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  Prožíváme dobu prázdnin a dovolených, pro někoho je to doba 
odpočinku, pro jiného doba velkého pracovního zápřahu. Pro někoho je 
to doba změn. 
V této prázdninové době dochází každoročně k výměnám kněží, k jejich 
stěhování z farnosti do farnosti. Toto jsme zažívali v posledních letech 
velice často. Kněží, kteří působili jako farní vikáři v našich farnostech, 
jsou rozeseti po celé diecézi a zkušenosti získané zde zúročují  ve svých 
nových farnostech. Po deseti letech došlo letos u nás mimo odchodu 
kaplana i ke změně na vyšším postu. 
Tak jsme o svátku svatých Petra a Pavla přivítali otce Josefa, nového 
administrátora naší farnosti. Jedním z důvodů těchto změn je asi to, že 
řady kněží naší diecéze posílil v letošním roce jeden jediný novokněz. 
Podařilo se nám zúčastnit se jeho primice, která se konala na začátku 
prázdnin v Měříně, v místě, kde donedávna působil náš první kaplan 
Blažej Hejtmánek. Při slavnostní mši svaté na prostranství naproti 
kostelu zazněla slova o tom, jak naše společnost a mnohdy i my, věřící, 
hledíme na ty, kteří se rozhodli stát se služebníky Božími a posléze se 
jimi i stali. Napadlo mě (a jak jsem se později dozvěděl, nejenom mě), 
jak by asi taková primice probíhala, kdyby se někdy snad uskutečnila 
u nás. Nejenom kde, jestli snad v kostele, na prostranství před ním, 
na farní zahradě, nebo na Městečku před radnicí, na hřišti nebo 
na nějaké louce…? 
Místo konání není důležité, důležitější je, jak bychom se postavili 
ke skutečnosti, každý sám za 
sebe i farnost jako celek, že se 
některý mladý muž z našeho 
středu chce stát 
knězem.  Zeptejme se každý 
sám sebe, jak jsem připraven 
přijmout to, že třeba v některé 
z našich rodin vyrůstá příští 
sluha Boží. Možná tak 
najdeme odpověď na otázku, 
proč už pomalu sto let nevyšel 
z naší farnosti žádný kněz. 
Zkusme se nad tím zamyslet, 
přidejme modlitbu a možná se 
někteří mladší z nás tohoto 
zázraku jednou dočkají. 
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… připravte se, vyrážíme… 
 

 

 

 

 

 

Apoštole svatý Jakube, jsi velkým ochráncem poutníků. 

Učiň, ať jsme na naší pouti pevní ve víře a radostní v naději. 
Chceme jít cestou křesťanského života - povzbuzuj nás, 
abychom nakonec došli i do slávy našeho Pána. Amen. 

 

Otče, odevzdávám se do tvých rukou. 

Učiň se mnou vše podle tvé vůle. 
Ať sešleš cokoliv, za všechno ti děkuji. 
Přijmu vše, co je tvou vůlí - ať se naplní na mně a na všem tvém 
stvoření. Nechci víc, Otče. 
Svěřuji se ti do rukou a vše ti s láskou odevzdávám. 
Jdeš se mnou, Ježíši, ty jsi Cesta, s tebou mi nic nechybí. Amen. 

 

Dopřej mi, Pane, pevnou ruku i jisté oko. 

Dej, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti 
a nedovol, abych někoho přejel. 
Ty jsi dárcem života: dej mi, prosím, 
abych žádným svým skutkem nezničil 
nebo nepoškodil tento vzácný dar. 
Kéž vždy každému pomáhám, kdo mě potřebuje. 
Nedovol, Pane, aby mě ovládla záliba v nezřízené rychlosti. 
Kéž se vždy těším z krásy stvořeného světa. 
Kéž jedu svou cestou vždy klidně, vyrovnán, pln radosti 
a kéž bez nehody dojedu ke svému cíli. 
 

Svatý Kryštofe, patrone motoristů, ochraňuj mě i mé bližní! 
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Cestování, výlety a dovolené, to jsou pojmy, bez kterých se 
během prázdnin neobejde snad žádný přátelský rozhovor. 
Ale vybrat to správné místo, kde se mně a mé rodině bude 
líbit – to není nejjednodušší úkol. Děkujeme třem autorkám 
následujících reportáží, které byly ochotny přiblížit i nám 
ostatním, jaké to na jejich dovolené, výletě či pouti bylo.  
 

O prázdninách jsme se vypravili 
ve společenství dalších šesti rodin 
na naše oblíbené místo, a to 
do Fryštáku do Domu Ignáce 
Stuchlého, kde působí salesiáni. 
Na tomto místě jsme byli již po- 
čtvrté, protože je to dovolená 
opravdu za odměnu. Zvlášť pro 
maminky, které nemusí týden řešit 
vaření a chystání jídla.  Děti zde 
mají spoustu vyžití. Uvnitř domu je 
kulečník, pinpongový stůl a 
v neposlední řadě je zde také 
horolezecká stěna, která je u dětí 
zvlášť oblíbená. Menší děti si 
mohou vyhrát ve dvou velkých 
hernách. V jedné je také klavír, 
kde jsme si mohli zazpívat. 
Nechybí zde ani velká výtvarná 
dílna. V budově je zbudována 
krásná kaple, do které jsme měli 
možnosti kdykoliv přijít a ztišit se 
před svatostánkem. Kněží zde 
(mimo jednoho dne) každý den 
sloužili mši svatou, které jsme se 
měli možnost účastnit a také jsme 
se jí účastnili. Protože byla mše 
sv. hned ráno o půl osmé, tak některé menší děti byly na mši sv. 
v pyžámku, ale o to to bylo kouzelnější. Cítili jsme se jako doma.  



 
 7 

Asi by mi děti neodpustily, kdybych nezmínila ještě jedno jejich oblíbené 
místo v budově (a nejen dětí), a to byl bar, kde usměvavé barmanky 
připravovaly krásné a dobré zmrzlinové poháry. Pro dospělé výborné 
míchané nápoje apod.  
Před budovou mají salesiáni velké hřiště s umělým povrchem, kde tatínci 
s dětmi hráli fotbal, florbal, tenis, rapid ball, apod. I malé děti zde měly 
svoje vyžití na pískovišti a na skluzavce. Z popisu Salesiánského domu 
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku je to asi všechno. Ale abychom měli také 
některý den změnu, s dětmi jsme zašli do ZOO Lešná, která je cca 3km 
vedle Fryštáku. Je to krásná zoologická zahrada, ve které najdete 
ze zvláštností např. zátoku rejnoků, kde si můžou návštěvníci na tato 
krásná vodní zvířata i sáhnout vlastní rukou. Poblíž Fryštáku je také 
poutní místo sv. Hostýn. Vypravili jsme se na plavbu po Baťově kanále 
a řece Moravě, prozkoumali město Holešov. Zajímavostí okolo Fryštáku, 
popřípadě Zlína je víc, jen si vybrat, podle vkusu návštěvníka.  
 
Díky usměvavým a ochotným salesiánům a jejich spolupracovníkům za 
jejich upřímný zájem a péči o nás. Pro nás to byl wellness pobyt pro 
relaxaci ducha. 

