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Drazí farníci, 

 

když bylo jako téma letního Farníčku navrženo a odsouhlaseno Boží 

milosrdenství, ještě jsme netušili, že papež František vyhlásí na letošek Svatý 

rok Božího milosrdenství. O jeho zahájení i o dalších aspektech týkajících se 

Božího milosrdenství se více dočtete v tomto Farníčku. Chtěl bych teď psát 

(alespoň trochu) o něčem jiném. Co to vlastně znamená milosrdenství? 

Některé definice je vysvětlují jako Bohem projevenou laskavost a milost 

k viníkovi, jako shovívavou a soucitnou tendenci k odpouštění, či jako 

nevynucenou a nezaslouženou Boží laskavost nebo dobrou vůli, milující milost 

Boží projevenou na člověku pro záchranu jeho duše. To vše je jistě pravda, 

přesto nám tato slova můžou znít z úst, můžeme je slyšet, aniž bychom plně 

chápali jejich význam. 

Vzpomínám si v této souvislosti na jeden válečný film. Pojednával o útěku 

německého zajatce ze sovětského lágru kdesi na Sibiři. Tři roky putoval napříč 

Sovětským Svazem, až se dostal téměř na hranice 

s Íránem. Byl však zarostlý, bez dokladů, na konci 

svých sil. Tu se ho v jednom městě ujal jistý žid, 

který mu pomohl a obstaral i falešné 

doklady, aby se mohl uprchlík dostat 

za hranice. Při rozmluvě mezi nimi 

vyjde najevo, že právě Němci 

zavraždili onomu židovi jeho bratry 

i s rodinami, protože zůstali v Polsku, 

zatímco on se odstěhoval 

do Sovětského Svazu. Vůbec rozhovor mezi 

oním příslušníkem židovského národa 

a německým válečným zajatcem patří, 

podle mě, k jednomu z vrcholů filmu. 

 

„Proč to pro mě děláte“?  

„Proč žid pomáhá Němci, když mu Němci 

zabili jeho bratry“? 

„Všichni jsme o tom nevěděli“. 

(Ironicky)„Jistě, proti zabíjení žen a dětí byste 

se postavili, to byste zastřelili svého velitele, 

ale vy jste o tom nevěděli, neměli jste o tom ani 

nejmenší tušení, plnili jste jen svou povinnost. 

JÁ TAKY PLNÍM SVOU POVINNOST“. 

http://argilla.rajce.idnes.cz/keramika_liturgicka/?order=create&src=1
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Povinnost ujímat se bližního když je v nouzi, bez ohledu na to jaký je, co udělal, 

bez ohledu na to, zda mi je, či není sympatický. Je tu člověk v bídě. Je naší 

povinností se takových ujímat. Písmo svaté nás k tomu přímo vybízí. 

Podobenství o milosrdném Samaritánovi je přesnou ukázkou takového 

milosrdenství, velmi podobné oné filmové scéně. Příslušník nepřátelského 

národa se ujímá bližního, protože vidí jeho bídu a utrpení. A vrcholnou ukázkou 

milosrdenství je podobenství o marnotratném synu. Tak jedná Bůh, milosrdný 

Otec, když se svou hříšností od něho vzdálíme. Je vždycky připraven odpustit, 

ujmout se svého dítěte, které Otce předtím zavrhlo, když vidí jeho bídu, utrpení 

a především lítost. Bůh milosrdný je vždycky připraven nás přijmout, když 

k němu s lítostí voláme. 

Máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. To znamená, 

jednejme také tak, berme to jako svou povinnost. Ujímejme se všech, kteří trpí 

jakoukoliv nouzí. Ne z prospěchu, z lásky k Bohu, z lásky k člověku. 

 

Požehnaný letní i prázdninový čas vám přeje kaplan Michal Seknička. 

 

 

(akt odevzdání, kterým Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství 

dne 17. 8. 2002) 
 

Bože, milosrdný Otče, 

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, 

a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, 

tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.  
 

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, 

přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země 

poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojjediný Bože, 

vždy nacházeli zdroj naděje. 

 

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, 

buď milosrdný k nám i k celému světu. 

Amen. 
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13. září roku 1935 měla sestra Faustyna zjevení anděla, který přišel 

potrestat svět za jeho hříchy. Když uviděla anděla, prosila ho, aby se 

zdržel, že svět určitě bude činit pokání. V tomto okamžiku se ocitla stojící před 

Nejsvětější Trojicí, před kterou nesměla opakovat svou prosbu. Když ale ve své 

duši pocítila Kristovu milost, začala se modlit slovy, která slyšela ve svém srdci, 

a uviděla, že trest nad světem byl zastaven. 

Druhého dne, když byla ve svém pokoji, zjevil se jí Pán Ježíš, připomněl jí tato 

slova a poučil ji, jak se má těmito slovy modlit na růženci. 

 

Několikrát Pán Ježíš ve svých 

zjeveních sestře Faustyně ukazoval 

hodnotu a sílu této modlitby. S touto 

modlitbou spojil také své přísliby, 

že skrze modlitbu této korunky 

dá rád všechno, oč ho lidé budou 

prosit, bude-li to shodné s Boží vůlí. 

 

Zvláštní milosti Pán Ježíš slíbil 

v hodině smrti nejen těm, kteří se budou tuto korunku modlit, ale také těm, 

za které se tuto korunku někdo pomodlí. „Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne 

velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou dávat hříšníkům jako 

poslední záchranu.“  

„Napiš, že když se tuto korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi 

Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný 

Spasitel.“ /Deníček svaté Faustyny/ 

 

Korunka, společně s výzvou „Ježíši, důvěřuji Ti!“ je nejznámější modlitbou 

k Božímu milosrdenství. Překládána je dokonce do afrických nářečí a lidé se ji 

modlí ve všech končinách země. 

 

„Domněnka, že každodenní modlitba korunky nám automaticky zajistí spásu, je 

chybná. Korunka k Božímu milosrdenství je vlastně takovou modlitbou 

za druhé, je prosbou o milosrdenství pro všechny hříšníky, ke kterým patříme 

i my, a pro celý svět. V opravdové modlitbě neexistuje automatismus: samotné 

bezmyšlenkovité opakování je prostě nesmyslné. Každá modlitba, stejně tak 

i korunka, chce soustředění a pozornost: má být přece autentickým, nezištným 

rozhovorem s Bohem.” (P. Prof. Dr. Hab. Lucjan Balter SAC-společnost 

katolického apoštolátu/palottini) 

V korunce prosíme o milosrdenství 

pro nás a pro celý svět. 

Slovo „k nám“ znamená osobu, 

která se modlí, a také lidi, za které 

touží a je povinná se modlit. 

Slova „i k celému světu“ znamenají 

všechny lidi na celém světě a také 

duše v očistci.  
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Svátek Božího milosrdenství, který slavíme na 2. neděli velikonoční, má úzký 

vztah k polské řeholnici sestře Faustyně Kowalské. 

 

Ta se narodila v roce 1905 ve vesnici Glogowiec 

v Lodži jako třetí z deseti dětí, v rodině Marianny 

a Stanislawa Kowalskich. Od dětství projevovala 

lásku k modlitbě, byla pracovitá, poslušná 

a citlivá k lidské nouzi. Do školy chodila necelé 

tři roky a později, jako dospívající, odešla 

z rodného domu do služby k bohatým rodinám. 

Ve dvaceti letech vstoupila do Kongregace sester 

Matky Božího Milosrdenství, v níž žila třináct let 

jako sestra Marie Faustyna. Pracovala zde jako 

kuchařka, zahradnice a vrátná. 

Její život, zdánlivě docela obyčejný, monotónní 

a všední, však skrýval neobyčejně hluboké 

spojení s Bohem. Už od dětství totiž toužila stát 

se velikou světicí. A důsledně k tomu směřovala 

spoluprací s Ježíšem na díle záchrany ztracených duší, až k oběti vlastního 

života za hříšníky. A tak byl její řeholní život poznamenán utrpením 

a neobvyklými mystickými milostmi. Tuto prostou, nevzdělanou, ale hlubokým 

niterným životem žijící řeholnici si Pán Bůh vyvolil za apoštolku svého 

Milosrdenství. 

Jejím prostřednictvím připomněl světu od věků známou pravdu o milosrdné 

lásce Boha k člověku, dal nové formy pobožnosti k Božímu milosrdenství 

a inspiroval hnutí obnovy náboženského života v duchu křesťanské důvěry 

a milosrdenství.  
Svá mystická vidění si zapisovala do deníčku, který se zachoval a je zdrojem 

mnoha informací a poučení. 

Zcela vysílená tuberkulózou a utrpeními, která snášela jako oběť za hříšníky, 

zemřela sestra Faustyna v pověsti svatosti dne 5. října roku 1938 v řeholním 

domě v Krakově, ve věku necelých 33 let. Její ostatky jsou uloženy v kapli, kde 

je také uctíván jeden z originálů obrazu Božího milosrdenství. 

O první neděli po Zmrtvýchvstání Páně, 18. dubna roku 1993, ji Svatý otec 

Jan Pavel II. v Římě, na náměstí svatého Petra, zařadil mezi blahoslavené, 

30. dubna roku 2000 – též o první neděli po Zmrtvýchvstání Páně – ji tentýž 

papež na náměstí Svatého Petra v Římě svatořečil. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:200px-Faustina.jpg
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V únoru roku 1931 Pán Ježíš v mystickém zjevení sestru Faustynu poprvé 

žádal o zavedení svátku Božího milosrdenství na první neděli po 

Velikonocích. Pro obyčejnou mladou řeholnici byl takový úkol velmi těžký, 

tím více, že kromě starosti o zavedení svátku se měla sestra navíc postarat 

o namalování obrazu milosrdného Ježíše, který by měl být posvěcen právě v den 

svátku Božího milosrdenství. 

Faustyně nikdo nevěřil, že má zjevení, takže sama začala skoro pochybovat. 

Pomoc našla v osobě svého nového zpovědníka kněze jezuitského řádu 

P. Michala Sopoćka. Protože úcta k Božímu milosrdenství nebyla moc známá, 

sepsal a pak vydal v roce 1936 knížku „Boží milosrdenství“. Bohužel, mezi 

duchovními i laiky byl o knihu jen nepatrný zájem. P. Sopoćko však 

nerezignoval a z podnětu sestry Faustyny připravil několik dalších článků na 

téma Božího milosrdenství. V roce 1937 byla papeži předložena prosba 

o zavedení svátku Božího milosrdenství. Ta však byla z Vatikánu striktně 

odmítnuta. O rok později napsala sestra Faustyna P. Sopoćkovi, že je hluboce 

přesvědčena, že zavedení svátku je vůle Boží, je to Boží dílo, které bude jednou 

zakončeno slavnostním schválením a každoročním slavením svátku Božího 

milosrdenství. Po smrti sestry Faustyny P. Sopoćko pokračoval ve své práci, 

avšak bez úspěchu, další jeho snahy pak přerušila II. světová válka, ale 

paradoxně právě její hrůzy a válečná utrpení přispěly k šíření úcty k Božímu 

milosrdenství. 

16. 4. 1944 byl poprvé v Krakově slaven svátek Božího milosrdenství. 

V následujících letech polští biskupové a teologové žádali papeže o zavedení 

svátku a úcta k B. milosrdenství začala stoupat a rychle se šířit mezi věřícími. 

Toto všechno ale přerušil vatikánský dekret z roku 1958, který vylučoval 

možnost zavedení takového svátku a o rok později byl nečekaně zveřejněn 

zákaz šíření úcty k Božímu milosrdenství podle zjevení sestry Faustyny. 

Soukromým zjevením totiž chyběly patřičné teologické základy. 

