V lese pracoval dřevorubec. Sekerou kácel stromy. Ale protože ji měl dost tupou, 
nestíhal tempo ostatních. Ti byli s  prací již dávno hotovi, ale on ještě zůstával v lese 
a se svou tupou sekerou marně doháněl to, co nestihl během směny.

K večeru kolem toho místa procházel nějaký pocestný. Chvíli dřevorubce pozoro-
val. Pak se osmělil a pronesl: „Měl byste si nabrousit sekeru, máte ji úplně tupou!“ 

Dřevorubec mu nevěnoval pozornost a dál sekal a sekal. Tekly z něj potoky 
potu…

„Povídám, člověče, měl byste si nabrousit tu svoji sekeru!“ nedal se pocestný.
Dřevorubec ani nezpomalil. Dál sekal a sekal a jen mezi zuby naštvaně procedil: 

„Už takhle vůbec nestíhám. A ještě se budu 
zdržovat broušením sekery…!“

(časopis Milujte se! č. 22/2012)
Jak je to s námi a časem na modlitbu?

O modlitbě pojednávají i některé rubriky na dalších stránkách: rubrika 
Inspirovalo nás přibližuje tzv. Neviditelný klášter, rubrika Víme proč? prozradí, 
proč bychom se měli každý den modlit Vyznání víry, Knihovna nabízí mimo 
jiné knihy s modlitební tématikou a v Pozvánkách se  dočtete o křížových ces-
tách a o plánovaných májových pobožnostech...i to jsou krásné modlitby, které 
nenechávejme “těm ostatním”.

Za celou redakční radu Vám přeji sílu, chuť, touhu, lásku,... k modlitbě,  
k Bohu.

Jarní Farníček

Modlitebně zaměřený Jarní Farníček srdečně děkuje VŠEM, kteří 
přispěli svým sdílením, svými znalostmi a zkušenostmi s modlitbou 
a napsali svůj příspěvek. Na závěr tohoto “modlitebního bloku” ještě 
přijměte malý příběh - ale moudrý a mnohým z nás jistě padnoucí 
na tělo:
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Rok víry 
Svým apoštolským listem Porta fidei, vydaným 11. října 2011, vyhlásil papež 

Benedikt XVI. „Rok víry“. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti 
padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 
2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. Začátek Roku víry se shoduje s výročím 
dvou významných událostí, které zanechaly v životě církve naší doby výraznou 
stopu. Jde o padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu, svolaného bla-
hoslaveným papežem Janem XXIII. (11. října 1962), a dvacáté výročí vyhlášení 
Katechismu katolické církve, který dal církvi blahoslavený papež Jan Pavel II.  
(11. října 1992).

Smyslem Roku víry je podpořit nové obrácení k Pánu Ježíši a znovuobjevení 
víry, aby se tak členové církve mohli stát věrohodnými a radostnými svědky  
zmrtvýchvstalého Pána v dnešním světě. Vyhlášení Roku víry tedy chce napo 
moci jak osobnímu setkání s Kristem prostřednictvím hodnověrného svědectví 
o víře, tak stále lepšímu porozumění tomu, co tvoří obsah víry. To se může dít 
studiem současného Katechismu katolické církve, který je plodem II. vatikán-
ského koncilu, prohlubováním znalostí na přednáškách o tématech tohoto 
koncilu, které v tomto roce četně probíhají nebo také každodenní modlitbou 
„Vyznání víry“.

Více o roce víry lze najít zde: http://rok-viry.webnode.cz/

V návaznosti na Dekret Apoštolské penitenciárie o odpustcích během Roku 
víry ustanovuje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle následující posvátná 
místa, na kterých lze kdykoliv během Roku víry, za podmínek přijetí svátosti 
smíření, přistoupení ke svatému přijímání a modlitby na úmysl svatého otce, 
získat plnomocné odpustky:

• katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
• kostel Jména Panny Marie ve Křtinách
• kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu
• kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna

Další, vzdálenější poutní místa lze najít na této adrese:
www.biskupstvi.cz/2012-11-06-plnomocne-odpustky-v-roce-viry-v-brnenske-diecezi

Také je možné získat odpustky, pokud se účastníte alespoň tří přednášek o do-
kumentech II. vatikánského koncilu nebo o Katechismu katolické církve. Další 
možností je v jeden zvolený den v roce víry navštívit kostel, kde jste přijali svá-
tost křtu, a v jakékoliv právoplatné formě obnovit svůj křestní slib.

o. Martin

VÍME PROČ?   
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Má tělesné nebo duševní utrpení svůj smysl?
Život v klášteře má svoje pravidla, má svoji spiritualitu, přebývají v něm konk-

rétní lidé, ale co spojuje všechny kláštery, je láska konkrétního člověka k Ježíši.
Martial Codou, jáhen, který slouží nemocným, měl v den pohřbu Jana Pavla 

II. vizi. Viděl obraz. Z toho, co obraz znázorňoval, je patrné, jak důležití jsou 
mučedníci – včetně malých dětí zabitých při umělých potratech, nemocní, 
postižení a vězni – trpící. Tato vnitřní vize jáhna Martiala, tento obraz, se stal 
základem „Neviditelného kláštera Jana Pavla II“.

Členy neviditelného kláštera jsou lidé tělesně nebo morálně trpící, nem-
ocní, izolovaní a světem odmítnutí. Všichni přijímají Kristovo pozvání, on ve 
svém velikém milosrdenství zatoužil, aby spolupracovali spolu s ním na spáse 
světa. Jsou uzavřeni v klauzuře svých čtyř stěn, nemocnic, pečovatelských domů  
a vězeňských cel – či jen ve svém utrpení…… Místo, kde žijí, jejich pokoj, se tak 
stává Golgotou, kde Kristus obnovuje svou oběť skrze jejich utrpení….