-bš- 

Dům Ignáce Stuchlého (DIS) 

ve Fryštáku.  
Fryšták leží mezi 
Zlínem a Holešovem, 
DIS je dvoupatrová 
budova s věžičkou 
skrývající ubytovací, 
sportovní, kulturní i 
duchovní zázemí. Dům 
má bohatou historii a nyní bohatou 
nabídku aktivit salesiánského týmu. 
DIS funguje jako výchovně vzdělávací 
zařízení pro mládež, během roku je 
hlavní náplní pořádání Orientačních 
dnů (to jsou tematické, zážitkové 
kurzy pro třídní kolektivy). Pro rodiny 
je DIS otevřen během letních 
prázdnin, po domluvě tu můžete zažít 
týden v příjemném prostředí.     

frystak.sdb.cz 
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Toť otázka. Já jsem letos 
o prázdninách byla tam i tam. 
A stálo to za to! 
Pokud jste se rozhodli, že na 
sever, chtěla bych vás pozvat do 

Krnova, příjemného a poklidného 

města na samých hranicích 
s Polskem, kam každoročně 
jezdím se svými dětmi za sestrou 
a její rodinou. Široko daleko je to 
samá rovina, takže ideální na 
cykloturistiku, ale jeden kopec tu 
přece jenom je a ne ledajaký. Stojí 
na něm kostel zasvěcený Panně 
Marii Sedmibolestné. Jedná se 
o poutní místo Cvilín. Vede k němu 
spoustu schodů, a když po nich 
jdete, je to jak stoupání do nebe.  

 
Náročné, leccos vás bolí, ale ten 
cíl stojí za to! Již v 17. století 
usiloval představený zdejšího 
krnovského minoritského 
kláštera o zřízení dřevěné kaple 
sv. Kříže a Bolestné Panny Marie 
na Předním cvilínském vrchu. 
Bohužel se toho nedožil, ale 
v roce 1684 jeho nástupce touhu 
svého předchůdce zrealizoval. 
Už velmi brzy dřevěný kostelík 
pro velkou oblibu a četné poutě 
nestačil pojmout věřící lid, proto 
v letech 1722-28 byl postaven 
nový kostel. V něm se dodnes 
uctívá Pannu Marii ve dvou 
obrazech, které namaloval 
krnovský měšťan a radní 
Heinrich Teuber. 
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A pokud chcete raději na jih? Tak co zkusit třeba malebné, historické 

město Tábor? Letos jsem studovala asi 20 km od něj, ale nepodařilo 

se mi ho během roku dostatečně prohlédnout. Věděla jsem však, že stojí 
za delší pobyt. Proto jsem nabídla kolegyni z práce, zda by, až si pojedu 
o prázdninách pro vysvědčení, nechtěla se mnou a podívaly bychom se 
na tři dny i do Tábora. Měla jsem trochu obavy, jestli se jí tam bude líbit, 
ale realita předčila všechna naše očekávání. Nádherné město, 
upravené, křivolaké uličky jak v Praze, ale lidí poskrovnu. Příjemná, 
pohodová atmosféra, rozmanité hospůdky, cukrárny a kavárničky 
lákající k posezení. Historické památky, muzea a expozice, ale i bohaté 
sportovní vyžití (vodní nádrž Jordán, řeka Lužnice, horolezecká přírodní 
stěna, cyklostezky, tenisové kurty, …) 

Ale hlavně nedaleké poutní místo 

Klokoty. Vede sem asi 1,5 km 

dlouhá křížová cesta přímo z Tábora. 
Na klokotné hoře vyvěral již ve 
středověku pramen léčivé vody, pro 
kterou sem putovalo mnoho lidí. 
Posvátnost a věhlas místa ještě 
podpořilo zjevení Panny Marie, 
ke kterému mělo dojít snad již 
ve 13. století. Tehdy se podle 
legendy zjevila na stráních klokotné 
hory pasáčkům dobytka krásná  
dívka, která jim začala vyprávět 
o Bohu. Klokotský poutní areál v jeho 
nynější podobě pochází z let 1701-
1743. Duchovním centrem, „srdcem“, 
celého poutního areálu, je kostel 
s obrazem Panny Marie Klokotské. 
Původní středověký obraz byl 
nahrazen „novým“ roku 1636 z dílny 
mistra J. A. Burgera. Roku 1743 se 
obraz dočkal umístění na nový hlavní 
oltář vystavěný pražským zlatníkem 
Františkem Josefem Seitzem. Dnes 
tento poutní areál spravují Misionáři 
obláti Panny Marie Neposkvrněné 
(OMI). 

-do- 
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Letos v květnu jsem 3 týdny putovala do 

Santiaga de Compostela, šla jsem 

společně se sestrou portugalskou cestou 
z Porta, ušly jsme 260 km. Pouť je nádherný 
duchovní zážitek, je to čas k přemýšlení, 
poznávání sama sebe, 
překonávání  nepohodlí, setkávání s jinými 
poutníky… 
Zážitků bylo moc, chtěla bych uvést alespoň 
jeden, kterému říkám setkání s andělem. Na dlouhé vyprahlé cestě, kdy 
bylo 39 stupňů, nikde stín, nám došla voda. Už bychom pily i z potoka, 
kdyby nějaký byl. Jako zázrakem se v opuštěné vesnici objevila stařenka 
o berlích, která nám vodu darovala a požádala za svoji službu o modlitbu 
v Santiagu. Což jsme rády splnily v každém kostele a kapli, kterou jsme 
cestou potkaly. 
S pozdravem a přáním krásné dovolené všem Mirka Mertlíková, Šebetov. 
 
 
 
 
 
Jak jste se mohli dočíst ve výše uvedených příspěvcích, kromě 
odpočinku od domácích povinností a změny prostředí jsou důležitým 
aspektem při dovolené i duchovní podněty a zážitky. A také prostředí, 
které vám pohladí duši, anebo naopak vyburcuje k zamyšlení 
a sebereflexi. Místa třeba i s takovou charakteristikou můžete snadno 

najít za pomoci portálu . Tento portál prezentuje 

poutní místa, poutě, duchovní cvičení, akce a zajímavosti, které mají 
křesťanství jako společného jmenovatele, a dále možnosti ubytování 
v poutních domech, v klášterech a ostatních církevních budovách 
k tomuto uzpůsobených, příp. krátkodobého nájmu far pro dovolenou. 
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V letošním roce slaví naše brněnská diecéze 240. výročí svého vzniku. 
K tomuto výročí probíhají v Brně i na jiných místech diecéze různé akce. 
Na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla po slavnostní mši svaté vzlétlo nad 
Brno symbolických 240 balonků,… Jednu dlouhodobou akci, probíhající 
od začátku června do konce října, připravilo pro všechny poutníky 
a cestovatele Diecézní katechetické centrum. Jedná se o poznávací hru 

pro jednotlivce, skupiny a rodiny Poklady brněnské diecéze. 

V každém z dvaceti děkanátů je vybrán jeden poutní kostel, jedna 
osobnost, která se zde narodila nebo má k určitému místu nějaký vztah 
a jedno místo nebo kostel něčím zvláštní nebo zajímavý. K tomu jako 
perla je přidán ještě hlavní chrám diecéze - brněnská katedrála na 
Petrově. Dohromady je to šedesát jedna míst, šedesát jedna pokladů 
diecéze, které během pěti měsíců máme možnost navštívit, najít na 
určeném místě “klíčovou otázku” a odpověď zapsat do příslušné kolonky 
Cestovní karty. Tu potom řádně vyplněnou poslat do konce října 
na biskupství a čekat, jestli něco náhodou nevyhrajem. Nejde ale ani tak 
o výhru, spíše o to, uvědomit si, kolik krásných míst v naší diecézi je 
možné objevit a poznat. Nacházíme se teď zhruba uprostřed hrací doby, 
máme ještě asi dva měsíce možnost putovat a poznávat. Samozřejmě 
nejsme omezeni žádnou hrací dobou, po krásných a zajímavých 

památkách a poutních místech 
můžeme putovat kdykoliv, třeba za 
rok, za dva. Ale berme tuto hru jako 
nabídku a inspiraci navštívit místa, 
o kterých jsme dříve třeba vůbec 
nevěděli. 