K obratu došlo až díky papeži polského původu Janu Pavlu II. 

Roku 1978 byl dekret zrušen a v roce 1985 se v krakovské arcidiecézi stala 

první neděle po Velikonocích oficiálně svátkem Božího milosrdenství. 

Toto papežovo rozhodnutí bylo 5. 5. 2000 potvrzeno oficiálním dokumentem, 

který platí dodnes.  

 

Vyvrcholením veškerých snah o zavedení svátku Božího milosrdenství se 

stalo svatořečení sestry Faustyny 30. 4. 2000, kdy během homilie papež 

prohlásil, že od nynějška se v celé Církvi bude 2. neděle velikonoční zvát 

nedělí Božího milosrdenství. 
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Vznik obrazu milosrdného Krista je spojený s mystickým viděním sestry 

Faustyny, které měla 22. 2. 1931 a ve svém deníčku si ho zapsala takto: 

„Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých 

šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. 

Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený 

a druhý světlý... Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, 

s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve 

ve vaší kapli a na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, 

nezahyne.“ (Deníček 47-48). 

 

Mladá řádová sestra Faustyna tak stála před těžkým 

úkolem, vždyť sama vůbec malovat neuměla. Pomohli jí 

její zpovědníci, P. Jozef Andrasz a P. Michal Sopoćko, oba 

kněží jezuitského řádu. P. Sopoćko vyhledal malíře, 

Eugeniusze Kazimirowskiego, kterému sestra Faustyna 

osobně vysvětlila, jak má obraz vypadat. Obraz byl dokončen v červnu 1934, 

nejprve umístěn v klášteře, od roku 1937 zavěšen v kostele sv. Michala ve 

Vilně. Jedná se o „první“ obraz Božího milosrdenství, který se však hned od 

počátku sestře Faustyně nelíbil. Již po smrti sestry Faustyny namaloval v roce 

1942 malíř S. Batowski „druhý“ obraz Božího milosrdenství, který však za 

II. světové války shořel. V roce 1943 namaloval malíř Adolf Hyla „třetí“ obraz 

Božího milosrdenství a to podle „prvního“ obrazu E. Kazimirowskiego a podle 

textů v deníčku sestry Faustyny. První verze tohoto Hylova obrazu ukazovala 

Pána Ježíše na pozadí kvetoucí louky a přírody, v roce 1954 Hyla přemaloval 

pozadí obrazu na tmavé a pod nohy Pána Ježíše umístil dlažbu. Tento obraz se 

osvědčil mnohými milostmi a v krátké době byl známý po celém světě. V 

současné době je to nejznámější znázornění milosrdného Ježíše a postupně 

vzniklo jeho mnoho kopií a z těchto kopií další kopie. V pořadí „čtvrtý“ obraz 

Božího milosrdenství namaloval v roce 1954 malíř L. Šlendziński. 

 

Pokud se týká kopií tohoto obrazu, nezáleží na tom, kterou uctíváme. Spíše jde 

o to, jaký máme osobní postoj k tomuto poselství, které nám obraz přináší 

a k Tomu, který k nám s poselstvím Božího milosrdenství přichází. 

Proto také v deníčku sestry Faustyny je napsáno, co jí při mystickém vidění 

zjevil Kristus:  

 

„Velikost tohoto obrazu nespočívá v kráse barev nebo v dovednosti malíře, 

nýbrž v mé milosti.“ (Deníček 313). 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kouzelnik.cz/24-malovani-na-oblicej-facepainting-malovani-na-tvaricky&ei=6OFkVY2YG8asUdy9gaAM&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNHNiHtyl-D_vdumYE85JRcKe6FScA&ust=1432761152671256
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Prostřednictvím tohoto obrazu a pěti symbolů na něm, nám 

zmrtvýchvstalý Ježíš ukazuje svůj vztah k člověku: 

 

o prvním symbolem je 

pravá ruka pozdvižená k 

požehnání, 

 

o druhým symbolem je 

postava Ježíše, který 

jakoby k nám kráčí, 

 

o třetím symbolem je levá 

ruka Ježíše, kterou ukazuje 

na své srdce, jako pramen 

milosti, 

 

o čtvrtým symbolem jsou 

dva paprsky vycházející ze 

srdce – světlý paprsek 

znázorňuje vodu, červený 

paprsek znázorňuje krev, 

 

o pátým symbolem je 

neoddělitelná součást 

tohoto obrazu, totiž v jeho 

spodní části „střelná“ 

modlitba 

„Ježíši, důvěřuji Ti“. 

 

  

 

 

(Informace pro články ze stran 5 – 9 byly 

čerpány z www.probozstvi-jh.cz, 

z www.slavkovice.cz a z dalších volně 

dostupných materiálů.) 

Zaujalo vás téma 

Božího milosrdenství? 

 

webové stránky 

www.slavkovice.cz a 

www.apostol.cz. 

http://www.probozstvi-jh.cz/
http://www.slavkovice.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slavkovice.cz/formy_ucty.php&ei=czNiVffhOIey7QaN-ICICg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNH8Xn4aCVcuGlylbxDLji75PDCmqg&ust=1432585433088472
http://www.slavkovice.cz/
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je časopis zaměřený na šíření úcty k Božímu 

milosrdenství. Vydává ho Společnost katolického 

apoštolátu – otcové pallotini. Cena není stanovena, 

redakce a tisk se hradí z dobrovolných příspěvků. 

Odebírání časopisu lze objednat na kontaktech 

uvedených na stránkách www.apostol.cz, kde také 

můžete nahlédnout do článků aktuálního čísla nebo 

“zalistovat” v archivních číslech z roku 2006 a 2007. 

– kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství vznikl 

jako odpověď na prosby čtenářů „Apoštola Božího 

milosrdenství“ a je spojen s poutním kostelem Božího 

milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na 

Moravě. Projekt probíhá s požehnáním Mons. Vojtěcha 

Cikrleho, biskupa brněnského, za účasti Společnosti katolického apoštolátu. 

„Kniha milosrdenství“ je neformálním sdružením věřících, kteří cítí potřebu 

modlit se vzájemně za Boží milosrdenství pro sebe, pro církev v Čechách 

a na Moravě a pro celý svět. 

Všichni zapsaní do „Knihy milosrdenství“ se snaží šířit ve svém okolí úctu 

k Božímu milosrdenství a povzbuzovat lidi k důvěře v Boží milosrdenství 

především svým životem a příkladem živé víry a také pozváním ostatních, aby 

se také připojili k tomuto projektu. Více na www.knihamilosrdenstvi.cz. 

V Deníčku sestry Faustyny Pán vyzývá: „Připomínám ti, má 

dcero, že kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se 

ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho 

všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť 

v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro 

sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu – 

milosrdenství zvítězilo nad spravedlností. Dcero má, snaž se v tuto hodinu 

vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se 

pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, 

které je plné milosrdenství, v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít 

do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.“ (Den. 1572)  

http://www.knihamilosrdenstvi.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apostol.cz/&ei=R4pjVfvOD8bfU8-wgMAM&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFyfvaBPE-dNgKiPQP6w5h-sLIzWg&ust=1432673208399561
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apostol.cz/&ei=64pjVc7nB8uBUc-igdAC&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFDXcIJz3IlwhaEyfAMTlYHkMUfAQ&ust=1432673368184323
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zvony.com/35-zvon-typ-u-s-reliefem.html&ei=yY1jVaflEYjbUdakgvAJ&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNF9eYl9CF-9GNPt1H0PbMNnBRWqIg&ust=1432674112101009
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Poutní kostel ve Slavkovicích, kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny 

patří k nejmladším duchovním stavbám na Vysočině. Vznikl podle návrhu 

Ludvíka Kolka. 

Na zalesněném svahu nad kostelem Božího milosrdenství a svaté Faustyny bylo 

v roce 2009 vztyčeno14 kamenných stél, z nichž každá nese na čelní straně 

kovaný reliéf s výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Zajímavostí je, že ani na 

jednom z vyobrazení není použit motiv kříže a ústřední postavou je vždy Ježíš 

Kristus. Autorem díla je umělecký kovář Pavel Tasovský. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii poutníci z naší 

farnosti při poutním výletě 

do Měřína, Netína 

a Slavkovic v září roku 2012. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slavkovice.cz/&ei=ZG1jVbmIJsHaUZS1gagF&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFLMDeSx8QZV9SA8QjKFdzGrHwmXA&ust=1432665806277553
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slavkovice.cz/&ei=mm1jVemWCYT1Uoq-gpAB&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFLMDeSx8QZV9SA8QjKFdzGrHwmXA&ust=1432665806277553
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Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového 

mimořádného Svatého roku. JUBILEUM MILOSRDENSTVÍ bude 

zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti 

Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 

20. listopadu 2016. 

 

„Toto je čas milosrdenství. Je důležité, aby 

ho laičtí věřící prožívali a vnášeli do 

různých oblastí společnosti,“ uvedl papež 

František. 

 

„Často jsem přemýšlel, jak může církev více 

poukázat na své poslání být svědkem 

milosrdenství. Je to cesta, jež začíná 

duchovním obrácením. Proto jsem rozhodl 

vyhlásit mimořádné jubileum, v jehož 

středu bude milosrdenství. Bude to Svatý 

rok milosrdenství. Chceme jej prožívat ve 

světle Pánova slova: ´Buďte milosrdní jako 

Otec´,“ řekl papež. 

 

 

  

Jubilejní rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. 

V tomto období byla dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu 

majiteli. Jak uvedl Jan Pavel II., „podle Zákona Izraele spočívala spravedlnost 

především v ochraně slabých“. 

 

Katolická církev započala tradici Svatých roků za papeže Bonifáce VIII. v roce 

1300. Hlava katolické církve tehdy stanovila jejich konání na období jednou za 

sto let. Od roku 1475 bylo řádné jubileum vyhlašováno každých 25 let, aby je 

mohly prožít všechny generace. 

Dosud bylo slaveno 26 řádných Svatých roků, poslední z nich proběhl v roce 

2000. Od 16. století se začala vyhlašovat také mimořádná jubilea, která měla 

zdůraznit události zvláštního významu. Posledními takovými byl rok 1933 

(1900 let od Vykoupení) a 1983 (1950 let od Vykoupení). 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:San_Paolo_fuori_le_Mura01.jpg
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Církev dala starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. 

Skrze nové jubileum chce papež František postavit 

do centra pozornosti milosrdenství Boha, 

který zve lidi k návratu k sobě. 

 

Milosrdenství je téma papeži Františkovi zvlášť blízké, 

neboť si za své biskupské (a později papežské) heslo zvolil větu: 

 („Pohleděl na něj s milosrdenstvím a vyvolil jej“). 

Při první modlitbě Anděl Páně po svém zvolení římský biskup prohlásil: 

„Pocítit milosrdenství, toto slovo proměňuje všechno. Je to to nejlepší, co 

můžeme pocítit. Proměňuje to svět. I trocha milosrdenství činí svět méně 

chladným a spravedlivějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto milosrdenství 

Boha, milosrdného Otce, který má takovou trpělivost.“ 

 

(upraveno z: tisk.cirkev.cz) 

 

 

„Opravdovou moudrostí je využít smrtelný 

život ke konání skutků milosrdenství, 

protože po smrti už to nebude možné. 

Až budeme vzkříšeni k poslednímu soudu, 

stane se tak na základě lásky uplatňované 

v pozemském životě (srov. Mt 25,31-46). 

A tato láska je Kristův dar, jenž nám byl 

udělen Duchem svatým. Nelze jej koupit, 

uchovává se v nitru a projevuje se skutky, 

a to skutky milosrdenství.” 