Myslíte si, že je tato myšlenka „Neviditelného kláštera Jana Pavla II.“ pro 
nás neuskutečnitelná a vzdálená? Je to šance pro všechny trpící, je to šance 
pro všechny, kteří se cítí být zbytečnými. Takoví lidé jsou často nešťastní, nep-
ochopení a mají špatné vztahy i se svým okolím. Ale jakmile naleznou smysl 
ve svém životě, stávají se z nich lidé šťastní a svou radost dokáží předávat dál. 
Důležité je také vědět, že v tom nejsou sami. Kristus je jejich věrným průvodcem, 
rádcem, utěšitelem. A všichni tito lidé dohromady tvoří neviditelný klášter. 
Obětujme tedy každý svoje utrpení pro dobrou věc, spojme se všichni v tomto 
neviditelném, ale na pevných základech vybudovaném klášteře. Každý máme 
své místo na zemi, nikdo z nás zde není bez důvodu. Sdílejme s ukřižovaným 
Ježíšem všechnu bolest a prosme laskavou Pannu Marii o sílu vytrvat.

Pokud se o „Neviditelném klášteře Jana Pavla II.“ chcete dozvědět víc, 
doporučujeme přečíst časopis Milujte se! Č. 23/2012. Je možné půjčit ve farní 
knihovně nebo na www.milujte.se.

- mč, bš – 

(svědectví)
Kdo z nás si nenese svůj každodenní kříž, svoje utrpení? Pro každého z nás je 

připravena zcela osobní cesta v tomto slzavém  údolí. Ale jaký má smysl? Mým 
křížem je nechtěný civilní rozvod, kterému jsem nedokázala zabránit. Nechci 
tady popisovat podrobnosti rozvodu, ani následné pocity smutku, selhání, 
samoty... Nejhorší následky bohužel pozoruji na svojí dceři. Stále se na mě dívají 
její smutná modrá očka, když mi každý den klade stále stejné otázky: "Maminko, 
proč, proč se tohle muselo stát zrovna mně? Proč...? " Mám pocit, že mi to jed-

Kříž v našem životě

INSPIROVALO NÁS 
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nou utrhne srdce. Nemusím snad žádné mamince popisovat pocity, když vidí 
trpět své vlastní dítě. Trpím s ní. Ale už se snažím tohle trápení použít pro do-
bro druhých. Obětuji svou bolest pro záchranu rodiny mého bývalého manžela. 
Modlím se za ně společně s dcerou, aby i oni jednou otevřeli svá srdce. Našla 
jsem s pomocí Boží smysl ve svém trápení. Stačí jen poprosit o pomoc, otevřít 
svoje srdce a důvěřovat. Teď už Bohu opravdu důvěřuji a děkuji mu za cestu, 
kterou kráčí se mnou a za to, že mě dovedl do své náruče plné lásky. Neustále 
se učím. Učím se důvěře v Boží vůli, učím se všechno mu odevzdat a hlavně 
se učím pokoře a trpělivosti, kterou opravdu velmi potřebuji. Je toho tolik, co 
můžeme svým utrpením získat. Utrpení nám vlastně dává šanci dojít ke svatos-
ti. A ještě nakonec bych připojila slova mého oblíbeného sv. Františka z Assisi: 
"Kde nebylo třeba těžce bojovat, není dokonalých ctností."

-mč-

Když člověk pro šíření Božího království pracuje, může být prospěšný.
Když se za ně modlí, je ještě prospěšnější.
Když vše podpoří svou obětí, pak je nejprospěšnější.
Teprve z perspektivy věčnosti poznáme, za co všechno vděčíme modlitbám a obě-
tem nemocných....
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  1.  pátek            VEČER CHVAL
  2.  sobota POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
17.  neděle VELIKONOČNÍ JARMARK
19.  úterý Slavnost sv. Josefa
23.  sobota SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM
24.  neděle Květná neděle
28.  čtvrtek Zelený čtvrtek
29.  pátek Velký pátek
30.  sobota Bílá sobota
31.  neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  5.  pátek VEČER CHVAL
  7.  neděle Neděle Božího Milosrdenství
  8.  pondělí Slavnost Zvěstování Páně - POUŤ VE VÁŽANECH
23.  úterý Svátek sv. Vojtěcha
25.  čtvrtek Svátek sv. Marka, evangelisty, patrona našeho kostela
28.  neděle POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI (mše sv. v 9:00)

  1.  středa Sv. Josefa Dělníka
  3.  pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba ml., VEČER CHVAL
  4.  sobota Svátek sv. Floriána
  5.  neděle PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Z KNÍNICKÉ FARNOSTI
  8.  středa P. Marie, Prostřednice všech milostí
                             POUŤ BOSKOVICKÉHO DĚKANÁTU NA VELEHRAD
  9.  čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
12.  neděle SVÁTEK MATEK, 
                             DEN SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (Farníček má svátek)
14.  úterý Svátek sv. Matěje, apoštola
16.  čtvrtek Svátek sv, Jana Nepomuckého
19.  neděle Slavnost Seslání Ducha svatého
26.  neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
30.  čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně
31.  pátek Svátek Navštívení Panny Marie

vyznačte si v kalendáři

březen

duben

květen

křížové cesty

májové pobožnosti 
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pozvánky

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 2. března 2013 se v naší farnosti - v kostele sv. Marka - již tradičně 

uskuteční duchovní obnova. Začátek je ve 14 hodin. Tentokrát přijal pozvání náš 
bývalý kaplan o. Jan Hanák.
A jaké téma nás letos čeká?... "Co a k čemu je náboženství".
•  V první části přednášky to bude -"Náboženství jako únik před Bohem i před 
člověkem",
•  ve druhé - "Náboženství jako způsob pochopení logiky dobra a zla"
•  a ve třetí části - "Náboženství jako cesta Ježíšova lidství".
Duchovní obnova bude zakončena asi v 17 hodin společnou adorací.