 

 

Reportáže z cest 

 za poklady    
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Nevzpomínám si už přesně, kdy jsem se poprvé 

o hře dozvěděl.  Pak jsem objevil na vývěsce 

u kostela plakátek k této soutěži a na něm 

webovou adresu. Snažil jsem se zjistit něco více, 

ale vždycky jsem se dočetl, že další informace se dozvíme koncem 

měsíce května. Poslední májový týden jsem sedal k počítači několikrát 

denně a pořád nic nového. Až konečně předposledního května k večeru 

jsem na stránkách biskupství objevil kýžené informace o hře, přehled 

míst s poklady, mapu a cestovní kartu. 

Prohlédl jsem mapu a zjistil, že některá místa-poklady znám, že jsem je 

už několikrát navštívil, o některých jsem třeba četl, a tedy vím, 

že existují, ale o některých jsem neměl ani zdání. Rozdělil jsem si je 

v duchu na místa, která jsou pro mě vcelku snadno dosažitelná, dále 

na ty, které bych snad při troše štěstí mohl během letošního léta 

a podzimu navštívit a na ty, kterých bych mohl dosáhnout snad jen 

zázrakem, anebo velkou shodou okolností. 

Hned začátkem června při cestě na Vysočinu jsme se zastavili na prvním 

místě s pokladem. Jak tento svůj první poklad asi objevím, jak záludná 

bude otázka, budu na ni znát odpověď?… Kostel v blízkém Kunštátě 

je snadné najít, i plakátek s logem soutěže a vedle něj článeček o P. 

Ladislavu Kubíčkovi a “klíčová otázka”. Tak takhle to mají pro nás 

hledače pokladů přichystáno! Teď jenom nezapomenout odpověď než ji 

v autě zapíšeme do cestovní karty a vzhůru za dalším pokladem. 

Tím byl poutní kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Byla 

sobota dopoledne, kostel otevřený, skoro prázdný. Po chvilce ztišení 

na tomto krásném novém poutním místě jsme našli plakátek s další 

otázkou a vydali se dále směr Netín. Zde jsme objevili otázku 

na nástěnce pod schody ke kostelu. Kostel i faru známe z dřívějška, 

z dob, kdy zde působil otec Blažej, takže nahoru jsme se nevypravili, 

také proto, že zde měli zrovna rozkopané cesty a všude chodila spousta 

lidí. Ne že by hledali poklad jako my, ale jak jsme se později dozvěděli, 

konal se ten den dálkový pochod “Měřínská padesátka”.  

Další poklad na nás čekal na zpáteční cestě u kostela sv. Mikuláše 

ve Velkém Meziříčí. Potud se nám celkem vedlo.  
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Ladislav Kubíček - kněz a lékař 
Narodil se roku 1926 na Podkarpatské Rusi, na začátku 
války odešel s rodinou do Sychotína u Kunštátu 
na Moravě. Vystudoval medicínu, ale z náboženských 
a politických důvodů byl nucen odejít pracovat jako 
horník do dolů. Ve vykonstruovaném procesu byl 
odsouzen, po roce na amnestii propuštěn. Potají 
studoval teologii, v roce 1967 byl tajně vysvěcen 
na kněze. Působil v litoměřické diecézi, byl všude velmi 
oblíbený, věnoval se mládeži, opravoval kostely. 
11. září 2004 byl na faře v Třeběnicích brutálně 

zavražděn dvěma mladíky. Je pochován na hřbitově v Kunštátě. 
 

Slavkovice - poutní kostel 

Božího milosrdenství 
Nový poutní kostel Božího milosrdenství, 
spoluzasvěcen polské řeholnici Faustyně 
Kowalské, jejíž ostatek je v kostele 
uchováván, postaven v letech 2005-
2008. Ve svahu za kostelem je křížová 
cesta, tvořená kamennými bloky s kova-
nými reliéfy. Přicházejí sem tisíce 
poutníků. 

 

Netín - poutní kostel Nanebevzetí  

Panny Marie 
Starobylý kostel z počátku 13. století, několikrát 
přestavován. Na oltáři je umístěna uctívaná pozlacená 
soška Panny Marie. Poutní tradice 
vznikla na začátku 18. století na 
poděkování za záchranu před morem, 
v poslední době je znovu obnovována.  
 

 

Velké Meziříčí - kostel sv. Mikuláše s Velko-

meziříčskou madonou 
Původní kostel ze 13. stol. byl přestavován v 15. a 19. století. 
V kostele se nachází gotická dřevořezba Madony 
s Ježíškem. Současné věžní hodiny s prosvětleným 
ciferníkem o průměru 4,2m jsou největší v ČR. V letech 
1990-2008 byl velkomeziříčským děkanem P. Jan Peňáz, 
nynější správce poutního místa Křtiny. 
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Až svatá Zdislava nás zklamala. U kostela v Křižanově se zrovna fotila 

svatba, viděli jsme sličnou nevěstu, i památník svaté Zdislavy 

na náměstí, ale poklad s ”klíčovou otázkou” nikde. Ten byl v předsíni 

kostela a kostel zamčený. Snad příště. Zastavili jsme se cestou aspoň 

za P. Richterem na hřbitově na Moravci. Ale ani příště se nám nevedlo 

lépe. Asi za měsíc při další cestě kolem byl kostel zase zavřený. To jsme 

se vcelku neplánovaně vypravili opět do stejných míst, ale jinou cestou.  

Vzali jsme to přes Předklášteří a zastavili se pro poklad u kláštera 

cisterciaček Porta coeli. Odtud to není daleko do Kuřimské Nové 

Vsi, kde jsme hledali článek o knězi Janu Podveském a s tím 

související otázku. Ves jsme našli lehce, ale kterou cestou se dostat ke 

kostelu na opačném konci vesnice? Povedlo se, další poklad nalezen! 

Krátce nato jsme se vydali na opačný konec diecéze. Napřed 

do Blanska, kde jsme si na nástěnce pod kostelem přečetli o biskupovi 

Jindřichu Zdíkovi a zjistili jsme, co má společného s Blanskem. 

Po projetí objížďky přes Babice a východního cípu Brna jsme zamířili 

k Mohyle míru. Zde jsme se dozvěděli, což možná leckdo neví, 

že tento památník obětem napoleonských válek vznikl na popud P. 

Aloise Slováka, rodáka z Boskovic.  

Nad městem Slavkovem byla z dálky vidět kaplička, další místo 

s pokladem. Ale jak k ní? Z mapy nebylo dost zřejmé, která cesta je 

sjízdná, po které se k ní bezpečně dostaneme. Zkusili jsme tu, která 

vede z okraje města mezi zahradami a je lemována kapličkami křížové 

cesty. Jak jsme brzy poznali, byla to opravdu křížová cesta, jak pro nás, 

tak i pro auto, které občas zadrhlo spodkem. Ponaučení: křížová cesta 

se má procházet pěšky!!! Kus pod vrcholkem jsme naštěstí narazili 

na solidní příčnou cestu, tak raději na ní zastavit a zbytek dojít pěšky. 

U kapličky sv. Urbana, zvané „Urbánek” byl poklad a také zjištění, 

že z opačné strany k ní vede pohodlná cesta (-návod pro další hledače). 