(papež František) 

„ 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://strucne.signaly.cz/1312/papez-frantisek-oslavil-77-narozeniny&ei=feNkVbbKNYfaU5vxgagP&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNEdN5QOfhzN6SVP8VW5cfBkPo80wQ&ust=1432761542472813
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://strucne.signaly.cz/1312/papez-frantisek-oslavil-77-narozeniny&ei=feNkVbbKNYfaU5vxgagP&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNEdN5QOfhzN6SVP8VW5cfBkPo80wQ&ust=1432761542472813
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V minulém čísle Farníčku bylo napsáno, že Farníček letní se 

bude věnovat Božímu milosrdenství. Rozhodla jsem se, 

že bych mohla přispět do mlejna svým povídáním o tom, 

jak jsem se k Božímu milosrdenství dostala já.  

Poprvé jsem (už) známý obraz Božího milosrdenství - Pána 

Ježíše s tryskajícím proudem krve a vody z Jeho probodeného 

srdce a s nápisem "Ježíši, důvěřuji Ti!" - viděla v Olomouci 

v kostele svatého Mořice kdysi, když jsem byla se školou 

v prváku na výletě. Není to jen tak ledajaký obraz... Viděla 

jsem spoustu a spoustu obrazů, krásných, veselých, smutných, 

neutrálních..., ale tenhle je jiný. Okamžitě se mi zalíbil a nějak 

se mi vryl do paměti. V té době jsem o Božím milosrdenství neměla nejmenší 

tušení a o svaté Faustyně už vůbec ne. Dál jsem se ale o něj nezajímala 

a nepátrala jsem, co je s tímto obrazem spojeno. 

Mám dojem, že něco malinko jsme si o Božím milosrdenství řekli později 

v náboženství pro středoškoláky, ale tím to opět skončilo. Až jednou jsem 

v knihkupectví narazila na malinkou knížečku s myšlenkami svaté Faustyny, 

díky které úcta k Božímu milosrdenství vznikla, a současně jsem si od o. Blažeje 

Hejtmánka půjčila film o svaté Faustyně, který je moc krásný - a tím to všechno 

začalo. (To už bylo o 4 roky později, kdy jsem měla maturovat.) 

Pomalu se blížily Velikonoce a nezadržitelnými kroky se blížila i maturita. 

Se svojí biřmovací kmotrou jsme se daly o tom všem do řeči a pak vzešel nápad, 

že uděláme v předvečer svátku Božího milosrdenství (1. neděle 

po Velikonocích) "Večer Božího milosrdenství", kde se pokusíme nabídnout 

lidem další možnost krásné modlitby. Za úkol jsem to dostala spíš já. Já, která 

jsem sama neměla žádnou zkušenost, jsem sbírala po internetu nejrůznější 

informace tak, aby lidem, kteří o úctě k Božímu milosrdenství nikdy neslyšeli, 

byly srozumitelné a hlavně, aby jim "něco" daly. Párkrát jsem litovala, že jsem 

se k něčemu takovému zavázala, protože maturita byla na krku, nervy 

na pochodu :-) a chystaný "Večer" stále nenachystaný. Nakonec všechno dobře 

dopadlo a spolu s děckama jsme Boží milosrdenství mohli ostatním představit 

nejen základními informacemi, ale také zhlédnutím kousku filmu o svaté 

Faustyně a samozřejmě i modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Myslím 

si, že veškerá dlouhá příprava stála za to. Alespoň já jsem si tento večer užila 

a byla jsem ráda, že jsem do toho šla. (Kdo už někdy organizoval něco 

podobného, dá mi určitě za pravdu, že někdy skloubit všechno tak, jak by chtěl, 

není úplně jednoduché. A pokud to dělá poprvé, o to hůř.)  

http://argilla.rajce.idnes.cz/keramika_liturgicka/?order=create&src=1
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Bohužel jsem pomalu na úctu k Božímu milosrdenství pozapomněla, až mně jej 

zase připomněl onen slavný obraz ve farním kostele v Letovicích. Právě 

u tohoto obrazu jsme letos mohli s manželem prožít krásný okamžik křtu našeho 

chlapečka, a aby toho nebylo málo, bylo to právě v předvečer svátku Božího 

milosrdenství. :-)  

Boží milosrdenství mě provází vlastně už docela dlouhou dobu, jen ke své škodě 

na ně pozapomínám… 

 

 

 

Za všechno, co je ve mně dobré, vděčím Božímu milosrdenství. 

Víru jsem převzala od rodičů, prarodičů a 20-30 let jsem 

chodila tak nějak automaticky do kostela. Starý a Nový 

zákon jsem vnímala jako příběhy z dávné historie. 

Jednou při kázání, kdy rybáři nemohli nic ulovit a Ježíš na ně 

volal, ať hodí síť na pravou stranu a vylovili plnou síť ryb…, 

tak najednou cvakne v mé hlavě vypínač a já slyším: “Bez 

Ježíše se rybáři marně namáhal, i a tak je to i v našem životě. 

Bez Ježíše nic nezmůžeme…” Najednou moje víra dostala jiný 

rozměr a postupně objevuji další nové skutečnosti, které se 

přede mnou jakoby náhodou otevírají. 

Z milosti Boží jsem to, co jsem. Jsem vděčná, že bydlím v 

Knínicích a v této době. Máme ve farnosti kněze (a ne jen jednoho), i ve všední 

den mši sv., každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci je možnost vzdát díky 

ve Svaté hodince, na první pátek výstav Nejsvětější svátosti oltářní, pro děti 

i dospělé během roku spoustu aktivit,... mám co jíst, kde bydlet,... MÁ DUŠE 

VELEB PÁNA, TAK JAKO MARIA, TAK JAKO PŘESVATÁ PANNA, 

CHVALME HOSPODINA! 

Vyjdeme-li třeba jen “ze sebe”, bude i dnes Pán působit s námi, skrze nás. To je 

jeho přítomnost ve světě. 

 

„Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít 

nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‚Tak s Pánem 

Bohem! Zahřejte se a najezte se‘ – ale nedáte jim, co potřebují pro své 

tělo, co je (jim) to platné?“ (Jak 2, 15-16) 

http://argilla.rajce.idnes.cz/keramika_liturgicka/?order=create&src=1
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Chci se podělit se čtenáři Farníčku se zdánlivě všedním 

příběhem o působení Božího milosrdenství. 

Někdy v červenci jsem se zúčastnila poutního zájezdu s 

boskovskými farníky na Velehrad. Přijeli jsme tam asi 

kolem deváté hodiny a šli na prostranství k bazilice. Celý 

prostor byl již téměř zaplněn poutníky. Slunce pálilo a my se 

pomalu posunovali podél hlavní uličky, abychom byli blíž k 

tribuně. Jelikož od mládí trpím při delším stání nevolností, 

pojala mě úzkost a obava, jak to v té tlačenici a vedru vydržím. 

V úpěnlivé modlitbě jsem prosila Boha, aby mi dal sílu prožít 

tuto slavnost, aniž bych byla zaujatá myšlením, kdy se složím. 

Co tak prosím, jde proti nám pořadatel a hlásí, že ve předu je 

volná řada sedadel a kdo chce, může si jít sednout. Nemohla jsem tomu zázraku 

uvěřit, až když jsem pohodlně seděla, před námi tři řady bohoslovců a kněží.To, 

že jsem celou bohoslužbu mohla prožít v plném usebrání, vyslechnout homilii 

kardinála Vlka, přijmout sv. přijímání od arcibiskupa Graubnera a všechny 

ostatní milosti, jsem považovala za nezasloužený dar Božího milosrdenství. 

Děkovala jsem za něj a nikdy mně tento zážitek nevymizí z paměti. To může 

pochopit jen ten, kdo podobnými zdravotními potížemi trpí. Díky Bohu. 

 

„Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno 

čisté.“ (Lk 11,41) 

Skutky tělesného milosrdenství: Skutky duchovního milosrdenství: 

sytit hladové    poučovat neznalé 

napojit žíznící    poradit nerozhodným 

obléci nahé    utěšovat zarmoucené 

dát nocleh pocestným   napomínat hříšníky 

navštěvovat nemocné   odpouštět ubližujícím 

navštěvovat vězně   trpělivě snášet křivdy 

pohřbívat mrtvé   modlit se k Bohu za živé i zemřelé 

http://argilla.rajce.idnes.cz/keramika_liturgicka/?order=create&src=1
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Po celou dobu svého pontifikátu se Jan Pavel II., papež Božího milosrdenství, 

snažil zpřístupnit nám, křesťanům 20. století, skutečnost, že náš Bůh je 

ztělesněné milosrdenství, a že toto milosrdenství je pravá tvář Boha, kterou 

smíme poznávat v životě a učení Ježíše Krista. Z tohoto pohledu je právě 

milosrdenství klíčem k pochopení toho, co Ježíš zde na zemi říkal a dělal. 

Na začátku všeho stojí především veliká Boží touha spojit se s námi, 

"neschopnost" Boha být bez nás, touha Ježíšova srdce po srdci každého z nás, 

touha Boha, aby se stal MÝM Bohem, směl mi darovat uzdravení, odpuštění, 

směl mi projevit své milosrdenství a být se mnou po celou věčnost. Problémem 

je, že se člověk mnohdy domnívá, že on Boží milosrdenství vlastně vůbec 

nepotřebuje. Jsme ale povoláni toto milosrdenství přijmout a dávat dál, 

způsobem, jakým to dělal Ježíš. A také o ně stále prosit, zdaleka nejen pro sebe. 

Jenže nic z toho není možné bez spojení s Ním. 

Do nebe se nedostaneme pro vlastní zásluhy. Ale pro zásluhy Ježíše Krista, 

který na Kalvárii vyhlásil amnestii všem lidem všech dob. Proto je tak důležité 

přivlastnit si Ježíšovo milosrdenství, otevřít se mu a prosit, aby se Jeho milost 

vylila na celý svět. 

Vzpomeňme na modlitbu Jana Pavla II. Denně se modlil za to, aby celý svět 

a v něm každý člověk bez ohledu na jeho vyznání víry byl zachráněn 

pro Ježíšovo milosrdenství. Byl to veliký papež ovlivněn zjevením Faustyny 

Kowalské, kterou také sám svatořečil, a skrze kterou nám Bůh dal obrovskou 

milost pro tyto časy, abychom si vážili Božího slitování. 

Úkon kajícnosti je jednak pláč nad vlastním hříchem, ale také radost, že jsme 

byli nalezeni jako ta ztracená ovečka. Častokrát ani nevíme, v čem jsme se 

ztratili, v čem jsme hřešili. Ale Bůh to ví. A je důležité, abychom se nechali 

najít, nechali obejmout, nechali si odpustit. 

Pán Ježíš jednou sv. Faustyně řekl: “Řekni duším, ať nestaví překážky Božímu 

milosrdenství, které si přeje tolik v nich působit. Mé milosrdenství pracuje 

stejně ve všech srdcích, které mu otvírají své dveře. Spravedlivý stejně jako 

hříšník potřebuje mé milosrdenství!” 

 

 

Prosit o Boží milosrdenství a být vděční za Boží odpuštění nám otvírá dveře 

k dalšímu Božímu obdarování. 

(inspirováno přednáškami P. Vojtěcha Kodeta) 
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Před několika roky, někdy kolem šebetovské pouti, jsem uslyšel zvláštní zvuk, 

který se pomalu přibližoval a sílil. Pak se v dálce objevily postavy a po chvíli 

už bylo možno rozpoznat slova písní a modliteb. Bylo to poutní procesí, které 

procházelo přes Šebetov k Vanovicím. Vepředu několik mladíků jako předvoj, 

pak člověk s mikrofonem, který předříkával slova modliteb a písní, za ním 

pořádný chlap s konstrukcí na zádech s připevněnými reproduktory a pak asi 

třicet nebo čtyřicet lidí - děcka, mladí, staří, sestřičky v řádovém oděvu. 