Křížové cesty v naší farnosti během postní doby jsou před každou mší sva-
tou, tj. ve STŘEDU od 16:30, potom v PÁTEK od 17:30 a samozřejmě v NEDĚLI 
od 14:30 hodin.

Letošní postní dobu se Vám snažíme díky postnímu projektu přiblížit 
problémy, které se týkají převážně dívek, žen a jejich partnerů. Je to otázka an-
tikoncepce, neplodlosti, potratů, umělého oplodnění apod. Kromě tvořivých 
dílen, kdy pomáháte vytvářet výrobky na velikonoční jarmark, jste na zmíněné 
téma mohli vyslechnout přednášku MUDr. Lázničkové.

17. 3. po mši svaté tento postní projekt vyvrcholí velikonočním jarmarkem, 
který bude opět v Knínicích na sýpce. Výtěžek z jarmarku poputuje na podporu 
Centra naděje a pomoci v Brně (viz str. 25). 

Výrobky, které vytvoříte doma a věnujete na jarmark, můžete přinést 15. 3. 
od 15:00 do 18:00 na faru. Jsme také vděční za koláče připravené buď na prodej 
nebo jako milou pozornost pro návštěvníky jarmarku. Ty můžete nosit v den 
jarmarku přede mší svatou na sýpku. 

Předem vám, kteří uděláte pro tuto akci cokoliv, velký dík.

Měsíc květen nás zve k hlubšímu prožívání úcty k naší Matce Panně Marii. 
Rozpis májových pobožností bude včas upřesněn!

KŘÍŽOVÉ CESTY

VELIKONOČNÍ JARMARK

Májové pobožnosti
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finanční přehled
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Adventní koncert na podporu Radia Proglas
Advent roku 2012 už je dávno za námi. Jarní Farníček se ale vrátí do této 

doby, aby se ohlédl za akcí, při které se v našem kostele propojilo Brno – Měřín 
– Letovice – Knínice.

První neděli adventní mnozí z Vás využili příležitost vyslechnout v našem 
kostele koncert, jehož asi hodinové trvání zajistily čtyři pěvecké sbory. Schola 
mladých z Letovic, která nás oslnila čistými jemnými hlasy v překrásných více-
hlasých skladbách, dále pak část scholy z Měřína, která předvedla adventní písně 
zase v jiných úpravách, v podání jejich vedoucí zazněly i housle, a také vystoupil 
náš místní Knínický sboreček v tzv. „širokém obsazení“ (od dětí po dospělé, 
aneb kdo chce, ať zpívá) a zahájení celého koncertu se ujaly Hvězdičky – malé 
děti z naší farnosti.

Všichni společně jsme zaplnili celou přední část před oltářem (napočítala 
jsem celkem 32 zpěváků a hudebníků na flétny, kytary, klavír, housle,… 
a k tomu asi 10 Hvězdiček J). Střídavě jsme se snažili svým repertoárem oslo-
vit posluchače, navodit adventní atmosféru a pohladit po duši. Možná to někdy 
skřípalo, ale žádný učený z nebe nespadl, a tak jsme zdárně propluli koncer-
tem, během kterého mimo zpěv zazněly také verše a úvaha. V podání Markéty 
jsme vyslechli Proglas (veršovaný předzpěv k evangeliím, autorem je sv. Cyril)  
a Danka přednesla adventní myšlenku z knihy Pane, ať slyším! (autorem je ředitel 
Radia Proglas o. Martin Holík).

Slovem pěkně provázeli Anežka s Vláďem, kteří posluchačům nabídli infor-
mace o účelu našeho koncertu – finančně pomoci Radiu Proglas, aby mohlo dál 
kvalitně a neomezeně fungovat. Radio Proglas nám poskytlo plechové butony 
(placky) s obrázky, které jsme na koncertě prodávali. Výtěžek o mnoho převýšil 
očekávání. Částku 14 357 Kč jsme hned po koncertu odeslali na účet Radia 
Proglas a později jsme pak přidali ještě další částku 1 400 Kč z dodatečných 
příspěvků.

Z radia obratem přišlo velké poděkování. A tak na tomto místě za organizá-
tory i všechny účinkující děkuji Vám všem, kteří jste přispěli Radiu Proglas  
a také jste podpořili nás vystupující - potleskem a příjemnou adventní náladou.

-ph-

CO PĚKNÉHO JSME PROŽILI V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH
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POPRVÉ NA PLESE
Tedy poprvé na farním plese a určitě ne naposled. Do 25. ledna tohoto roku 

jsme si s manželem mysleli, že nejsme na plesy, že nás plesy nijak neberou  
a vůbec, že plesy nejsou nic moc zábava (alespoň pro nás).

Jenže to jsme předtím nikdy (ke své škodě!) nebyli na našem farním plese! Už 
jen to uvítání stálo za to - obdarováni krásnými perníčky a posilněni becherovk-
ou jsme ještě trochu nejistě vkráčeli na sál. Ale dobrá společnost u stolu, výborné 
červené víno a příjemná hudba naši mírnou nervozitu proměnily ve skvělou 
náladu. A tato vládla mezi všemi účastněnými, a proto jsme si připadali jako na 
velké rodinné oslavě mezi milými a blízkými přáteli.