Na silnici jsme vyjeli na druhé straně, než jsme původně chtěli 

a na objíždění celého města už nebylo dost času, takže zamýšlená 

návštěva dalšího místa s pokladem - kaple Panny Marie Bolestné 

na Lutrštéku se odkládá na neurčito.  
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Jan Podveský - kněz pronásledovaný 

komunistickým režimem 
Byl zatčen a odsouzen k 16 letům vězení za 
údajnou účast v případu Babice, kde v červenci 
1951 došlo k vraždě tří funkcionářů. Tyto vraždy se 
staly záminkou zejména pro likvidaci rolníků 
a kněží. Poslední léta svého kněžského života 
dožíval v Kuřimské Nové Vsi. 

 

Jindřich Zdík - biskup, 

zakladatel kostela 

v Blansku 
Narodil se na konci 11. století, roku 1126 se stal 
olomouckým biskupem. Byl také významným 
diplomatem. Jako jeden z prvních Čechů vykonal pouť do 
Jeruzaléma, vysvětil kapli sv. Jiří na hoře Řípu, zasadil se 
o rozvoj písemnictví u nás, přivedl do Čech nový mužský 
řád - premonstráty a spoluzaložil Strahovský klášter. Dal 
postavit kostel v Blansku a roku 1140 jej vysvětil. 

 

Alois Slovák - kněz, iniciátor stavby 

Mohyly míru 
Narodil se roku 1859 v Boskovicích, zajímal se 
o historii a válečné dějiny. Byl hlavním iniciátorem 
stavby Mohyly míru na prackém kopci. Tento 
památník na počest obětí bitvy Tří císařů byl 
otevřen v roce 1923.  
P. Alois Slovák zemřel roku 1930, je pochován na 
hřbitově v Boskovicích. 

 

 

Slavkov u Brna - kaple sv. Urbana 

- “Urbánek”, kříž. cesta 
Kaple tvaru stejnoramenného kříže stojí na 
návrší nad Slavkovem, původně postavena 
roku 1716, nynější podoba je z roku 1861. 
Uvnitř kaple jsou kamenné sochy sv. 
Antonína a sv. Karla a kopie oltářního obrazu 
sv. Urbana. Od úpatí kopce vede ke kapličce 
14 zastavení křížové cesty s malbami Milivoje 
Husáka, vybudované v letech 2011-15. 
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Teď už snad klidná cesta ke kostelu na náměstí v Rousínově najít 

Františka Sušila, kněze, překladatele a sběratele lidových písní. Jak 

se ale ukázalo, nebyla to cesta moc klidná. Při podjíždění dálnice jsme 

se málem sťukli s řidičkou, která asi zapomněla, že už není na dálnici a 

občas by měla dávat přednost v jízdě. Naštěstí jsme to oba ubrzdili, 

zamávali na sebe - v dobrém! - a pokračovali každý po svém. 

Po návštěvě Rousínova jsme se ubírali pomalu přes další objížďky 

a další poklady k domovu. Ve Křtinách jsme otázku našli hned 

u vchodu do ambitů naproti zvonkohře. V kostele jsme se s poutníky 

a táborníky pomodlili desátek růžence, dali si nezbytnou křtinskou 

zmrzlinu a jak jinak než po objížďce jsme po chvíli dorazili do Sloupu. 

Na dveřích jsem se dočetl, že kostel je otevřen do 17:00. Bylo pět minut 

po páté…, naštěstí dveře povolily a já mohl v tichu kostela poděkovat 

Bolestné Panně Marii za dnešní výlet. Tak jak se to konávalo v dobách, 

kdy se jezdívalo “do Sloupu a na jiná místa”.   

Sloupský kostel jsem s dalšími hledači navštívil po pár dnech znova, 

tentokrát v regulérní otvírací době i s ochotnou paní průvodkyní. 

Dozvěděli jsme se od ní spoustu zajímavostí o tomto poutním místě. Jen 

se divila důvodu naší návštěvy, co že jsme to tam prohlíželi vzadu 

u dveří. O plakátku a diecézní hře vůbec nevěděla. Tak jsme ji zase 

poučili my a teď možná k svému výkladu o kostele přidává i pravidla hry 

o poklady. Nevím, můžete tam zajet a zjistit to. 

Při jedné cestě do Boskovic jsem se taky konečně odhodlal 

nakouknout do okna fary, plakátek s povídáním o boskovickém kostele 

i otázku týkající se sv. Jakuba tam našel a tím moje hledání pokladů 

diecéze prozatím skončilo. Snad budu ještě pokračovat a i kdyby ne, tak 

to určitě stálo za to. Poznal jsem nová místa, která ne ve skutečnosti, 

tak aspoň na mapě a přečetl si spoustu zajímavého o nich na plakátcích 

i na internetu. 

Kdo máte trochu možnost, zkuste některé z těchto míst navštívit. 

Cestovní karty jsou pořád ještě k mání v kostele na stolečku. Přeji vám 

více poutnického štěstí, než měl jeden neúnavný cestovatel z naší 

farnosti, který se už dvakrát vrátil ze svých cest za poklady jinak, než si 

přál a než si to představoval.        -hd- 
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František Sušil - kněz, sběratel 

lidových písní 
Tento kněz, národní buditel, básník, překladatel 
a významný sběratel lidových písní se narodil roku 
1804 v Rousínově. Vydal sbírku téměř 2400 lidových 
písní, které sesbíral na Moravě a ve Slezsku. Ovládal 
množství jazyků, vrcholem jeho překladatelské práce 
je překlad a výklad Nového 
zákona. 

 

Křtiny - duchovní i architektonický 

klenot, zvonkohra 
Chrám, označovaný jako “Perla Moravy”, patří 
k vrcholným dílům Jana Blažeje Santiniho. Uctívána je 
zde gotická socha Madony na hlavním oltáři. V 
ambitech u kostela je jedna z největších zvonkoher ve 
Střední Evropě, skládá se ze 33 zvonů. O zvonkohru i 
opravu kostela se velice zasloužil dlouholetý duchovní 
správce P. Tomáš Prnka.  

 

 

Sloup v Moravském krasu - poutní 

chrám Panny Marie Bolestné 
Poutní kostel byl postaven roku 1754. Předmětem 
úcty je socha Panny Marie Bolestné, kterou hrabě 
Karel Ludvík z Roggendorfu dostal od bratří 
minoritů. Socha pochází z 15. století z Itálie. 

 

 

 

 

Boskovice - kostel sv. Jakuba, 

trojlodní chrám s opěrnými sloupy 
Nejstarší zmínka je z roku 1346, kostel je ve 
skutečnosti starší. Po několika požárech 
a úpravách změnil svůj vzhled. V okolí kostela 
se dříve nacházel hřbitov. Hlavní vchod 
do kostela je zdobený portálem, po stranách 
jsou sochy svatých věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje.  
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Je mi něco přes 70 let. Když jsem slyšel o hře 

o Poklady brněnské diecéze, tak jsem se 

zaradoval. Jezdím na skútru 150, za den ujet 

400 km pro mě nic neznamená. Hned jsem si 

zajistil u Hauptů cestovní kartu a začal jsem jezdit, samozřejmě 

v nejbližším okolí. Navštívil jsem v Brně kostel sv. Jakuba 

a katedrálu na Petrově. Následovaly další místa - Sloup 

v Moravském krasu, Křtiny, Blansko, Boskovice, Kunštát, 

Olešnice, kostel sv. Jakuba v  Jihlavě, Arnolec. Tady začaly již 

komplikace. Čtrnáct kilometrů od Jihlavy mě praskl řemen na skútru. Nic 

jiného mě nezbylo, než navštívit svého známého v Jihlavě, přespat a 

skútr dovézt dom na vozíku za autem. Skútr mě v Boskovicích opravili. 