Když procházeli kolem, dostal jsem chuť se přidat a jít s nimi. Za chvilku už 

mizeli v dáli a i zvuk jejich písní pomalu slábl, až umlkl docela. Zůstal pěkný 

pocit z nenadálého setkání a otázka: odkud a kam putují. 

Za rok ve stejnou dobu stejný zážitek, zase stejné překvapení a stejná otázka. 

Další roky už jsem je vyhlížel, a když jsem se jich jednou nedočkal, mrzelo mě, 

že jsem je snad prošvihl. 

Dnes už vím, že to byli poutníci putující k Božímu milosrdenství do Slavkovic. 

Vyšli před několika dny z Fulneku na severní Moravě, přenocovali v Konici 

a přes Šebetov směřovali do Letovic, kde se účastnili mše svaté a po odpočinku 

pokračovali další den dále na Vysočinu. I letos, jak se můžeme dočíst v jiném 

článku, je naplánována pouť do Slavkovic 

ze třech různých směrů. A ten fulnecký by 

měl procházet zase přes naši farnost, a to 

ve středu 29. července snad kolem 

druhé hodiny odpoledne. Asi by bylo 

pěkné se k nim aspoň na pár kilometrů 

přidat a hlavně je doprovodit našimi 

modlitbami. 

A když už víme, odkud a kam jdou tito 

poutníci, mohli bychom se zamyslet 

nad tím, odkud a kam směřujeme ve 

svém životě my. 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pout.cz/&ei=9m1jVbn6HszeUcTHgJAB&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFLMDeSx8QZV9SA8QjKFdzGrHwmXA&ust=1432665806277553
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Encyklika Jana Pavla II. O Božím milosrdenství z 30. listopadu 1980 

Citace: 

„Ve své vlastní a základní podstatě se milosrdenství projevuje jako 

znovuocenění, jako dobývání dobra zpod všech vnějších nánosů zla, které je na 

světě a v člověku.“ 

 „Současný člověk se často s velkou úzkostí ptá, jaké je řešení těch hrozivých 

napětí, která se navršila ve světě a vytvořila mezi lidmi. A jestliže se již někdy 

neodvažuje vyslovit slovo "milosrdenství", nebo již ve svém svědomí, zbaveném 

všeho náboženského, pro ně nenalézá odpovídající slovo, tím více je třeba, aby 

církev toto slovo vyslovovala nejen za sebe, ale za všechny lidi naší doby.“ 

 

Soubor čtyřiceti krátkých zamyšlení autorky Kateřiny 

Lachmanové nad tím, jaký význam má milosrdenství 

v duchovním životě. 

 

 

Příběh o setkání, Jolanta Sasiadeková 

 

„Sestra Faustyna Kowalská byla ženou, která se cítila skutečně šťastná. Mnozí 

lidé z jejího okolí jí pohrdali kvůli nedostatku vzdělání, ona však děkovala Ježíši 

za to, že si ji vyvolil pro tak velké poslání, jakým je šíření úcty k Božímu 

milosrdenství. Její silou a štěstím byla láska, po níž každý člověk tolik touží.“ 

 

Jolanta Sasiadeková napsala psychologicky propracovaný příběh, který přináší 

nečekané zvraty a mnohá překvapení. Střídáním textů ze života světice 

s příběhem dnešních vysokoškolaček Evelíny a Katky poukazuje na význam 

hodnot, jakými jsou rodina a milosrdná Boží láska. Kniha obsahuje cenná 

svědectví o životě sestry Faustyny; její dopisy i myšlenky z duchovního deníku 

se mohou pro čtenáře stát podnětem k prohloubení vztahu k Ježíši. Publikaci 

uvítají ti, kdo mají rádi dobře napsané životopisy svatých, kdo se chtějí více 

dozvědět o této velké polské světici, a také dívky a ženy, které uvažují 

o duchovním povolání. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.prectene-knihy.cz/duchovni-zivot/790-o-milosrdenstvi-s-katerinou-lachmanovou.html&ei=UK1oVeaeD6ng7QaM1oH4DA&bvm=bv.94455598,d.ZGU&psig=AFQjCNH7iqrxs0oWwihceDrlS9rImirdQw&ust=1433009855592317
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V sobotu 7. března 2015 se v Boskovicích konalo děkanátní 

setkání mládeže. Pozvaní byli mladí od 14 do 25 let. “Zažiješ 

křížovou cestu hlavou, ústy, rukama i nohama”, hlásal 

plakátek. „To by mohlo být něco pro mé dcery“, řekla jsem si. 

I mě samotnou to lákalo. Je mi sice už o moc víc, ale protože 

jsem pro každou dobrou věc, nabídla jsem se, že v případě 

potřeby budu organizátorům alespoň k ruce. Vše začalo prezentací v 8:30 

na faře. Poté jsme se přesunuli do kostela, kde nám bylo vysvětleno, co se bude 

dále dít, a mladí byli rozlosováni do čtrnácti skupinek. Každá měla alespoň tři 

členy a měla ztvárnit jedno zastavení křížové cesty podle textu, který dostala, 

a to na kovovou destičku pomocí různých materiálů lepených tavnou pistolí, 

či vyrážením nebo rytím do destičky. Mezitím, co sedm skupinek pracovalo, 

dalších sedm si o křížové cestě povídalo s panem kaplanem. Všichni pilně 

pracovali, a tak do oběda vznikla neuvěřitelně zajímavá zastavení. Dále to znám 

jen z vyprávění. Po obědě všichni (až na mě, která musela být brzy doma) 

vyrazili s velkým dřevěným křížem do ulic a na určitých místech jednotlivá 

zastavení na kříž přibíjeli. Nedovedete si představit to zděšení, když z některých 

destiček začalo opadávat to, co tam někteří celé dopoledne pracně lepili. Kříž 

však byl zdárně donesen do cíle – do kostela – doopraven a celé setkání bylo 

zakončeno mší sv. v kostelíku Všech svatých asi ve tři hodiny. 

Snad se mladí navzájem povzbudili ve víře a něco víc se dozvěděli o křížové 

cestě. Určitě nezapomenou na to, co zakoušeli při vyrábění jednotlivých 

zastavení, a taky při putování s křížem ulicemi města, před zraky nevěřících 

lidí. Trochu víc se tak připravili na slavení velikonočních svátků. Díky všem, 

kteří přijali toto pozvání, snad jim to bylo ku prospěchu. Mně určitě. Nestihla 

jsem totiž autobus, a tak jsem to vzala do Knínic pěšky přes les. To byste 

nevěřili, jaká to byla křížová cesta! 

-do- 

 

Již po pětadvacáté otec biskup Vojtěch Cikrle pozval mládež z celé diecéze 

na setkání do Brna na Petrov. A naše schola byla vybrána a pozvána k tomu, 

aby celé setkání doprovázela. Mnozí z vás o tom věděli díky našim kněžím, 

kteří se několikrát při bohoslužbách zmínili a podporovali nás. Věřím, že 

i mnozí z vás se za naše účinkování v katedrále modlili, protože tak krásné 

chvíle, které jsme v Brně prožili, nemohou přijít jinak než skrze Boží milost 

a Boží přítomnost. Děkuji. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rozmanitosti.eu/Cirkevni-predmety---Devocionalie/krizky-a-krize/&ei=SK9oVcrGO6H4ygPZloDICw&bvm=bv.94455598,d.ZGU&psig=AFQjCNGbGV4x28H-n5XWd3y9drgNeSpeRA&ust=1433010359701629
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Na podzim roku 2013 přišla taková první vlaštovka v podobě dotazu 

z biskupství, jak bychom se tvářili na to, kdybychom měli hrát na DSM. A pak 

jsme prošli procesem od jasného odmítnutí – „to přece nemůžeme zvládnout“ 

přes hlasy jako „taková nabídka se neodmítá“, až jsme se nakonec rozhodli, 

že uděláme všechno proto, abychom to zvládli. 

Od září roku 2014 jsme začali pracovat na repertoáru, který měl čítat kolem 

33 písniček. To je poměrně velké sousto pro malou amatérskou scholu. Přizvala 

jsem proto ke spolupráci zkušeného kytaristu Romana Ožvoldíka, který doplnil 

Honzy Lujky. V té době už nás taky svou hrou na basu podporoval pan Vladimír 

Ožvoldík. A tyto tři chlapy držela pěkně pohromadě naše stálá klavíristka Ivča 

Hauptová. Dále se zčistajasna rozrostly řady hráčů na dechové nástroje. Vojta 

Mucha na klarinet a flétny, Marek Lujka na příčnou flétnu, Anežka Přikrylová 

a Nikča Ožvoldíková na flétny, a dále Zuzka Ševčíková (kvůli zranění si 

bohužel nakonec v katedrále nezahrála) a Aneta Kopalová, která svou hrou 

zvláště na altovou flétnu podporuje a pozvedá naši scholu už dlouhé roky. 

A kromě muzikantů jsou potřeba taky zpěváci. K mé velké radosti se nám 

podařilo obsadit všechny 4 hlasy, abychom alespoň v některých písních mohli 

zaznít jako skutečný sbor. Bas držel svým hlasem Tonda Portl s Romanem 

Ožvoldíkem a panem Vladimírem Ožvoldíkem. Taky se zapojili mladí nadějní 

zpěváci Marek Lujka a Ondra Mucha, který přelétal i do tenoru, který zpíval 

hlavně Vláďa Mucha za podpory Vojty Muchy. Žen už bylo o trošku víc, tak 

jsme se mohli mnohdy rozdělit i do ženského trojhlasu. Alt zpívala Lada 

Portlová, Jitka Muchová a Monika Přikrylová; mezosoprán Anežka Přikrylová, 

Radka Jedličková a Markéta Dvořáková a soprán tvořili Blanka a Verča 

Ševčíkovy, Jaroslava Hauptová, Lenka Ožvoldíková, Alča Lujková, Lucie 

Přikrylová a holky flétnistky. Nedílnou součástí byla také technická podpora 

zabezpečená Mirkem Hartlem, který mimo jiné v katedrále přímo spolupracoval 

s audiovizuálními techniky, kteří zabezpečovali, aby zvuk, kamery, slova 

písniček, záběry, videa atd. pěkně fungovaly. Nezlobte se, že tak dlouze 

všechno vypisuji. Každý z výše zmíněných totiž dodal naší schole to pravé 

a jedinečné, díky čemuž všechno dobře dopadlo. Každý dal do přípravy tolik 

úsilí, kolik mohl a já si toho velmi vážím. Proto touto cestou vyjadřuji ještě 

jednou svůj dík. 

Kromě mnoha klasických zkoušek od podzimu do jara jsme vyrazili také 

do světa na zkušenou  - do Kunštátu, kde nás na víkend na faře přijal P. Košulič, 

abychom se mohli věnovat trénování našich hlasů pod vedením učitelky zpěvu. 