Potěšilo nás, že se zúčastnil náš pan farář s panem kaplanem a také náš bývalý 
kaplan - otec Petr. Měli jsme možnost si s nimi popovídat a byli jsme rádi, že 
prožívají  radost z plesového společenství s námi všemi.

Taky si uvědomujeme, že za celou organizací stál kus velké práce (občerstvení, 
lístky, tombola, úklid sálu,...), proto organizátorům velký dík. A už teď se těšíme 
na farní ples v příštím roce.

Maruška a Jožka Hudcovi
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Přednáška DOSPÍVÁNÍ, DOSPĚLOST A RODIČOVSTVÍ
V sobotu odpoledne 16. února jsme se rozhodli vyrazit do Knínic na přednášku 

MuDr. Ludmily Lázničkové z CENAPu (Centrum naděje a pomoci) v Brně.
Slova paní doktorky nám rozšířila naše pohledy na současnou problematiku 

a nástrahy týkající se dospívání, dospělosti a rodičovství. Kladla důraz na to-
lik zesměšňovanou předmanželskou čistotu a věrnost v manželství, upozornila 
na rizika spojená s užíváním hormonální antikoncepce, na zdravotní důsledky 
plynoucí z častého střídání partnerů a mnoho dalších poznatků přímo z její or-
dinace. Část přednášky věnovala také PPR, metodě, která využívá přirozených 
ukazatelů plodnosti k určení plodných a neplodných dní, vysoké spolehlivosti 
této metody, která je srovnatelná se spolehlivostí hormonální antikoncepce  
s vyloučením všech zdravotních rizik.

Nás, jako rodiče, nejvíce oslovilo téma očkování proti rakovině děložního 
čípku a tlak farmaceutických společností nejen vlivem reklamy na matky 
dospívajících dcer. Její studie nás upozornily na to, že nejde o očkování proti 
rakovině, ale proti lidskému papilomaviru HPV, a to jen proti 2-4 kmenům ze 
cca 100 identifikovaných. 

Gynekoložka MuDr. Ludmila Lázničková, ze svého přesvědčení lidi léčit  
a nikoli jim ubližovat, nepředepisuje hormonální antikoncepci, ani neočkuje 
proti HPV, což se samozřejmě odvíjí na finančních možnostech občanského 
sdružení CENAP. Proto tato organizace uvítá jakoukoli finanční pomoc.

S Cenapem máme velmi dobré osobní zkušenosti a doporučujeme nahléd-
nout na jejich webové stánky www.cenap.cz i využít nabízených přednášek, 
kurzů a poradenství.

Dle slov organizátorů bude možné vyslechnout přednášku paní doktorky na 
webových stránkách knínické farnosti http://kninice.farnost.cz.

manželé Křičkovi
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Milé děti! Je to k nevíře...v Zimním Farníčku jste si hrály s vánočními kole-
dami a teď už máte za sebou jarní prázdniny! To znamená, že už bude jaro? No, 
ještě néé úplně, ale pomalu se k tomu schyluje. Dny se prodlužují a všimly jste 
si toho sluníčka?

Pokud mě čtete v únoru a v první polovině března, tak prožíváte postní dobu. 
Máte ji rádi? Je to doba, ve které můžeme dělat spoustu věcí . Třeba chodit na 
křížové cesty, anebo z lásky k Pánu Ježíši prožívat zvláštním způsobem půst... Co 
je to vlastně půst? Zkus se zamyslet a pak svoji úvahu srovnej s tím, jak ti odpoví 
třeba maminka, tatínek, pan farář, a vy starší se taky podívejte na internet. Určitě 
najdete zajímavá vysvětlení tohoto slova. Zkuste je pak s někým dalším probrat. 

A ke konci postní doby už budeme plni očekávání té veliké - velikánské - 
prostě největší slavnosti!

S Velikonocemi už nám třeba přijde i to jaro, a tak můj zelený kabátek pěkně 
splyne s rostoucí trávou. Když mě uchováte až do dubna a května, tak to můžete 
srovnat - jestli mám stejně pěknou zelenou barvu, jako je tráva na vaší zahrádce. 
A až tou krásnou jarní krajinou půjdete na májovou pobožnost, tak mě taky 
vezměte s sebou, prosííím...

Joo, abych nezapomněl. Na dalších stránkách najdete rébusy pro zvídavé 
hlavičky. Ten první vám připomene úžasné události, které se staly už před mno-
ha lety, ale my si je každý rok připomínáme a i letos to nebude jinak. Tak si 
všechno pozorně přečtěte a nezapomeňte pečlivě vybarvit obrázky. A až se dos-
tanete na další stranu, tak si pořádně protřete oči, zamrkejte a pak se dejte do 
luštění šifry. Hodně štěstí vám přeje Katechetický věstník, který rébusy připravil 
a hlavně já!...

                kamarád Jarní Farníček (co má nejraději jaro)

☻ Cyklista se marně snaží odemknout zámek u kola. 
“Pomodli se ke svatému Petrovi,” radí mu babička, “ten 
má v ruce klíč, mohl by ti pomoci.”
“Spíš se asi pomodlím ke svatému Pavlovi. Tady už jenom 
pomůže rozetnout to mečem,” odpoví nešťastný cyklista.