V pondělí 17. 7. jsem řekl doma manželce: „Jedu se podívat do Tišnova, 

Předklášteří a do Doubravníku.” Z Doubravníku jsem jel směrem 

na Štěpánov nad Svratkou a Kunštát. Najednou se podívám a okolo mě 

jel trambus tak těsně, že jsem zakřičel: „Blázníš, vždyť mě zabiješ.” A to 

byla moje poslední slova ten den, která si pamatuji. Potom si 

vzpomínám, že někdo říkal, že mně budou zašívat ránu na hlavě, že 

ležím ve Fakultní nemocnici v Bohunicích na JIPce. Probral jsem se až 

druhý den. 

Doufám, že budu jediný, kdo takto dopadl při této hře. Děkuji svému 

andělu strážnému a Pánu Bohu, že se mi více nestalo.  

Přeji všem, kteří budou při této hře cestovat, šťastný návrat domů. 

-pr- 

 

 
Otci Tomáši Koumalovi a celému katechetickému centru 
v Brně na Petrově patří velký dík za nápad a realizaci 
této parádní hry, která nám může pomoci poznat krásná 
a zajímavá místa naší diecéze. 
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Josef Toufar - kněz umučený komunisty 
Narodil se roku 1902 v Arnolci. V roce 1940 se stal 
knězem, od r. 1948 působil v Číhošti. Při jeho 
promluvě se několikrát pohnul křížek v kostele na 
svatostánku. Tato událost vyvolala pozdvižení, Toufar 
byl zatčen a uvězněn. Zemřel po krátkém věznění na 
následky krutého týrání. Od roku 2013 probíhá proces 
jeho blahořečení.  
 

 

 

Jihlava - gotický kostel sv. Jakuba 

s přilehlou kaplí Panny Marie 

Bolestné 
Kostel sv. Jakuba tvoří dominantu města Jihlavy, 
je spravován kněžími premonstrátského řádu. 
Do poutní kaple Panny Marie Bolestné 
přicházela v minulosti procesí poutníků, nyní se 
poutní tradice pomalu obnovuje. 

 

Předklášteří - klášter 

cisterciaček Porta coeli 
Porta coeli (Brána nebes) je ženský klášter 
ze 13. století, ve kterém i dnes žije 
komunita sester cisterciaček. Nejznámější 
dominantou kláštera je bohatě zdobený 
gotický portál v průčelí románsko-gotické 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie. 
 

 

 

Doubravník - kostel s hrobkou 

Mitrovských 

Kostel Povýšení sv. Kříže je vzácná trojlodní 
stavba z bílého pernštejnského mramoru 
z přelomu gotiky a renesance. Původně zde 
stával klášterní kostel augustiniánek, založený 
kolem roku 1230, který v 15. stol. vypálili husité 
a klášter zanikl. Ke kostelu je přistavěna 
novogotická hrobka rodu Mitrovských. 
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Putování za poklady naší diecéze mě oslovilo 

od prvopočátku, kdy jsem se o aktivitě pro 

letošní léto a podzim dozvěděla. Nejhezčí 

zážitek našich dětí je z kostela sv. Jakuba 

v Brně. Při návštěvě kostela jsme se nechali panem průvodcem zlákat 

k výstupu na kostelní věž (vysokou 94 metrů). Po výstupu nám byl 

odměnou nádherný výhled na historický střed města s Náměstím 

Svobody, mohli jsme si dvakrát “bimbnout” srdcem do středního zvonu 

pojmenovaného Panna Maria (víckrát není dovoleno, aby to Brňany 

nemátlo) a na závěr jsme strávili chvíli mezi krovy věže. 

Při dalším výletě za poklady měli zase obrovskou radost rodiče. Protože 

jsme se ocitli na místě jménem Vítochov, a až tady jsme zjistili, že tu 

vlastně nejsme poprvé. Před léty jsme přes Vítochov putovali v rámci 

Diecézního putování mládeže. Vybavovali jsme si živé vzpomínky 

a vyprávěli je dětem. Milé bylo i letmé setkání s další rodinou, která 

vyskákala z auta a šla k nástěnce, aby si také přečetli otázku náležející 

k tomuto pokladu.  V obci jsme se pak krátce zastavili na místním 

výletišti, kde zrovna hráli (zřejmě místní ochotníci) humornou hru ze 

zubařského prostředí. Pěkně jsme se pobavili a potom jsme se už vydali 

do Olešnice, abychom si prošli Křížovou cestu bolestí regionu. Kvůli 

pokročilé hodině a chladnému počasí jsme nakonec zvolili cestu autem. 

Při jízdě krokem jsme si předčítali texty k jednotlivým zastavením 

a na vrcholu jsme si pak užili výhled z rozhledny. Navštívili jsme také 

Sloup a Kunštát, Rousínov, „Urbánek“ a Lutršték. Zatím 

nejvzdálenější objevený poklad je kostel sv. Václava v Břeclavi. 

Celý rok do suterénu tohoto novodobého kostela jezdím na varhanický 

kurz. Nikdy jsem si ale nevyšetřila chvíli, abych v kostele poseděla a 

prohlédla si interiér. Až díky své kolegyni, která mě tam vtáhla, že si 

poslechneme své spolužáky při závěrečných zkouškách… A opravdu 

mě okouzlil. Mám ráda kostely staré, ze kterých dýchá historie, ale tady 

jsem se cítila neméně dobře. Snoubí se tu krása a důstojnost Božího 

domu s praktičností pro moderní využití. Další místa skrývající diecézní 

poklady nás ještě čekají, chystáme se na Vysočinu a jižní Moravu. Dá-li 

Pán.           -ph- 
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Brno, kostel sv. Jakuba - nejvyšší věž 

v Brně a v diecézi 
Pozdně gotický trojlodní koste z počátku 16. století 
s věží vysokou 92 m. V kostele je náhrobek obránce 
Brna proti Švédům Luise Raduita de Souches. 
U kostela se nachází velká kostnice, otevřená 
veřejnosti. 

 

Vítochov - kostel sv. Michaela 

archanděla s cyrilometodějskou tradicí 

Nad obcí Vítochov 
se vypíná 

kamenný filiální kostel sv. Michala. Býval 
označován názvem “Kostelík u sedmi borů” 
podle stromů, které zde rostly zdánlivě kořeny 
vzhůru. Poslední z nich vzal za své v roce 
1976. Jde původně o převážně raně gotické 
jednolodí snad z 1. pol. 13. stol. Stavba prošla 
úpravami, mimo jiné byla v 15. století 
přistavěna hranolová věž. 

 

Olešnice - křížová cesta bolestí regionu 
Základní kámen požehnal v roce 2009 papež Benedikt 
XVI. Netradiční křížová cesta nezobrazuje jen symboly 
Kristova utrpení, ale také výjevy bolestných událostí 
zdejšího regionu. Betonové sloupky nesou kované 
plastiky zobrazující trýznivé historické milníky, problémy 
a bolesti místních lidí. Slavnostně požehnána 5. srpna 
2016. Koncept díla vytvořil bývalý olešnický farář 
P. Pavel Lazárek, na výběru témat a námětů se podíleli 
olešničtí farníci.  

 

 

Břeclav - kostel sv. Václava, nový 

kostel na starém místě 
Na místě nynějšího kostela stával románský, 
později barokní kostel. Tento byl poškozen při 
leteckém útoku v roce 1944 a krátce po válce 
byl stržen. Nový kostel byl postaven po téměř 
padesáti letech, vysvěcen byl roku 1995 
biskupem Vojtěchem Cikrlem.  
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Henryk Sienkiewicz 

Kam kráčíš? Tak se ptá Ježíš Petra, který odchází z Říma, aby unikl 
smrti. A on se otočí a vrací se zpět.  
Jedna z nejlepších historických knih, ve které je mistrně zpracováno 
téma pronásledování prvotních křesťanů za vlády císaře Nera a jeho 
osobního přítele Pertonia Arbitera. Poutavé čtení plné moudrosti, 
ze které by si měl odnést každý (byť i ateista) alespoň jedno, a to že: 
„Láska vítězí nad vším“.
 