Dva týdny před květnou sobotou jsme jeli do Osové Bítýšky do centra mládeže 

Mamre na víkend, kde jsme se setkali s režií celého setkání, s hlavními 

organizátory a dalšími pomocníky. Měli jsme tam dostatek prostoru i skvělé 

podmínky pro to, abychom se věnovali trénování. Diecézní centrum mládeže 
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v Osové Bítýšce je takový duchovní domov pro mládež naší diecéze. Velmi 

ráda vzpomínám na kurzy a akce, které jsem tam před deseti lety prožila. Je to 

místo, které dýchá optimismem, vstřícností, panuje tam uvolněná atmosféra 

a přitom je tam jasný řád, ve kterém se cítíte jistě a příjemně. Mladí lidé, kteří 

tu dobrovolně nějaký čas slouží všem, kteří přijedou na víkendové akce, 

poskytují domácí zázemí mimo jiné se skvělým jídlem. Místní kaple i blízký 

kostel a také kněží, kteří tu působí, jsou duchovní dobíjecí stanicí. No prostě 

bezvadné místo, kde před necelými třemi měsíci vrcholily naše přípravy 

na účinkování v katedrále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě se musím zmínit 

o „akci trička“. 

Chtěli jsme naši scholu sjednotit pomocí triček nebo jiného prvku, aby prostě 

bylo vidět – „já k nim taky patřím“. Chci jen říct, že domluvit se na tom, že to 

budou trička, že budou mít takový a takový nápis a obrázek a barvu – to nám 

trvalo snad déle než natrénovat písničku – jak je ten svět složitý a malicherný. 

Ale výsledek stojí za to, těšíme se, že se vám v plné parádě ukážeme na našem 

vystoupení na farním dnu. A díky za zdar naší „scholové uniformy“ patří Monči 

Přikrylové, která připravila návrh a Mirkovi Hartlovi, který se pak postaral o 

komunikaci s letovskou firmou Kříž, kde jsme si nechali trička potisknout. 

A pak jsme už v pátek 27. března odpoledne přijeli do Brna, kde začaly naše 

zcela nové a neopakovatelné zážitky. Ujali se nás sympatičtí zvukaři, kteří se 

museli poprat se zapeklitými prostorami katedrály, s ozvěnou i zpětnou vazbou 

a já nevím s čím, a taky s námi… no prostě jsme stáli před opravdovými 

mikrofony, které naše hlasy a zvuky nástrojů mnohokrát zesílily, aby v sobotu 

bylo vše připraveno na nápor několika stovek mladých lidí. Páteční večer byl 

náročný, noc napolo probdělá a promodlená na zemi v prostorách Petrova, a pak 

už sobotní ráno, do kterého jsme vstoupili s očekáváním i nadšením. Tak 

klidnou a pohodovou atmosféru jsem v naší schole před vystoupením ještě 

nezaznamenala a to nás čekal zřejmě „vrchol naší kariéry“… Dostali jsme 

požehnání od milého kněze, který nám celý den fandil a podpíral nás úsměvem 

i pochvalou a už tu byl začátek programu, osmá hodina, a naše úvodní písnička 

„Nám, Pane, dal jsi slovo své“. Další průběh setkání už možná znáte z článků 
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loňského a předloňského čísla Farníčku, já bych teď jen ráda přiblížila několik 

střípků, které se mi usadily v hlavě. 

Jsem Bohu vděčná, že naše schola z důvodů prostorového uspořádání mohla 

celý den strávit v presbytáři v blízkosti obětního stolu, u něhož byla odpoledne 

slavena adorace, při jejímž hudebním doprovázení jsem se cítila Bohu tak 

blízko jako snad ještě nikdy a pak za zpěvu mé oblíbené písničky „Můj Pán o 

mně ví“ začala mše svatá. V momentě, kdy do presbytáře přicházel dlouhý 

průvod kněží s otcem biskupem, bylo mojí touhou, abychom naším zpěvem tu 

vzácnou chvíli doplnili, pozvedli a přiblížili srdcím mladých lidí – tak, jak se to 

chce po scholách - aby sloužily a spoluvytvářely liturgii. 

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle k tomu v jednom svém pastýřském listu 

napsal: "Jste reprezentanty shromážděného Božího lidu. Buďte si vědomi, jak 

čestná funkce to je, jak je odpovědná vůči Bohu, vůči řádu liturgie a vůči Božímu 

lidu, který nasloucháním vašeho zpěvu slaví bohoslužbu ... Velmi si vážím práce 

všech, kdo svou hudební hřivnu dávají do služeb liturgické hudby - ... 

sbormistrů, členů pěveckých sborů a především varhaníků, jejichž obětavá 

a časově náročná služba je často nedoceněna. Prosím vás, ... abyste přispěli 

k tomu, aby se každá bohoslužba stala krásnější a důstojnější oslavou Boha. 

Kéž se tak stane na přímluvu svaté Cecilie, patronky chrámové hudby. 

Největší odměnou za naše úsilí a za náš výkon pro mě bylo jedno malé, jemné 

pokývnutí otce biskupa, když jsem se na něj trošku tázavě podívala ve chvíli, 

kdy končilo přijímání, a já si nebyla jistá, jestli už můžeme skončit, jestli už 

jsou všichni kněží podávající přijímání na svém místě… a v ten moment mi 

pohledem a tím pokývnutím otec biskup tak krásně odpověděl, jako by říkal, 

„ano, je to tak v pořádku“. A já věděla, že jsme to zvládli a že jsme otce biskupa 

nezklamali. A pak ve vší skromnosti se pochlubím, že po skončení mše svaté 

a po několika závěrečných hitových písničkách, které vyprovázely účastníky 

setkání domů, se za námi otec biskup i generální vikář a pár dalších lidí vrátilo 

a upřímně nám děkovali za krásné hraní a zpívání. Byla to velká radost. Otec 

biskup nás pak pozval do svých prostor, kde bydlí, pracuje a modlí se. Měli 

jsme tu čest vyslechnout povídání o kapli, ve které rozjímá, a kde píše důležité 

dokumenty. Obdaroval nás publikacemi o ikoně Madony z Veveří, a také nám 

daroval přímo tuto ikonu, kterou můžete vidět vystavenou na faře. 

Ještě po týdnech v nás vzpomínky na den strávený na Petrově ve službách 

biskupství odeznívají, o to víc, že stále přicházejí milé a pochvalné zprávy 

o našem hudebním působení při onom setkání mládeže. Vždy si při tom říkám, 

„ne my, obyčejní zpěváčci, to svatá Cecílie, ke které se modlíme, to sám Bůh 

tak dobrý a milosrdný k maličkým a nedokonalým, nás nesl a vedl.“ 

Petra Hartlová, vedoucí scholy z Knínic 
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Naše milá vedoucí, milá Petro, touto cestou Ti chci veřejně poděkovat 

za všechno, co děláš pro scholu. Je úžasné, co všechno zvládáš. Obdivuji Tvou 

vytrvalost, pečlivost, klid a hlavně trpělivost s námi ve schole. To díky Tobě 

jsme se dostali do Brna a zažili krásné chvíle na Petrově v blízkosti pana 

biskupa. Byl to krásný zážitek být tak blízko u oltáře. 

Pevně věřím, že pod Tvým vedením zažijeme ještě hodně krásných zážitků při 

vystoupeních naší scholy. Snad se naše písničky líbí i ostatním farníkům. 

-jh- 

 

 

 

 

PS: Schola naší farnosti je těleso OTEVŘENÉ, jehož obsazení není stálé, nýbrž 

proměnlivé. Jak vidíte na současné sestavě, není určena žádná věková hranice. 

Pokud máte pocit, že by vás těšilo s námi hrát a zpívat, přijďte bez ostychu nebo 

rozpaků. Členové scholy vám asi potvrdí, že zkoušky nejsou žádný med, ale 

kdo chce opravdu písněmi chválit Boha, anebo má potřebu se hudebně 

realizovat, ten to snese  a různá vystoupení a účinkování při mších 

svatých ten hořký med mnohonásobně dosladí. 

-ph- 
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Jako rodič, kterému se jeho dítě připravovalo na přijetí Ježíše v Eucharistii, 

musím vyjádřit velký dík a úctu těm, kteří moje dítě na přijetí svátosti smíření 

a svátosti oltářní připravovali.  

Ať je to přátelský a láskyplný přístup katechetky Jitky Muchové v hodinách 

náboženství, ale také přístup pana kaplana Michala Sekničky k našim dětem.  

Děti se s panem kaplanem Michalem scházely několik měsíců po mši svaté pro 

děti. Při těchto setkáních panovala přátelská a milá atmosféra mezi dětmi 

a panem kaplanem, ale i mezi rodiči. Byla to velmi milá setkání, která nebyla 

obohacující jen pro děti, ale také pro nás, rodiče.  

Největší zážitek jako rodič mám z přípravy na svátost smíření. Děti se 

samozřejmě bály něčeho, co neznají, ale pan kaplan je láskyplně, 

s porozuměním a vtipem jemu vlastním vedl a trpělivě odpovídal na jejich 

upřímné otázky. Dokonce si na přípravě i svátost smíření vyzkoušeli nanečisto 

(samozřejmě bez vyznání hříchů…). 

Nejen tato péče napomohla k tomu, že všechny děti vycházely ze zpovědnice 

šťastné a se zářivými úsměvy. 

Na farním hřišti je čekala milá tečka na konec jejich výjimečného dne. Pan 

kaplan si pro děti a rodiče připravil výborné pohoštění. Kromě dobrot a opékání 

párků také děti vhodily do ohně své hříchy jako symbol odpuštění jejich hříchů 

ve svátosti smíření. 

V neděli 3. 5. 2015 byl ten výjimečný a sváteční den pro naše 

děti, nás rodiče, kmotry, ale také pro celou farní rodinu. Nevím, 

jak slovy vyjádřit to, jak jsme krásně prožívali tuto výjimečnou 

událost, kdy děti poprvé přijímaly tím nejintimnějším 

způsobem Tělo a Krev Ježíše Krista, který nás miluje jako 

nikdo na tomto světě. Byla to velká radost.  

Děti na konci mše svaté poděkovaly krásnou kytkou a knížkou 

paní katechetce Jitce. Pan kaplan dostal od dětí také kytku, ale jedlou - z masa 

a zeleniny. Také mu děti vytvořily dort s pastýřem a ovečkami. Byla to krásná 

symbolika. Na památku mu také předaly obraz ikony Nejsvětější trojice.  

Díky, že se o děti s takovou láskyplnou péčí staráte. Kéž se nikdy naše děti 

nevzdálí milující Boží náruči a jednou se všichni sejdeme tváří v tvář Pánu….  

-bš- 

Neděle 3. 5. 2015 byla slavnostním dnem nejen pro dvanáct dětí a jejich 

rodiny, ale určitě i pro celou farnost. Děti totiž poprvé přijaly Tělo a Krev 

Pána Ježíše.  

Jak tuto událost prožívali rodiče?    A jak děti?

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.farnostlouka.cz/view.php?cisloclanku%3D2009012301&ei=Av1mVbeFEMS2UdfHgLgC&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFMH3QUdsJEEaimSU2UTxKAOs1VZA&ust=1432899191966457
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Jakub Přikryl 

1. Maminka mi koupila oblek. 

2. Táta. 

3. Hráli jsme fotbal na farní zahradě a slavili jsme . 

4. Slavnostní mše svatá. 

Jiří Ošlejšek 

1. Dostávali jsme úkoly od p. kaplana. 

2. Mamka. 

3. Mše svatá. 

4. Přijmutí Těla Kristova. 

Anna Nechutová 

1. Že jsem si ozdobila svíčku. 

2. Sama. 

3. Všechno  

4. Že jsem dostala Tělo Kristovo. 

Zora Kotoučková 

1. Modlila jsem se za lidi - kamarády. 

2. Máma. 

3. Tělo Kristovo. 

4. Že jsme často psali testy . 

Eliáš Měkota 

1. Máma mi objednala oblek. 

2. Máma. 

3. Hráli jsme fotbal na farním hřišti. 

4. Mše svatá. 

Jakub Mynář 

1. Doma jsem se připravoval tak, že jsme s mamkou probírali úkoly na 

přípravy. 