☻ Tetička byla na pouti a chtěla si koupit u stánku obrázek 
svatého Jiří. Prodavač jej neměl a tak se snažil jí podstrčit 
obrázek svatého Floriána.
“Ale to není svatý Jiří,” namítala tetička, “nemá koně.”
“Ale je to svatý Jiří,” snažil se ji přesvědčit prodavač, “koně 
má za rohem a jde mu s putýnkou pro vodu.”

okénko pro děti
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Katechetický vstník . 8/2005-06 © Biskupství brnnské 

CO SLAVÍME VE SVATÉM TÝDNU 

Na Kvtnou nedli si pipomínáme, jak Ježíš vjel na

              do Jeruzaléma. Lidé mu mávali             a pro-

stírali na cestu             . Zelený tvrtek je pipomínkou 

toho, že Ježíš slavil s                              poslední 

             . Na stole mli              ,           a               . 

Ježíš vzal           a ekl: „Toto je moje tlo“. Pak vzal 

          a ekl: „Toto je moje krev.“ Po veei šel do

Getsemanské zahrady, kde ho                   . Na Velký 

pátek si pipomínáme, že Ježíše         , na hlavu mu 

nasadili             a nakonec ho Pilát odsoudil k smrti na 

        . Bílá sobota je dnem ticha a modlitby, protože 

Ježíšovo tlo bylo v              . Ježíšovo zmrtvýchvstání 

zaínáme slavit o velikononí vigilii, kdy žehnáme 

           a     , nasloucháme slovm          a obnovuje-

me svj kestní slib. O velikononí nedli a v následu-

jící dny se radujeme, protože                     žije. Aleluja!
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VELIKONOCE

máme, ale že jednou – jako Kristus –
žkostech, 

nemocech a trápeních.

Když tránce, dozvíš se, 
co o tom papež Jan Pavel II.

A B C E H CH I J K L M N O R S T U V Y Z

´
´

´
´

´

´
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SVATÁ PERPETUA A FELICITA
Svatá Perpetua a Felicita patří 

mezi ty svaté, kteří zanechali trvalou 
památku jak v lidové úctě, tak v 
církevních spisech, ale také v liturgii 
- jejich jména se dostala do kánonu 
mše svaté. Víme však o nich něco 
více?

Svaté Perpetua a Felicita byly mla-
dé vdané ženy. Žily na konci 2. století 
v blízkosti města Kartága (dnešní 
Tunisko) v severní Africe. Jejich 
mučednickou smrt si připomínáme  
7. března.

Perpetua měla v čase mučednické 
smrti asi 22 let. Pocházela z vysoce 
postavené římské rodiny. Její matka 
byla křesťanka, ale otec byl pohan. V době pronásledování křesťanů za císaře 
Septima Severa (193-211) byla Perpetua katechumenkou. Seznamovala se  
s pravidly křesťanské víry a připravovala se na křest. Někdy v té době se jí nar-
odil chlapeček. Perpetuin otec usiloval o to, aby se jeho dcera zřekla křesťanství,  
a tak si zachránila život. Ale ona zůstala pevná ve víře.

Felicita byla otrokyně. Vyznačovala se ušlechtilým charakterem a pe-
vností ve víře. V čase uvěznění byla v osmém měsíci těhotenství. Její muž byl 
pravděpodobně Revocatus, který byl uvězněn spolu s ní.

Začátkem roku 202 nebo 203 úřady nařídily Perpetue, Felicitě a dalším třem 
katechumenům, kteří se jmenovali Revocatus, Saturninus a Secundulus, domácí 
vězení. Tehdy všichni přijali křest (jiné prameny uvádějí, že Perpetua a Felicita 
přijaly křest při cestě do věznice).

Když se Perpetua, Felicita a tři mladí muži nechtěli zříci křesťanské víry, 
odvedli je do vězení v Kartágu. Vězení bylo tvrdé a zvlášť těžce ho zpočátku 
snášely obě ženy. Perpetuu znepokojovaly myšlenky na malé dítě, které zůstalo 
bez mateřské péče a bez mateřského mléka. Kromě toho ji trápila náhlá smrt 
sedmiletého bratra, který se s otcem účastnil nějakého pohanského obřadu. Per-
petua se bála o spásu jeho duše a velice úpěnlivě se za něj modlila. Felicitě zase 
ztěžovalo pobyt ve vězení její pokročilé těhotenství. Mučednické smrti se nebá-
la, ale římský zákon měl zvláštnosti při souzení těhotných žen. Proto nevěděla, 
co se s ní stane. Na jistý čas se vězňům, zejména ženám, ulehčilo. Možná někdo 
dal strážcům peníze, aby trochu zmírnili přísné zacházení s vězni. Tak Perpetua 

SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT
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mohla aspoň nakrátko znovu držet v náručí své dítě. Felicita ve vězení předčasně 
porodila. A od té chvíle obě s odevzdaností do Boží vůle očekávaly mučednickou 
smrt.

Všichni vězni byli odsouzeni na „zápas“ s divokými zvířaty v aréně. Muže 
nejprve zbičovali koženými řemeny. Potom na ně za řevu rozběsněných diváků 
vypustili divoké šelmy, které je roztrhali. Perpetuu a Felicitu nehodili před dra-
vou zvěř, ale spoutali je sítěmi a dali je týrat divokou krávou. Nakonec je sťali. 
Bylo to 7. března.

Tehdejší kronikář vyzdvihoval pevnost, s jakou tyto mučednice vydávaly 
svědectví o Kristu. Jemu daly svůj život a on byl jejich silou v bolestné smrti.