Pavel Konzbul 

Drobná sbírka promluv nás provází celým liturgickým rokem, který se 

prolíná s rokem školním. V dnešním zmateném světě přesyceném 

informacemi všeho druhu je naléhavým hlasem, který nám dodává 

odvahu přijmout evangelijní pravdy za svůj životní program. 

A pro toho, kdo má rád poezii  

Antonín Kratochvíl 

Poezie Zdeňka Rotrekla, Václava Renče a Josefa Palivce 
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Ticho patří do každé mše svaté a do každé modlitby. Bůh nepotřebuje 
upovídané křesťany. Avšak často ani nevíme, co v tichu dělat. Okamžitě 
nám v hlavě začnou běžet myšlenky, ale málokdy využijeme 
té příležitosti k tomu, abychom naslouchali skrze mlčení a ticho, které 
nás obklopuje, samému Kristu. 
  
Mlčení se nikdy nesmí zaměnit s prázdnotou. Prázdnota nevydrží sama. 
Chce se stále něčím zaplňovat, a to je to, co si při liturgii pleteme - 
prázdnotu s mlčením. 

Liturgické mlčení není nutné překonávat v nějaký akčnější děj. 

Při liturgii není nucené mlčení. Co to je? Nucené mlčení je například 
u zkoušky, když dostanu otázku a nemám odpověď. Mlčím před 
člověkem, před kterým mám strach, bojím se ho nebo s ním nechci 
mluvit. Mlčení, které naplňuje, je mlčení, když čekám na člověka, 
kterého mám rád, naslouchám člověku, kterého si vážím, skrze mlčení 
vyhodnocuji cokoliv. Přátelství, to je vztah, kde se tolik nemusí povídat, 
jde se k věci. A toto je právě smysl mlčení, naslouchání při liturgii. Bůh 
je přece pro nás ještě něco více než přítel. Boha uctívám právě mlčením. 
Jak říká Svatý otec František, dovolím Bohu, aby se díval na mne, a já 
se dívám na něho. Mlčení pomáhá vyslovit intenzivní touhu lidského 
srdce, - touhu po tom, aby Bůh přišel. Toto je ten okamžik, kdy se rozvíjí 
můj osobní vztah k Bohu, dovolit Bohu rozvinout se; on se umí rozvinout 
právě skrze touhu. To je to mlčení v plnosti. Ne v prázdnotě. 
Ticho při liturgii není prázdný čas, který je třeba zaplnit nějakým 
duchovním plácáním. V tomto tichu ke mě touží promluvit Bůh - osobně. 
Ticho je to opravdové, co vyžaduje Bůh pro setkání s člověkem. Když 
se trochu zahalím do ticha při liturgii, jakoby v nás ožívala dívka 
z Nazareta a Bůh k nám přináší zprávu, chce nás uvést na cestu, dává 
nám nabídky. 
Bůh tě, človíčku, chce milovat osobní láskou. Nebojme se ticha a učme 
se naslouchat plnému tichu.    Podle článku z www.katechetiolomouc.cz 

Naslouchání, ticho a mlčení. Tyto skutečnosti k nám promlouvají 
několikrát během mše sv., důležité jsou před, ale také po mši sv. 
Dotýkají se nás po úkonu kajícnosti, po promluvě, vždy když kněz 
řekne: Modleme se, měla by být chvíle ticha a zvláště pak 
po svatém přijímání. 
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Píše se v něm, že tabulku s tímto textem dostal papež František 
nedávno od jednoho známého italského psychologa a brzy nato se 
objevila na dveřích jeho pracovny. Příchozí návštěvy se zde mohou 
dočíst, že ti, kteří si stěžují, podléhají syndromu, že jsou nespravedlivými 
oběťmi, ztrácejí smysl pro humor a nejsou schopni řešit své problémy. 
Že by se měli více zaměřit na své schopnosti, přestat si stěžovat a snažit 
se změnit svůj život k lepšímu. 
 
Nebudeme zkoumat, kolik lidí se po přečtení od těchto dveří vrátilo, kolik 
jich spolklo svoji připravenou řeč a s papežem mluvilo o něčem jiném, 
nevíme, kolik jich přesto svatému otci svoji stížnost předneslo. Raději si 
představme, že tato tabulka visí na dveřích do našeho nitra, nebo spíše 
na dveřích, kterými vycházejí naše myšlenky a slova. Kolik času, energie 
a slov věnujeme tomu, abychom si na někoho nebo na něco stěžovali. 
Nic nám není zadobře, kde kdo a kde co nám vadí a štve nás. Vidíme 
na druhých a kolikrát i na sobě všechno špatně a černě. 
 
Co času a pokoje v srdci bychom najednou měli 
pro sebe i pro druhé, pro modlitbu i konání dobrých 
skutků, kdybychom se přestali užírat malichernými 
křivdami a nespravedlnostmi a přestali si pořád 
na něco stěžovat.  
 
Vzpomínám na slova jednoho kněze: „To špatné, 
co jste učinili, je pryč, je to minulost. Určitě jste udělali 
i hodně dobrých věcí, na ty se zaměřte. Snažte se 
je dělat ještě lépe a zdokonalovat se ve všem dobrém. 
Abyste z toho měli užitek vy i ti ostatní.” 
 
 
 
 
 

Přestaňme si stěžovat a snažme se zdokonalovat v dobrém! 
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Mnozí z nás to přivítali (déle si pospí, uvaří oběd,…), my ostatní si 
musíme zvyknout a být vděční, že můžeme v neděli na mši svatou 
v Knínicích, přistupovat ke svátostem (zpověď, eucharistie, křest, 
pohřeb,…). Bez kněze by to nešlo. 
 
Naskytla se nám nová příležitost, jak vyjádřit svoji podporu knězi, který 
nás sám vyzval, abychom ho oslovovali “otče Josefe”. On je náš 
duchovní otec a my jsme jeho velká farní rodina. 
 
Když skončí mše svatá, je právě čas k nedělnímu obědu. Bylo by hezké 
domluvit se a pokaždé někdo jiný vzít otce Josefa ke svátečnímu stolu. 
(Otec Josef je skromný, není v jídle vybíravý.) Neformální setkání v den 
Páně by pomohlo otci Josefovi lépe se s farníky poznat a nemusel by 
v neděli ohřívat konzervy! 
 
Honilo se mi hlavou dost negativních výmluv a předsudků: „co tomu 
řeknou ostatní jak v rodině, tak na dědině,… neumím dost dobře vařit,… 
nemám odvahu 
pozvat kněze 
do svého domu,…“ 
Najednou se v mé 
hlavě ozývá nová 
výzva nebo spíš 
výzva z Nového 
zákona: „Zapři sám 
sebe, vezmi svůj 
kříž a následuj 
mě…” (Mt 16,24). 
 
Knínická farnost se 
skládá ze čtyř obcí a 
rok má 52 nedělí + 
svátky, tak se 
společně 
podělíme… 
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Ostatní diecéze jsou na tom podobně. 
Važme si kněží, které máme a modleme se za ně i za nová kněžská 
a řeholní povolání z našich farností. 

 

Ptáš se mě, čím bych chtěl být. 

Často jsem o tom přemýšlel. Odpověď neznám. 