2. Mamka 

3. Líbila se mi mše, a že jsme přijímali i Tělo a Krev Kristovu a taky 

výzdoba kostela. 

4. Jak někdo napsal v testu místo Pontský Pilát Polský Pirát.  

Klára Lujková 

1. Dostávali jsme úkoly 

od p. kaplana. 

2. Máma. 

3. Mše svatá. 

4. Přijímání Těla Kristova. 
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Všem dětem, ale také rodičům děkuji za příjemně strávené 

chvíle při hodinách náboženství i při přípravách 

na první  svaté přijímání a přeji, 

aby v nich živý Kristus stále přebýval. 
Jitka Muchová, katechetka 

 

 

Lucie Minxová 

1. Vybrali jsme bílé šaty, ozdobila 

svíčku, modlila jsem se za kamarády 

2. Maminka. 

3. Celý den . 

4. Že jsem pila víno – Krev Kristovu. 

Petr Mucha 
1. Dostávali jsme 

úkoly od p. kaplana. 

2. Máma. 

3. Mše svatá. 

4. Jak jsme dostávali 

Tělo a Krev Kristovu. 

Adriana Ožvoldíková 

1. Kupování šatů, svíčky. Příprava s p. kaplanem. 

2. Sama, ale máma si to přečetla. 

3. Oslava, a že přijely babičky. 

4. Dostávání hostie při přijmutí Těla Kristova. 

Veronika Ševčíková 

1. Vybrali jsme šaty, dělali oběd, modlili jsme se. 

2. Maminka, tatínek, Kačka. 

3. Mše sv., písničky na mši, fotbal. 

4. Zpověď, hodiny přípravy, psaní testů. 

Adéla Ožvoldíková 

1. Já, mamka, Nikča a Terka jsme šli vybrat šaty. 

2. Připravovala jsem se sama. 

3. Když jsem dostala od babičky dort k 1. sv. přijímání. 

4. Že jsem pila víno – Krev Kristovu. 

Společná fotografie dětí po 1. svatém přijímání na předposlední straně. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://prijimanie.novot.sk/arles_gallery/arlesimages/prijimanie.jpg&imgrefurl=http://prijimanie.novot.sk/&docid=Tbw-YWxY6gv0jM&tbnid=-aGY166lEIfeVM&w=150&h=190&ei=Av1mVciLGIz5UPjtg8gK&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
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V neděli  10. 5. 2015 k nám do Knínic přijela ze Znojemska skupina ministrantů, 

kteří si říkají Soluňáci. Pozvání na tuto akci přijali také ministranti z Boskovic. 

Začínalo se v kostele adorací, kterou vedl o. Marek Dunda s ministranty. Po 

adoraci bylo představení Soluňáků - kdo vlastně jsou a odkud jsou. Poté jsme 

se odebrali na farní hřiště. Po malém občerstvení, které nám připravily 

maminky, jsme hráli na hřišti fotbal. Potom jsme se rozloučili a šli domů. 

 

V pátek 15. 5. 2015 se dvanáct ministrantů z Knínic 

s panem kaplanem vydalo na víkend na sever Moravy. 

Sešli jsme se u kostela a čekali jsme na ministranty 

z Boskovic. Ti nás naložili do aut a ujížděli jsme 

do Vysokých Žibřidovic pod Králickým Sněžníkem.  

Poté, co jsme přijeli, ubytovali jsme se na faře. 

Následovala večeře, modlitba večerních chval a film. 

V sobotu ráno byla mše svatá 

v místním kostele. Potom jsme se 

posilnili snídaní a vydali jsme se 

na náročný výstup na vrchol 

Králického Sněžníku.  Počasí nám 

přálo. Aby nám cesta rychleji utíkala, 

hráli jsme hry. Zajímavostí bylo, že 

ještě místy ležel sníh. Po zdolání 

vrcholu a úspěšném návratu na faru nás  

Začátkem května se ve farních ohláškách objevilo oznámení, že  

do farnosti přijedou jacísi Soluňáci. Ne všichni z těchto ohlášek byli 

právě moudří, a proto píšu pár řádků na vysvětlenou. 

Soluňáci jsou skupina chlapců, vesměs ministrantů, mladších 

i starších, kteří svým životem chtějí následovat odkaz sv. Cyrila 

a Metoděje, tj. usilovat o svatost života, vzdělávat se ve víře a šířit 

evangelijní zvěst v naší vlasti. Tato skupina byla založena v roce 2003 pod vedením 

katolického kněze P. Marka Dundy a členy má zatím převážně na Znojemsku. Snahou 

P. Dundy je rozšířit Soluňáky do celé diecéze, ba i za její hranice. Protože jsem jako 

bohoslovec jezdil právě na setkání Soluňáků do vesnice Olbramkostel, pozval jsem 

je i do Knínic, aby mohli sami říct něco o své činnosti. O tom, jak celá akce probíhala, 

se dočtete níže.                     -MS-  
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čekala soutěž ve vaření guláše na kotlíku. Porazili jsme Boskovice :-). Když 

jsme se posilnili tím, co jsme si uvařili, následovaly večerní soutěže a šlo se 

spát. V neděli ráno byla mše svatá. Pak jsme uklidili faru a jeli jsme na poutní 

místo Králíky. Pak jsme jeli domů. 

 

V sobotu 23. 5. 2015 jsme se vydali na ministrantskou pouť na Vranov.  Jeli 

jsme vlakem do Adamova. Šli jsme ke kostelu, kde nás přivítali pořadatelé. Měli 

jsme tam prohlídku kostela. Pak jsme se vydali po žluté značce na Vranov.  Po 

cestě jsme plnili tři úkoly. Naše skupina byla složená z boskovického děkanátu 

- Knínice, Boskovice, Olešnice a  Cetkovice.  V této skupině jsme ještě 

byli  rozděleni na dvě skupiny - Knínice a Boskovice první skupina a druhá 

Olešnice a Cetkovice.  První úkol bylo  zodpovědění  30 otázek - v tom jsme 

měli jedinou chybu.  Druhý úkol bylo  - seřadit 27 částí mše svaté.  Třetí úkol 

byly biblické citáty - hledání v Bibli. 

Jak jsme přišli na Vranov, dali jsme si párky a šli jsme hrát fotbal. Pak jsme šli 

do kostela, kde byl další program - povídali nám o historii kostela a bylo 

vyhlášení celé soutěže. Boskovický děkanát byl první z celé brněnské diecéze 

(celkem  20 děkanátů). Pak byla mše svatá, kterou sloužil o. Roman Kubín.  Po 

mši svaté jsme si rozdělili odměny - bonbóny a jeli jsme domů. 

ministranti Ondra a Vojta 
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4. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně, 

    MŠE SV. v 17 h, poté PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA 

12. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

13. sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

14. neděle FARNÍ DEN 

24. středa Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

   ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

29. pondělí Slavnost sv. Petra a Pavla 
 

 

5. neděle Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

26. neděle Sv. Jáchyma a Anny, POUTNÍ SLAVNOST V ŠEBETOVĚ 

 

6. čtvrtek Svátek Proměnění Páně 

9. – 16.  FARNÍ TÁBOR v Rozhraní 

15. sobota Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

22. sobota Panny Marie Královny 

29. sobota Umučení sv. Jana Křtitele 

30. neděle HODY VE VÁŽANECH 
 

Pravidelně 1x týdně: 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

Pravidelně 1x měsíčně 

SVATÁ HODINKA 

Každý čtvrtek před 

prvním pátkem 

v 18:30-20:30 

4. 6., 2. 7., 6. 8. 

4. 6. – místo adorace před 

svatostánkem budeme 

doprovázet Krista 

v eucharistickém 

průvodu po vesnici 
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Ve čtvrtek 4. 6. po mši svaté, která bude mimořádně v 17:00, jsme všichni 

zváni na průvod Božího Těla po naší vesnici. Maminky jistě vypraví družičky 

s plnými košíčky květů na posypání cesty pro Nejsvětější svátost. 

Kdo by chtěl jakkoli pomoci s uspořádáním této slavnosti, 

ať kontaktuje Jedličkovy (č.p. 17), Ševčíkovy (č.p. 8), 

Dračkovy (č.p. 67) nebo paní Věru Konečnou.  
 

Srdečně vás všechny zveme ke společnému prožití farního dne 

v neděli 14. června 2015. Celým odpolednem nás bude provázet 

motto „Toto je moje tělo“. Začneme ve 14:00 v kostele svátostným 

požehnáním a potom bude pokračovat program na farním hřišti a v nejbližším 

okolí. 

Pro děti bude připraven od 14:30 do 15:30 skákací hrad, výtvarná dílnička i hry 

na zahradě. Odvážní budou moci slaňovat a doufáme, že vás zaujme i program 

zaměřený na historii farnosti a liturgické předměty. Na sýpce si budete moci 

prohlédnout fotky ze života farnosti – ze života současného i minulého, zvláště 

pak zavzpomínáme na první svatá přijímání v historii farnosti. Vystoupí také 

Hvězdičky a Schola Knínice a jistě vás pobaví i kouzelník. Bude otevřen kostel, 

věž a zvonice.  

24. 6. 2015 bude v 17 hodin poslední dětská mše svatá v tomto školním roce a 

poté na farním hřišti rozloučení se školním rokem. Občerstvení zajištěno. 

Nechte se zlákat cestováním do vesmíru a přidejte se k vesmírné výpravě… 

Farní tábor pro děti 

od 1. do 7. třídy 

se uskuteční na faře v Rozhraní 

od 9. do 16. srpna. 

Cena: 1000,-. 
Kontakt: 

Jan Lujka 

721 150 782. 

Přihlášky v kostele. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vesmirajehookoli.estranky.cz/clanky/pocet-galaxii--hvezd-a-planet-v-pozorovatelnem-vesmiru.html&ei=TGxoVfCTKoe07QbtxIGABA&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNGGjjcp8D53sdEyXFtIpDMAWRzoRA&ust=1432993224227375
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://farnostzidlochovice.cz/?page_id%3D1834&ei=821oVbfjGuyz7gbMnIDAAg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNEvJdg1S8tHao09jHxEvkXReno2yQ&ust=1432993609121279
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Karmelitánské knihkupectví Tomáše Špidlíka 

a Římskokatolická farnost Boskovice Vás zvou 

na přednášku Kateřiny Lachmanové na téma 

Typické překážky usmíření. Přednáška se uskuteční 

5. června 2015 v 19:00 v kostele sv. Jakuba 

v Boskovicích. 

Po přednášce bude možnost autogramiády 

a zakoupení knih. 

 

Najdi i ty cestu na 

Kefasfest píše se v záhlaví webových stránek 

www.kefasfest.cz, které zvou na festival, který 

chce být “křižovatkou a prostorem pro kvalitní 

křesťanskou hudbu, divadlo a kulturu”. Festival 

proběhne poslední červnový víkend 26. - 28. 6. 

v Dolních Kounicích, mimo jiné v krásných 

prostorách bývalého kláštera Rosa Coeli. 

Hlavním hudebním hostem bude “písničkář” Pavel Helán, zazní také vážná 

hudba, U2 Desire revival band Brno, anebo taky naše schola, která 

vystoupí  v rámci sobotního programu, kdy se představí pět různých schol z naší 

diecéze. Připraven je i doprovodný program a další informace naleznete 

na zmíněných stránkách. 

 

Letošní neděle 5. července bude opět (dá-li Bůh) příležitostí 

k putování do Chrudichrom. Kromě osobních úmyslů a 

zážitků spojených s poutí bude (doufejme) možnost podívat 

se také na návrhy plastik a doplňků do kapličky. Ty by měly 

být vyřezány z pokácených líp u křížku podél silnice do 

Boskovic. V průběhu večera proběhne také prodej losů do 

poutní tomboly a pozvaní hosté, P. Blažej Hejtmánek a P. 