Prostředek na pokoření satana, když v nás vzbuzuje 
nenávistné myšlenky vůči těm, kteří nám způsobují 
křivdu, je rychlá modlitba za ně. Tak zvítězí dobro nad 
zlem, takoví jsou svatí.

sv. Jan Maria Vianney

Krásná kázání i práce bez modlitby žádné ovoce 
nepřinesou.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Když se modlíš, mluvíš k Bohu. Když čteš 
Písmo svaté, mluví k tobě Bůh.

sv. Augustin

Chtěli bychom, aby už modlitba rychle 
skončila, protože máme své povinnosti, 
ale zapomínáme, že modlitba je právě tím 
nejdůležitějším, co máme na práci.

sv. Maxmilián Maria Kolbe
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CETKOVICE - v neděli 5. května POUTNÍ SLAVNOST ke cti svatých  
Filipa a Jakuba, patronů kostela, mše sv. v 8:00 a v 10:00

KOŘENEC - pouť 12. května

JAROMĚŘICE - oslavy jubilea 300 let poutního místa Kalvárie
• sobota 20. dubna

-15:00 koncert pro Dobrého pastýře, účinkuje Romana Pavková
-16:00 mše sv., celebruje P. Evžen Martinec OSA, opat starobrněnský

• První pouť na kalvárii na slavnost seslání Ducha svatého 18. a 19. května
sobota 18. května 

-17:00 křížová cesta od dolního kostela na Kalvárii
-18:00 mše sv., celebruje Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký

neděle 19. května
-8:30  mše sv., celebrují misionáři mis. spol. sv. Vincence z Pauly
-10:30 mše sv., celebruje Mons. Miloslav kardinál Vlk, emeritní biskup 
pražský
-15:00 slavnostní požehnání

• čtvrtek 30. května - Boží Tělo
-18:00 mše sv., celebruje P. Josef Nuzík, generální vikář

CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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SVATÝ HOSTÝN - POUŤ KŘESŤANSKÝCH MEDIÍ (Radio Proglas,  
Televize Noe, signaly.cz,...)
Tradiční pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 11. května.
Předběžný program:

-10:15 Mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie (hlavní celebrant 
kardinál Miloslav Vlk, emeritní biskup pražský)
-12:00 Vesel se, nebes královno
-polední přestávka – oběd
-14:00 Odpolední program - koncert SBM (Scholy brněnské mládeže)  
a v souběhu program pro děti.

Pořadatelé se těší na setkání s každým z nás!

BRNO - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Radiu Proglas
v sobotu 8. června od 9:00 do 16:00 budou mít návštěvníci možnost prohlédnout 
si studia Proglasu, pohovořit a setkat se s redaktory a moderátory rádia, projít 
zákulisí rozhlasového vysílání, vyzkoušet si odbavovací studio a režii...
Připraven bude program i občerstvení. Nebudou chybět HRY a SOUTĚŽE 
PRO DĚTI s redaktory a moderátory Proglasu i ŽIVÉ STUDIO a ukázky práce 
redaktorů, moderátorů i zvukařů.
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Misijní jarmark
V sobotu 15. prosince byla příležitost shlédnout výrobky, které pocházely  

z  tvořivých dílen a také výrobky dobrých lidí, kteří tvořili doma.
V neděli pak proběhl vánoční misijní jarmark, kde jste si tyto výrobky mohli 

zakoupit. Díky vám jsme mohli přispět Papežskému misijnímu dílu, konkrétně 
na záchranu dětí trpících hladem, částkou 16 313 Kč.

Děkuji vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli. Ať už vyráběním, 
pečením, hlídáním dětí, rozšiřováním informací o konání dílen a jarmarku nebo 
třeba modlitbou.

Blanka Ševčíková

→ V rámci Misijního jarmarku se vybralo také 2 866 Kč na naše farní adop-
tivní dítě Joyce z Ugandy.

MISIJNÍ A CHARITATIVNÍ ČINNOST V NAŠÍ FARNOSTI
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Dopis z Afriky
Krátce před Vánocemi jsme obdrželi krásný pozdrav z dalekých krajů.

Drazí přátelé,
jmenuji se Zalwango Joyce a mám se dobře.
Studuji na škole sv. Jana Nepomuckého. Uganda je pěkná země, co Česká re-

publika?
Jak se Vám vede? Můj nejoblíbenější předmět je angličtina. Ve škole pijeme 

mléko a jíme “posho”.
Studuji dobře. Teď mám prázdniny a dělám různé domácí práce, jako nošení 

vody, vaření a také si opakuji učivo z mých knih. V suchém období sklízíme obilí, 
ořechy, fazole a kukuřici.

Děkuji velice za dárky, které jste mi poslali. Děkuji za dopis od vás, za pohled-
nice, omalovánky a obrázky. Jsem vždy šťastná, když čtu váš dopis.

Přeji Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013.
Loučí se s Vámi

              Zalwango Joyce

Také my jsme popřáli naší adoptivní slečně jménem celé farnosti krásné 
Vánoce a hodně úspěchů v dalším životě.

KNÍNICE
6. ledna jste mohli potkávat  

v Knínicích děti, které se oblékly za 
krále a přišly vám přát do nového 
roku. Mohli jste svými finančními 
dary přispět do Tříkrálové sbírky. 
Celková částka, kterou zasíláme do 
Charity Blansko, činí 20 920 Kč. 

Velký dík, děti, za to, že jste obětovaly 
svůj volný čas pro dobrou věc. Doufám, 
že vás letošní zkušenost s deštivým počasím neodradí od pomoci lidem, kteří vaši 
pomoc potřebují.  

Díky vám všem, kteří jste přispěli nejen finančně, ale i milým přijetím malých 
koledníků. 

Tříkrálová sbírka
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VÁŽANY 
Také ve Vážanech se i přes nepřízeň počasí vydaly do ulic dvě skupinky 

malých koledníků - králů. Lidé byli jako obvykle velice štědří a kromě penízků 
do pokladniček pro Charitu, které letos činily 11 741 Kč, si děti vykoledovaly 
spoustu dobrot. Děkujeme ☺.