Přichází mi na mysl to i ono. 

Pokud jsi zde, chci být s tebou.  

Ptáš se mě, čím bych chtěl být? 

Řekni mi, čím chceš, abych byl. Amen. 

Každý den se setkávám se znamením kříže, na němž umřel náš Pán 
Ježíš. Tak nějak automaticky dělám kříž při modlitbě, u silnice nebo 
na rozcestí Ho letmo pozdravím a spěchám dál za „svými povinnostmi”. 
K tomuto zamyšlení mě přivedly opakované události s obráceným tělem 
Pána Ježíše na rozcestí pod kostelem. Když jsem Ho uviděla hlavou 
dolů, zamrazilo mě. Bála jsem se Krista dotknout, a když jsem Ho 
narovnávala, šlo to ztěžka. Vyloučila jsem špatné počasí. Nějaký 
nenechavec Krista opakovaně obracel, pak spadl a teď zmizel úplně.  
Na podstavci kříže je nápis: „Nikdo nemá větší lásky než ten, kdo 
položí život za své přátele.“ (Jan 15,13) 
Člověče, vždyť je to právě Pán Ježíš, který tě má ze všech nejraději! 
Neváhal podstoupit kruté mučení a se svou Velkou Láskou čeká na kříži 
s rozpjatýma rukama, aby tě mohl obejmout a přivést do Božího 
království. 
Čeká na každého z nás, na každém mu záleží. Když budeme po jeho 
Lásce toužit, On se nám dá poznat a otevře naše oči i uši. 
A proto se u něho přimlouvejme za všechny, kteří se jeho Velké 
Lásce  všemožnými způsoby brání. 
Bůh se na nás dívá svou Velikou Láskou.
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Středa 14. června patřila všem dětem, které chodí do náboženství. 
V tento den totiž nemusely jít do školy, protože pro ně byl připraven 
výlet. A kam že? Sice jen do Boskovic, ale o to to bylo zajímavější. 
Pozvali je totiž přímo někteří svatí z našeho děkanátu - byl to Jeden den 
se svatými. 
Den jsme začali společnou mší svatou, kterou sloužil náš pan děkan 
společně s kněžími z celého děkanátu. Poté byly děti rozděleny do tří 
kategorií (1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída) a do několika skupinek. 
Každá skupinka měla stejnou trasu po Boskovicích a na deseti 
stanovištích potkávala deset svatých z našich kostelů a plnila různé 
úkoly.  Např. u sv. Vavřince měli za úkol zdolat určitý úsek na nosítkách, 
u archanděla Michaela poskládat modlitbu Svatý Michaeli archanděli…, 
u sv. Mikuláše poskládat papírovou lodičku,… 
Za každý úkol dostaly děti korálku, kterou si sbíraly do pytlíčků. 
Po zdolání všech úkolů jsme se všichni (dětí bylo asi 400 + vedoucí) 
shromáždili na farní zahradě. Děti si z korálek vyrobily náramek - 
desátek růžence a společně jsme se pomodlili. Na cestu domů nám pan 
děkan udělil požehnání. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a den 
rychle uběhl. A tady je pár postřehů od dětí: 
 

Mně se nejvíc líbil sv. Jakub, protože jsme museli zdolávat 
cestu plnou překážek a z kyblíčku jsme lovili mušle, z nichž 
jsme složili slovo "MOST". Potom jsme to slovo zapečetili. 
 

Nejvíc se mi líbil archanděl Michael, protože jsme 
skládali modlitbu a pak jsme hledali v písku korálky 
s usměvavým smajlíkem :-) 
 

Mě se nejvíc líbilo stanoviště se sv. Markem, protože jsme 
krmili lva (plyšového). Z rozházených různobarevných kostek 
jsme hledali žrádlo pro lva - červená kostka představovala 
maso, modrá vodu, zelená trávu, žlutá med. A nakonec jsme 
se se svatým Markem i lvem vyfotili :-) 

 

Líbila se mi mše svatá, na jejím konci se nám ukázali všichni 
svatí, které jsme potom potkali na stanovištích, byl tam i můj 
tatínek jako svatý Marek, ale v kostele jsem ho nepoznal; 
vzpomínám si ještě na stanoviště, kde byl sv. Prokop, 
poustevník, měli jsme za úkol postavit dům z kamínků, klacíků a kostek. 
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15. června jsme prožívali slavnost Těla a Krve 
Páně. Nějaký čas před touto slavností začala 
debata o tom, jak to letos bude s průvodem 
obcí? S nebesy jako loni? S muzikou nebo bez? 
A kterou trasou se půjde? A budeme vůbec 
něco dělat? Ti, kteří většinou zaštiťují 
organizaci farních akcí, byli v té době značně 
vysíleni předešlými farními a děkanátními 
programy, do kterých vložili nemalé úsilí, a na 
Boží Tělo jaksi nezbývalo sil. Už se zdálo, že 
zvítězí postoj negativní - letos to dělat 
nebudeme, stejně o to lidi tolik nestojí a někteří 
tu trasu fyzicky nezvládnou,… Ale Pán si nás 
spolehlivě vede. Když je potřeba, najdou se lidé, 
kteří v pravý čas uvedou věci do pohybu. A tak 
se nakonec Boží Tělo konalo. Díky Bohu za to. 
V těch několika dnech, kdy nebylo jisté, zda se 
po čtvrteční slavnostní mši svaté vydáme 
s nejsvětější eucharistií do ulic naší obce, jsem 
uvažovala a ptala se: „Proč to vlastně děláme? Co tím chci říct, když se 
přidávám k průvodu? Když zpívám a modlím se u oltářů? Proč?” 
V ujasnění si důvodů mi pomohly rozhovory se zkušenějšími, a také 
pojednání o Slavnosti Těla a Krve Páně na www.pastorace.cz. Přečtěte 
si i vy modlitbu, kterou kněz přednáší těsně před tím, než průvod vychází 
z kostela, myslím, že je dostatečně výmluvná: 
 
Pane Ježíši, průvodem naší obcí chceme nyní veřejně vyznat naši víru 
ve tvou přítomnost mezi námi pod způsobou chleba a vína. Chceme se 
také modlit. Nejen za nás, kteří v tebe věříme, ale také za ty, kteří v tebe 
nevěří, nebo za ty, kteří víru v tebe ztratili. Budeme procházet kolem 
našich příbytků, abychom si ve tvé přítomnosti vyprosili požehnání pro 
naše rodiny, obec i kraj a ochranu a pomoc pro náš každodenní život. 
Pane Ježíši, děkujeme ti za chléb a víno, proměněné ve tvé Tělo a Krev. 
Dej, ať jsme ve světě živými svatostánky, abys skrze nás mohl přetvářet 
ostatní kolem nás. Chceme tě dnes také odprosit za všechny, kteří jsou 
k tobě lhostejní a urážejí tě svými hříchy. Dej, ať jsme všichni hodni tvé 
lásky, důvěry a tvého přátelství. Amen.  
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Autor článku v úvodu píše také následující slova, která mohou být pro 
mnohé z nás inspirací a možná pošťouchnutím, abychom za rok (zase) 
nenechali eucharistický průvod “těm druhým”: 
 
“Zvlášť tam, kde se slavnost Těla a Krve Páně přesune na neděli, stojí 
za uvážení, zda a jak svézt na venkově na jedno místo k jedné společné 
bohoslužbě věřící z filiálek a excurrendo farností, jak tedy spojit síly 
k dobré přípravě i provedení slavnosti a dát věřícím příležitost k prožiti 
plnějšího eucharistického společenství. Cílem by neměla být ani 
demonstrace naší víry před zraky těch, kteří nechápou, co slavíme, 
ani vystrojení nevídané podívané, ale prohloubení schopnosti věřících 
žít z eucharistie.” 