Tomáš Koumal, nejenže ochotně vylosují výherce, 

ale i rádi pobesedují s poutníky. Každý, kdo přijde, tedy 

určitě neodejde s prázdnou (to se totiž ještě ani žádnému 

poutníkovi nestalo), ale co je možná ještě podstatnější, má 

možnost poutní společenství obohatit o svou přítomnost. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kna.sk/Spravy/Katerina-Lachmanova-hovorila-v-Bratislave-o-prekazkach-v-modlitbe.html&ei=di9nVe6kD8X2UJvkgJAL&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNH6iWzkwU_9eDJYZpE9Rp6GWQpfMw&ust=1432912052811282
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kefasfest.cz/&ei=sjBnVdiMOIfxUqD2gdAM&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFR3MVGIkkOAqE4MAs0WG-A-dAHgw&ust=1432912405263656
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Program cyrilometodějské pouti: 

18:00 – 19:00 Přivítání poutníků a hostů, mše sv. s doprovodem sboru, celebruje 

P. Blažej Hejtmánek a P. Tomáš Koumal. 

od 19:00 Občerstvení a prodej losů do poutní tomboly. 

od 20:30 Losování poutní tomboly, krátká beseda s hosty. Představení návrhu 

na vyřezání soch a doplňků interiéru kapličky. Přátelské večerní posezení. 

 

Pozvánka z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích: 

Srdečně Tě zveme na týdenní (25. 7. – 1. 8.) pěší putování do Slavkovic 

v jednom ze tří proudů, které vycházejí z Prahy, z Fulneku a z Hodonína. Je to 

pěší pouť pro ty, kdo potřebují Boží milosrdenství. Pokud cítíš a poznáváš, 

že Tě Pán zve na pouť, neváhej a přijď do našeho poutního společenství. 

 
Putujeme do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde je první poutní kostel 

Božího milosrdenství v České Republice. Všechny skupiny přicházejí 

do Slavkovic v pátek 31. 7. Tam v 15:00 bude Hodina milosrdenství a v 16:00 

mše sv. V 19:30 začne večerní program, během kterého budeme společně 

chválit Boha zpěvem, tancem a snad nebudou chybět ani svědectví a ozvěny 

od poutníků ze všech třech proudů. Během celé noci bude možnost adorace 

Nejsvětější svátosti v kostele Božího milosrdenství. V sobotu v 10:00 během 

slavnostní mše sv. budeme děkovat Bohu za všechny milosti obdržené během 

Pěší poutě k Božímu milosrdenství. 

Ponoření, pomazání, nasycení – tak zní heslo letošní Pěší pouti k Božímu 

milosrdenství. Budeme tedy mluvit a především Boha chválit za milosti, které 

nám dává ve svátostech uvedení do křesťanského života. 

(převzato z www.pout.cz) 

 

Oslavy 200. jubilejního roku narození Dona Boska 

vyvrcholí v ČR o víkendu 7. - 9. 8. 2015 na Velehradě. 

TV NOE připravuje živé vysílání hlavních bodů 

programu. Více na www.sdb.cz.  
 

http://www.pout.cz/
http://pout.cz/wp-content/uploads/2014/08/DSC_0165-1.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sdbplzen.cz/&ei=AjNnVanoKMq5UaykgKAK&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGkedyeH9S_tmGrYONh3_HN33rx7w&ust=1432913018727888
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Dnes bych vám chtěla představit 

někoho malého vzrůstem, 

ale velkého srdcem, usměvavého, 

vždy ochotného pomoci. 

Tak by se dala charakterizovat žena, která se do naší farnosti přistěhovala teprve 

nedávno. Já však mám pocit, jako bych ji znala odjakživa. Její životní peripetie 

jsou podivuhodné a podstatnou roli v nich hraje právě Boží milosrdenství. 

Ptáte se, kdo to je?  

 

Gábi, původ vaší rodiny je docela zajímavý. Mohla bys nám ho přiblížit?  
Můj dědeček pocházel z Vídně a za 1. světové války byl nasazen jako vojenský 

krejčí na frontu k Sarajevu. Zde poznal moji babičku, se kterou se oženil a měli 

spolu dceru, moji maminku. Ta vyrůstala v Sarajevu až do konce druhé světové 

války. Pak se dědeček i s rodinou chtěl vrátit do Rakouska. Situace se však 

vyvinula jinak a oni zůstali v Brně. Zde se moje maminka vdala a narodila jsem 

se jim já. Vyrůstala jsem jako jedináček. 

 

Jak to bylo s vírou ve vaší rodině? 

Rodiče sice byli pokřtění, ale svoji víru nějak aktivně nežili. Pamatuji si, že se 

můj tatínek večer modlil, ale do kostela jsme nechodili. Nedělní mše jsem 

začala pravidelně navštěvovat až od svých dvanácti let díky své dobré 

kamarádce, jejíž maminka byla i za hluboké totality silně věřící a nebála se svoji 

víru praktikovat. Začali jsme společně chodit i do náboženství a připravovat se 

na první svaté přijímání. 

 

Co na to rodiče? 

Nijak mi nebránili, ale ani mě nepodporovali. 

 

Jak jsi ho prožívala? 

Do dneška si pamatuji tu velikou radost. 

A co tvůj další život s Bohem? Na střední škole jsem neměla nikoho, kdo by se 

mnou sdílel aktivní život s Bohem, a tak můj vztah k Bohu začal postupně 

chladnout. V jednadvaceti letech jsem se vdala, ale manžel věřící nebyl a tak 

jak už to bývá, následovala jsem spíše jeho než Boha. Děti jsem nechala pokřtít 

jen díky svému tatínkovi, který na tom trval. 

Žijí mezi námi, sedávají vedle nás 

v kostele, zdravíme se, usmíváme, 

občas něco jen tak prohodíme, 

ale vlastně se vůbec neznáme. Kdo jsou 

ti bezejmenní bratři či sestry v Kristu? 
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Co tě tedy přivedlo zpět k Bohu? 

Bůh se mi hmatatelně dal poznat opět díky přátelům, které mi poslal do cesty. 

Bylo to v době, kdy jsem začala pracovat ve zdravotnictví. 

 

Ty ale nejsi původním povoláním zdravotní sestra, že? 

Ne, vystudovala jsem SZTŠ v Boskovicích a pracovala jsem v zemědělství. 

Zdravotnictví mě ale vždycky lákalo, i když rodičům se to moc nelíbilo. Dostala 

jsem se k této profesi až díky „náhodě“, kdy se mi do rukou dostal inzerát 

o pomaturitní rekvalifikaci na zdravotní sestry. V rámci tohoto studia jsem 

začala pracovat v Bohunické nemocnici. Zde jsem potkala přátele, s kterými 

jsem navštěvovala modlitební setkání. Díky nim jsem zatoužila po osobním 

vztahu s Bohem. Seznámili mě i s paní Růženkou, zakladatelkou Hnutí 

Modliteb matek v ČR. 

 

Ty jsi tedy stála u zrodu českých Modliteb matek. 

Ano, tyto MM probíhaly zpočátku u paní Růženky doma a šlo vlastně o úplně 

první skupinku MM u nás. Zpětně to vnímám jako Boží řízení. Bůh si mě tak 

připravoval a dával mi sílu na to, abych zvládala obtížné životní situace, které 

mě čekaly. Proto jsem byla moc ráda, že zde v Knínicích taky MM fungují, a že 

jsem se do nich mohla zapojit. 

 

My jsme taky rády! Hodně mluvíš o Božím milosrdenství. Proč tě tak 

oslovuje? 

Celý můj život vnímám jako velké Boží milosrdenství. Nebyla jsem 

vychovávána ve víře, a přesto mě Bůh neopouštěl, a i když jsem neměla žádné 

zásluhy, on trpělivě čekal, až ho přijmu. Přijde mi úžasné, že v době, kdy se lidé 

odklání od Boha, on se ukazuje sv. Faustyně a nabízí každému z nás své 

milosrdenství. Velmi mě zasáhla věta, která je součástí jeho obrazu: „Ježíši, 

důvěřuji ti!“ V jakékoli i beznadějné situaci vnímám, že Bůh je tu se mnou 

a když mu tuto situaci odevzdám, věřím, že on ji vyřeší. Někdy to sice bolí, 

protože jeho řešení nejsou naše řešení a potřebujeme hodně trpělivosti, protože 

i čas je v jeho režii. Je to ta nejlepší cesta, protože jenom on ví nejlépe, co je 

pro mě a pro ty, za které se modlím, dobré. Tento postoj mě nezbavuje strachu 

a úzkosti, ale vím, že je Někdo, komu se mohu svěřit. 

 

Jak ses o Božím milosrdenství poprvé dozvěděla? 

Když jsem pracovala v nemocnici u Milosrdných bratří, tak mi jedna stařičká 

pacientka dala Korunku k Božímu milosrdenství, abych se ji modlila. Tehdy 

jsem ještě nedokázala docenit její hloubku, ale po letech, kdy jsem se 

potřebovala opřít o Boží důvěru, jsem se na ni rozpomněla. Často na paní 
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vzpomínám a zpětně vidím, že Bůh koná své dílo skrze druhé lidi, aby nás 

povzbudil a posílil v životních situacích, kdy to potřebujeme. 

 

A jak ses dozvěděla o poutním kostele ve Slavkovicích? 

Poprvé od poutníků, které jsem u nás jednou ubytovala. A podruhé z časopisu 

Apoštol božího milosrdenství. Je to časopis zaměřený na šíření úcty k Božímu 

milosrdenství a vydává ho Společnost katolického apoštolátu – pallotini. 

„Náhodou“ jsem ho objevila na jedné své dovolené. Pak jsem tento kostel 

navštívila na svátek Božího milosrdenství. Bylo to v loňském roce. Zanechalo 

to ve mně hluboký zážitek a posílilo to moji důvěru v Boha a v jeho 

milosrdenství. 

 

Co chceš čtenářům Farníčku říci na závěr? 

Přeji vám i sobě, aby Jeho i naše vůle byly zajedno v touze po spáse. A jak nás 

Pán k tomuto cíli povede, nechávejme na něm – v tom je ta důvěra. Ježíši, 

důvěřuji ti! 

 

Za celou farní rodinu se ptala Daniela Ošlejšková 

 

- říct dobré slovo 

- opatrně zavírat dveře 

- být za všechno vděčný 

- křivé slovo nepovažovat hned za urážku 

- leccos umět milosrdně přehlédnout 

- uznat to dobré, co udělal druhý… 

Přeji vám pěkný den! 

 

 

 

 

 

 

 

Z knihy Mons. Jiřího Mikuláška 

Kde by se vzalo to dobro?  

Nebylo by asi dobré, 

kdybych si ráno sedl 

a  začal vymýšlet, 

kterýpak velký skutek 

milosrdenství bych dnes 

mohl vykonat. 

Snad někoho zachránit 

z hořícího domu? 

Nebo tonoucího z řeky? 

Lepší asi bude vstát 

a vydat se vstříc malým 

skutkům milosrdenství, 

které se nám nabízí téměř 

na každém kroku. Dovolím 

si pro inspiraci připojit 

malý seznam: 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.biskupstvi.cz/2012-02-05-generalni-vikar-jiri-mikulasek-jubilantem&ei=zMRkVe_8D4X5ywP00IGIDA&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNHEBVp9VkOUyJUSaH1F9ueXmuo95g&ust=1432753677560673
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Jedno nedělní odpoledne v postní době jsme měli možnost účastnit se besedy 

o důstojnosti života a o antikoncepci s paní Sylvou Bernardovou - 

spoluzakladatelkou Hnutí pro život a gynekoložkou MUDr. Xenií 

Preiningerovou - spolupracovnicí tohoto hnutí.  