ŠEBETOV
5. ledna se v šebetovské skautské klubovně sešlo 7 koledníků, kteří přišli po-

moct při dalším ročníku Tříkrálové sbírky v Šebetově.
Poté, co jsme vyrobili chybějící koruny, navlékli se do tříkrálových ,,šatů"  

a domluvili se na trase každé ze dvou skupinek, jsme konečně vyrazili. Bylo sice 
tepleji než v minulých letech, ale to s sebou neslo spoustu bláta, se kterým jsme se 
potýkali téměř celou cestu. Lidé, k nimž jsme přišli popřát štěstí, zdraví, dlouhá 
léta, byli povětšinou milí a štědří. Zvonek se střídal jeden za druhým, koruna 
klouzala za korunou a pokladničky se jenom plnily. Asi po třech hodinách bylo 
hotovo. Nyní pokladničky čekaly na svou další kolegyni v obchodě, než budou 
otevřeny a jejich obsah bude vyčíslen na 14 474Kč.

Celkově se v celé ČR vybralo 76,9 milionů korun, což je nejvyšší částka v his-
torii Tříkrálových sbírek.
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Něco z historie kaple sv. Anny
Pokračování z minulého čísla, tentokrát o poutích ke sv. Anně.
Ke kapli na stráni, jež shlíží z mírného návrší do okolí jako zářivá jasná 

perlička, se váže i následující modlitba:
Životem táhne dlouhá cesta bolu,  
pojď, půjdem po ní spolu.
Kam ty nohu vkročíš, já též šlépěj kladu.
Tys mé světlo napřed  a já stín tvůj vzadu.
Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou,
těžkým krokem oba s křížem na ramenou. 
Výstavbou kaple sv. Anny začala v Šebetově éra slavných poutí. Konaly se 

přesně v den, na který připadl svátek sv. Anny. O pouti v Šebetově bývalo až 40 
kramářských stánků. Prodávalo se na nich téměř všechno, od třešní a kvašených 
okurek až po šátky a papuče. 

Baronka Königswarteová si postavila stolek ve dvoře. Její komorná měla na 
klíně malý košíček a v něm byly drobné peníze. Který kluk přišel a políbil paní 
baronce ruku, ten dostal od komorné šesták. Někteří kluci chodili i několikrát, 
jen si vyměnili mezi sebou čepice a kabáty. Pan baron stál zase u Obory před 
domem zahradníka a rozhazoval dětem z kapes drobné mince. Měl velikou ra-
dost, když se děti mezi sebou popraly a vyválely v prachu. Večer pak chodila bar-
onka po krámech a skupovala neprodané zbytky cukroví a hraček, které rozdáv-
ala dětem a dávala do mateřské školky, kterou založila pro děti zaměstnanců ze 
zámku.

V roce 1946 byla tradiční šebetovská pouť ve všední den zrušena a od té doby 
je překládána na neděli.

Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby 
je víra, plodem víry je láska, plodem lásky je 
služba, plodem služby je pokoj.

Matka Tereza

Žijte vždy v radosti. Ta radost vyvěrá z čistoty srdce 
a z vytrvalosti v modlitbě.

sv. František z Assisi

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY NAŠÍ FARNOSTI
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Ve třech knihách promluv nás  
P. Pekárek provází třemi cykly nedělních 
a svátečních liturgických čtení. Naj-
deme v nich hodně moudrosti, příběhů 
ze života, pomocnou ruku i radu ve 
svých těžkostech. Laskavým slovem nás  
P. Pekárek chce přivést blíž k Bohu. Pa-
matujme na to a snažme se, aby naše 
srdce zůstala vždy hořící. Pak s Boží po-
mocí můžeme zachránit náš nemocný 
svět. Kéž i pro nás jsou tyto promluvy 
zdrojem povzbuzení a dobré rady, kéž  
i my máme hořící srdce pro šíření Božího 
království.

Jak přiblížit osobnost P. Pekárka? Ať 
za něj promluví slova kázání, kterým se 
představoval, když nastupoval kněžskou 
službu v nové farnosti:

Co Vám přináším? Nesu Vám své kněžské srdce na dlani. Každý v něm bude mít 
místo, předně ti, co hodně trpí, kdo potřebují hodně milosrdenství - chudí, nem-
ocní, hříšní. Nesu Vám všechny vlohy a schopnosti, které mi Pán Bůh dal, abych 
Vám mohl posloužit na cestě k Bohu.

Nesu Vám kněžskou moc: moc sloužit mši svatou, udělovat svátosti, žehnat  
a světit. Je mým úkolem střežit mravní zákon, desatero, bránit hranici mezi dobrem 
a zlem, doporučovat svornou lásku a odstraňovat nenávist a rozbroje, upevňovat 
rodiny a varovat před mravní nevázaností, šířit pravdu a potírat lež, vést k poctivé 
práci a varovat před krádeží. Přišel jsem Vám sloužit a nežádat za to nic.

Jak správně prožít dobu popeleční (Cyklus B, str. 71):
Když kněz dělá posvěceným popelem křížek na čelo, je to jako když hajný chodil 

lesem a na některém stromě vyřízl křížek - tebe skácejí, ty půjdeš... Kněz dělá 
křížek dětem - a ty přitom utíkají, kdepak jim napadne, že jednou jejich život má 
skončit. Dělá křížek mladým lidem na jasném krásném čele - kolik plánů mají 
do budoucna a ty jim ukazuješ konec? Dělá křížek starým lidem, když už mají 
na čele rozorané brázdy - tam se ten popel udrží, ti už tomu věří. Věřme. Všecko 
pozemské pomine. Síla - kdo byl silnější než Muhamad Ali, boxer ve všech vahách, 
největší ze všech dob. Svou pěstí každého protivníka srazil k zemi. A dnes? Mohli 
jste o něm vidět film - má parkinsonovu nemoc, neuzvedne v ruce lžičku čaje, aby 

P. Alois Pekárek
HOŘÍCÍ SRDCE

KNIHOVNA
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Ještě dvě knihy k tématu modlitby, které můžete nalézt v naší knihovně:

Uvedení do školy křesťanské modlitby. Modlitba je vnitřní potřebou, milostí 
a naplněním. Je však také povinností, námahou a přemáháním. Existuje tedy 
zážitek modlitby, ale také cvičení modlitby; její živý pramen, ale také její škola.