Nedokázala jsem si představit, kolik lidí má zájem slyšet přednášku na toto 

téma. Je pravdou, že antikoncepce je v dnešní době tak rozšířená a pro mnohé 

lidi přijímaná tak automaticky, že slyšet jiné názory na toto téma, než nám 

předkládá společnost, chce velké množství odvahy a pokory. Slyšet opačný 

názor na antikoncepci je pro mnohé, kteří antikoncepci běžně užívají, těžké. 

Chtěli jsme ale nabídnout odvážným, kteří upřímně hledají bezpečnou cestu 

v této oblasti, jinou možnost, než cestu smrti…. Smrti tisíců nenarozených dětí, 

které umírají díky antikoncepci několik hodin po svém početí….  

Postupně si uvědomuji, že názory, které jsou nám předkládány z letáků, 

ordinací, z médií, nemusí být vždy pro mě ty nejlepší. Je dobré slyšet i jiný 

názor, který není tak medializovaný a většinou společnosti přijímaný. Důležité 

je pravdu hledat. K tomu jsme chtěli přispět… 

Obě přednášející byly připraveny, že na takovéto přednášky chodí velice málo 

lidí, protože je to téma, o kterém lidé nechtějí moc slyšet. Byli ale překvapeny, 

že u nás v Knínicích se besedy zúčastnilo okolo 40 lidí. Díky všem, kteří jste 

přišli.   

Blanka Ševčíková 

Čtrnáct dní před velikonočními svátky byl v Knínicích Velikonoční jarmark pro 

Hnutí pro život. Sešlo se opět velké množství věcí, které lidé vytvářeli 

na tvořivých dílnách. Ale nejen na nich. Spoustu krásných výrobků přinesli 

i ostatní. Najít jste zde mohli keramické misky ve tvaru ovečky, košíky 

z pedigu, vajíčka zdobená ubrouskovou technikou, jarní dekorace a spoustu 

dalších věcí. 

Díky všem, kteří jste se zapojili do tvoření a příprav jarmarku. Díky také vám, 

kteří jste finančně přispěli. Výtěžek z jarmarku a dobrovolné vstupné z besedy 

činil 17 821Kč. 

Blanka Ševčíková 

 

“Nedokáži si představit, jak se Vám podařilo vybrat tak velikou částku a máte 

náš obdiv. Jste moc hodní a upřímné díky za tuto pomoc.” 

Alespoň jedna věta z emailu od Radima Ucháče, prezidenta Hnutí pro život:  
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11. 4.    Vladimír Látal,  Knínice 

17. 4.    Karel Kříž,  Šebetov 

 

 

 

 

Milé děti a všichni hraví čtenáři, v kostele na bočním oltáři je stále vystavena 

krásná monstrance, kterou se podařilo vytvořit během postní doby. Máme ji při 

každé návštěvě kostela na očích, bude využita také při farním dnu, který bude 

nesen větou Toto je moje tělo. A tak, co kdybychom si osvěžili vědomosti 

o monstranci a o eucharistii? S chutí do toho (pomůže vám jarní číslo Farníčku): 

 

       1.         

  2.              

3.                

       4.         

      5.          

       6.         

   7.             

     8.           

    9.            

1. Noha monstrance je zdobena dříkem s ořechem a nad a pod ním je _ _ _  

(nápověda: jde o slovo podobné slovu označujícímu kulatý šperk, který 

nosíme na prstu) 

2. Slovo monstrance je odvozeno z latinského výrazu pro sloveso 

„předvádět“. Jak zní tento latinský výraz?  

3. Jak se nazývá místo v kostele, kde bývá monstrance uložena? 

4. Monstrance bývá vyrobena z drahých kovů, jako je stříbro nebo _ _ _ 

5. Jak se nazývá obřad, při kterém se klaníme Nejsvětější svátosti oltářní? 

6. Jak se nazývá spodní část monstrance (nápověda: člověk to má taky ve 

spodní části těla) 

7. Co se nachází v centrální části monstrance? (nápověda: je to bílé a kulaté) 

8. Jak se jmenuje držátko, ve kterém je připevněna hostie? (nápověda: má 

tvar půlměsíce) 

9. Bohoslužba oběti při mši svaté začíná ve chvíli, kdy jsou přinášeny obětní 

_ _ _ _ 
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Milosrdenství (z latiny Misereor = smilovat se a Cor = srdce): Cit, díky 

jemuž se nouze druhého dotýká našeho srdce. 

 
Ježíš nám vysvětluje:              To je dokonalost. 

 

 

 

Proč od nás Bůh žádá milosrdenství? 

Protože nás chce mít takové jako je on. Máme se mu podobat, jako se děti 

podobají otci a matce. Také dnes se Ježíš obrací ke každému z nás a vyzývá nás: 

„Jděte a naučte se: Milosrdenství chci, ne obět.“ 

 

Kam však máme jít? Kdo by nás mohl naučit tomu, co znamená být 

milosrdní? 

Je třeba se dívat na Ježíše, který je úplné zjevení Otcovy lásky. 

Ježíš nám chce říci, že láska je absolutní hodnota, která dává smysl všemu 

ostatnímu. To co se Bohu nejvíce líbí, je konkrétní láska k bližnímu, která 

nachází své nejvyšší vyjádření v milosrdenství. 

Při čtení z lekcionáře: 

Čtení z listu sv. 

apoštola Pavla 

Titanovi.

Komu  se chtěla Panna 

Maria svěřit, že čeká 

děťátko? 

Anežce České. 

 

Dar Ducha Sv.: 

Abychom nemuseli 

psát písemky, 

chodit do školy,… 

 

Základní pravdy víry: 

Bůh má tři božské 

osoby – Otce, Syna a 

Ducha Sv., Bůh se 

spasil, aby nás navždy 

vykoupil. 

Při otázce, jak se 

jmenoval sv. Cyril 

ještě jinak, zněla 

odpověď: 

Svatý Konzbultin! 

 

Co dělá při mši 

sv. lektor? 

 Čte čtení z 

lektoráře. 
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,13)  

 

Tyto dva kříže se nachází u vchodu do farního chrámu sv. Marka.  

 

Na pravé straně stojí dřevěný misijní kříž, podle zápisů v kronice i podle 

jeho stavu je poznat, že je velmi starého data. 

Po levé straně je kamenný kříž z r. 1884, který sem dali v tomto roce umístit 

manželé Klemšovi ze Šebetova. V dolní části podstavce je umístěn nápis: 

 

 

 

Ke cti a chvále Boží 

Postavili Florián a Anna 

KLEMŠ 
ze Šebetova v. r. 1884. 
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 V současné době probíhá poptávkové řízení na ÚDRŽBU VARHAN. 

 

 Prosíme všechny čtenáře, aby se pokusili prozkoumat domácí archívy 

a najít v nich FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ z 

kteréhokoli roku. Budeme rádi, když si je ze zadní strany čitelně podepíšete 

(aby vám mohly být vráceny), připíšete rok vzniku této fotky (pokud ho 

znáte) a odevzdáte Petře Hartlové nebo vhodíte do farníčkovské krabičky 

nejraději do neděle 7. června. Ať si je za týden při Farním dnu můžeme 

všichni prohlédnout. Pokud při pátrání najdete i jiné fotky z dalších farních 

akcí, budou samozřejmě také vítány. Děkujeme předem. 

 

 S platností od 1. 5. 2015 byla ustanovena nová EKONOMICKÁ RADA 

Římskokatolické farnosti Knínice u Boskovic. Tvoří ji tito pánové: 

Pan Josef Ševčík ml. z Knínic 

Pan Miroslav Hartl z Knínic 

Pan Josef Ševčík st. z Knínic 

Pan Pavel Axman ze Šebetova 

Pan Jiří Vondál z Vážan 

Do této služby jim vyprošujeme hojnost Boží milosti. 

 
Ekonomická rada farnosti je poradní orgán administrátora farnosti. Její jednotliví 

členové mají právo se vyjadřovat k ekonomickým otázkám farnosti daným právem. 

Jejich vyjádření má však pouze poradní charakter. Rozhodnutí činí administrátor. 

Ten také nese odpovědnost. 

Ekonomická rada farnosti je jmenována na dobu pěti let nebo do ukončení ustanovení 

administrátora, který radu jmenoval.  

 

 

Příští Farníček, který vyjde koncem prázdnin, 

chceme věnovat Vám, kteří toho více pamatujete. 

Rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky, co ve farnosti zlepšit nebo 

dělat jinak. Co byste přivítali nebo naopak, co považujete za zbytečné. 

Ale úplně nejvíce se těšíme na Vaše vzpomínky, na povídání o lidech 

nebo událostech, na které se už zapomnělo a stojí za to si je připomínat. 

Těšíme se, že Podzimní Farníček bude úplně jiný, bude Váš, bude 

vytvořený Vámi, kteří toho více pamatujete a chcete se o to podělit. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.depositphotos.com/34251477/stock-illustration-ecology-light-bulb-icon.html&ei=0RdoVeWyMqKd7gb4goKgAg&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNHCsKUSmfBI45UIO1Ta9yB9mR0mBg&ust=1432971578501523
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(v Kč)

 

Rozdíl příjmů a výdajů………………………………………...... -4537780.73 

Pohledávky k 31. 12. 2014 (očekávaný příjem – dotace SZIF)… 4666893.00 

 

Odeslané sbírky a poskytnuté dary v roce 2014: 

Sbírka na bohoslovce 8835.00 Sbírka na církevní školství 4857.00

Sbírka na misie 22524.00 Sbírka na pomoc pronásle-

dovaným křesťanům 18669.00Sbírka na charit. účely 5347.00

Sbírka „Haléř sv. Petra“ 8990.00 Příspěvek na potřeby diecéze 19492.00
Celkem 88714.00 

 

Přehled účelových sbírek, které vyhlásil biskup Vojtěch Cikrle – rok 2015 

22. 02. 2015 (1. neděle postní)   haléř sv. Petra (již proběhla) 

24. 05. 2015 (Sl. Seslání Ducha Svatého) sbírka na charitativní účely 

07. 06. 2015    sbírka na pokrytí nákladů spojených s NEK 

21. 06. 2015 (12. neděle v mezidobí)  sbírka na bohoslovce 

13. 09. 2015 (24. neděle v mezidobí)  účel sbírky bude upřesněn 

18. 10. 2015 (29. neděle v mezidobí  sbírka na misie 

Kostelní sbírky a příjmy za církevní úkony 319747.00 

Přijaté dary 14900.00 

Ostatní příjmy 678621.13 

Nájemné 716.00 

Příjmy celkem 1013984.13 

Daně  7401.00 

Opravy památek movitých i nemovitých 5364245.00 

Odeslané sbírky a poskytnuté dary 88714.00 

Ostatní výdaje 91404.86 

Výdaje celkem 5551764.86 

V roce 2014 proběhla generální oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve 

Vážanech. Většina nákladů byla uhrazena z dotace SZIFu (Státní zemědělský 

intervenční fond). Vzhledem k tomu, že některé práce jsme na opravě udělali 

brigádnicky, bylo zatížení z rozpočtu farnosti relativně únosné. 

V současné době jsou již všechny půjčky (4,15 mil. Kč) splacené a farnost 

nemá žádné závazky vůči třetím osobám. 

Aktuální ekonomický stav farnosti mají k dispozici členové ERF. 
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Vydáno 31. 5. 2015 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic. 

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

do označené krabičky na stolku v kostele. 

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

P. Michal Seknička - 607767983; 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.  
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