Knížečka nám chce modlitbu přiblížit, ukázat, jaké předpoklady, přístupy  
a příležitosti k  tiché modlitbě nám poskytuje i náš všední hlučný den. Předkládá 
čtenáři, zejména takovému, který nemá s modlitbou velké zkušenosti, množství 
názorných a srozumitelných příkladů a podnětů, jež mu mohou pomoci cestu  
k modlitbě najít.

Modlitba má velikou sílu, když ji člověk koná, jak nejlépe umí. Zahořklé srdce 
proměňuje v sladké, smutné v radostné, chudé v bohaté, pošetilé v moudré, 
malomyslné ve smělé, slabé v silné, slepé ve vidoucí, chladné v planoucí. Ve-
likého Boha vábí do malého srdce, hladovou duši pozvedá k Bohu, k živému 
prameni, a sbližuje dva milující: Boha a duši.

(Gertruda Veliká)
-do-

Romano Guardini 

Reinhard Abeln, Anton Kner 

O MODLITBĚ

JAK SE MÁME MODLIT?

se napil, nemůže promluvit, s jeho sílou je konec a brzký konec jeho života. Krása 
- jak je prchavá. Isabela byla královnou krásy, ale když náhle zemřela a vezli ji do 
královské hrobky, převoz trval týden a když pak otevřeli rakev, nemohli vydržet ten 
pohled a snést hnilobný pach. Moudrost - po ulici pařížské kráčel zamyšlený muž. 
Najednou uklouzl v blátě, padl na zem a těžký formanský vůz mu přejel lebku.  
Z lebky vystříkl mozek a smísil se s blátem. Kdo to byl? Genius Pierre Curie, ob-
jevitel prvku radium, nositel Nobelovy ceny. Hleďte - prach jsi a v prach se obrátíš. 
Prožijme tuto myšlenku - tělo do hrobu přísluší, běda, kdo nedbal o duši. Prožijme 
vědomí - jednou všecko pozemské skončí, chci si připravit krásnou věčnost. 

A konečně jsem řekl - prožívat dobře křížovou cestu. Po té cestě šel prvně Ježíš 
Kristus. Pak po ní chodívali křesťané s jeho Matkou - Pannou Marií. Potom po 
té křížové cestě chodili všichni trpící lidé - a člověk nikdy neví, jestli jeho dnešní 
šťastný život se najednou zlomem nepromění na křížovou cestu.

-čtenář-
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  5. květen bude velkým dnem pro některé děti z naší farnosti. Přistoupí totiž 
poprvé ke svátosti smíření a k svatému přijímání. Už nyní se intenzivně připravují 
na tyto svátosti. Spojme se s nimi v jedno farní společenství a podpořme je mod-
litbou.

  Nabídka pro seniory a nemocné naší farnosti.
Každý první čtvrtek v měsíci navštěvuje P. Vladimír Sommer nemocné, kteří se 
nemohou účastnit mše svaté a přijímat svátosti v kostele. Kdo z vás nebo vašich 
nemocných doma by chtěl přijmout svátost smíření a svaté přijímání, může 
kontaktovat P. Sommera na telefonním čísle 722696774 nebo přímo na faře  
v Knínicích.
Využijte této příležitosti, zvláště nyní v době postní a velikonoční.

  Letošní Farní den se bude konat 23. června 2013.

  Tvořivé dílny bývají pravidelně v pátek od 15:00 do 18:00. Pokud se ch-
cete účastnit tvořivých dílen, ale nevyhovuje Vám čas nebo den, napište nám, 
prosím, a svůj požadavek vhoďte do krabičky vzadu v kostele - příspěvky do 
Farníčku.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
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Půst
Když se řekne půst, možná tě napadne, že to znamená méně jíst. 
Ale to není všechno.
Půst znamená také:
Méně mluvit a více mlčet.
Méně spěchat a více zpomalit.
Méně dělat a více přemýšlet o tom, co děláš.
Méně rozhazovat a více šetřit.
Méně se rozptylovat a více se soustředit.
Méně se věnovat zábavě a více Bohu.

Vydáno 24. 2. 2013 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, 
P. Martin Kohoutek - 605352976; 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.
CHYBA TISKU VYHRAZENA

VÝZVA - PROSBA
Příští Farníček chceme věnovat Roku eucharistie. Rádi bychom starším 
připomenuli a mladším ukázali, jak se slavívalo Boží Tělo. Vy pamětníci, 
zkuste zavzpomínat, jaké to kdysi o Božím Těle bývalo a podělte se o svoje 
vzpomínky s ostatními. Vy všichni ostatní, proberte doma alba, šuplíky  
a krabičky a zkuste v nich najít staré fotky z těchto dávných slavností. Pokud 
něco najdete a chcete se o to podělit, neváhejte oslovit naše redaktory. 
Uzávěrka bude 12. května a Letní Farníček vyjde 26. května 2013. Těšíme se 
na Vaše příspěvky.

MYŠLENKA NA ZÁVĚR