 
Na závěr přijměte díky vy, kteří jste láskyplně připravili eucharistické 
oltáře. První, u něhož jsme se modlili za biskupy, kněze a zasvěcené 
osoby stál u Jedličků; druhý u Ševčíků byl připraven k modlitbě 
za křesťanské rodiny; třetí nazdobila rodina Dračkova a modlili jsme se 
za veřejné záležitosti; o přípravu čtvrtého oltáře na farním hřišti se 
postarala rodina Hauptova, zde se konala modlitba s úmyslem na 
poděkování. 
 
Ve fotogalerii na našich webových stránkách jsou velmi pěkné fotky - 
“jako živé”. 
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Cesta do Chrudichrom 5. července v podvečer už se stala pro naši 
knínickou scholu tradicí. Jsme tu vítáni a my rádi pozvání přijímáme. 
Doprovázíme tu poutní bohoslužbu připomínající svaté Cyrila 
a Metoděje. Letos chrudichromští dokončili terénní úpravy kolem zdejší 
kapličky, po příjezdu jsem se nemohla vynadívat na tu pečlivou 
a promyšlenou práci, a tak byla mše svatá sloužena v příjemném 
a důstojném prostředí, celebrujícími byli P. Pavel Kafka a P. Tomáš 
Koumal. 
Místní dokáží každoročně vytvořit opravdu příjemné prostředí, proto se 
rádi zdržíme na přátelské posezení s dobrotami na grilu a také tombolou, 
letos byly potěšeny zvláště děti, mezi výhrami byly totiž skleničky 
polepené etiketami zobrazujícími místní kapličku a hlavně plné 
dobrůtek. 
Zažili jsme sluníčko i déšť, takže nám nic nechybělo, snad jen poutnická 
hůl a absolvování cesty do Chrudichrom pěšky by dokreslilo ten správný 
poutnický prožitek. Třeba příště. Kdo nejezdíte třeba na Velehrad nebo 
jiné poutní cyrilometodějské místo, můžete využít možnost zúčastnit se 
poutě v nedalekých Chrudichromech. 
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Jaký byl letošní farní tábor? Dozvíme se od jedné z nejmladších 
účastnic, která se na tábor vypravila úplně poprvé. Jinou výpověď 
bychom asi dostali od vedoucích, které ale necháme odpočívat. Někteří 
šli z akce do akce (po táboře hned na CSM Olomouc), jiní na brigády. 
Všem vedoucím a jejich pomocníkům patří veliké poděkování, že v sobě 
našli chuť, odvahu, sílu i píli, aby tábor naplánovali, připravili 
a zrealizovali! To, že se v naší farnosti už spoustu let konají farní tábory 
a že se vždycky najdou mladí ochotní lidé, to je dle mého názoru zázrak. 
Letos se hlavního vedení ujal Jáchym Jedlička s Terkou Jedličkovou 
a k ruce měli celou řadu mladých pomocníků. 
Tábor se konal od 6. do 13. srpna na faře ve Valeči, tématem byly 
Letopisy Narnie.  
Zpět k mladé tábornici Barunce, která mi vyprávěla své zážitky: 
 
 „Měli jsme cestu s úkoly, bojovali jsme proti zlé královně, která si 
svolávala na pomoc zvířata o obra, házeli jsme proti ní koule z papíru, 
vyrobili jsme taky meče a „jako“ jsme ji zabili. Já jsem ale nebojovala, 
bála jsem se. Když někdo dostal 3 rány, šel za Anežkou, a ta mu dala 
hnusný lék, co dostala od Santy Clause. 
Dostali jsme taky lízátko pod stromeček a dávali jsme si dárky. My (holky 
a Jáchym) jsme je balili, aby to neviděli vedoucí, protože to bylo pro ně 
překvapení – udrželi jsme tajemství a byli jsme za to šťastní. 
Trošku jsem se obávala stezky odvahy, tak jsem šla ve dvojici, 
ale neměla jsem se čeho bát. Šli jsme po fáborkách a měli jsme se 
podepsat a zase jsme se vrátili. Na jídlo mi chutnali polívky.“ 
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Když jsem se první červencovou neděli ve farnosti představoval, 
ne všichni jste byli přítomni (prázdniny a dovolené…), a také ne všichni 
přítomní mě dobře slyšeli (neměl jsem ještě vyzkoušenou citlivost 
mikrofonů rozhlasu a akustiku kostelní lodi). Proto tímto článkem chci 
sdělit alespoň některé údaje z mého života, když jsem o to byl požádán. 
 

Narodil jsem se téměř před 58 roky v porodnici v Prostějově. Mé rodiště 
(= bydliště rodičů v době narození dítěte) je obec Stražisko vzdálená asi 
20km od Prostějova. Odtud z Knínic „přes 5 kopečků“ vzdušnou čarou 
je to asi rovněž 20km. Po silnici přes Horní Štěpánov a Konici 28km. 
Vlakem přes Chornice 43km. 
 

Když už zmiňuji „zeměpis“, bylo by nespravedlivé, abych nezmínil své 
rodiče. Moje maminka Ludmila byla poslední, čtrnácté dítě svých rodičů 
(prakticky ale jedenácté, neboť její tři sourozenci zemřeli ještě jako 
nemluvňata). Také můj otec Jaroslav byl posledním dítětem svých 
rodičů; byl devátým dítětem a také jeho dva sourozenci zemřeli jako 
nemluvňata; vyrůstal tedy s šesti sourozenci. Když jsem se narodil já, 
z mých prarodičů nežil už ani jeden. A když jsem měl rok a půl, zemřel 
i můj tatínek. Maminka zůstala sama se mnou a s mými dvěma staršími 
sestrami, Marií a Ludmilou. Neměla to vůbec snadné, ale s pomocí Boží 
nás dokázala uživit a vychovat a předat to nejdražší – víru v dobrého 
Boha. Sama se pak dožila 84 a půl roku; zemřela před šesti roky. 
 

Ve farním kostele svatých Andělů strážných na Stražisku jsem byl 
pokřtěn a také jako chlapec a později student jsem tam ministroval. 
Do školy jsem chodil pět let na Stražisku; do měšťanky (6. až 9. tř.) 
v 5km vzdálené větší obci - Ptení. Středoškolská léta jsem prožíval 
v Brně; pochopitelně na víkendy a prázdniny jsem jezdil domů. 
 

Po maturitě v roce 1979, tedy v době ještě dost temné totality, jsem byl 
přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích 
(jedinou tehdy pro celé Čechy a Moravu). K bohoslovecké fakultě patřil 
neodmyslitelně kněžský seminář (domov pro bohoslovce s duchovní 
formací). Po druhém ročníku fakulty jsem studium přerušil (tak se to 
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tehdy praktikovalo), abych splnil svoji „vlasteneckou povinnost“ – 
odsloužil dva roky základní vojenské služby. Kromě prvního měsíce, 
který jsem strávil v Popradu, jsem celou vojnu prožíval v Bělé pod 
Bezdězem na okrese Mladá Boleslav. Ty dva roky jsem nepovažoval 
za ztracené, jak to cítili mnozí „záklaďáci“. I vojna mne obohatila, 
mj. o setkání s několika zajímavými lidmi. A za ostnatými dráty kasáren, 
jsem se cítil vnitřně svobodný a nesmírně bohatý – měl jsem přece Boha 
samého. 
 

Po vojně jsem pokračoval další tři roky v Litoměřicích na fakultě 
a v kněžském semináři a v roce 1986 jsem byl vysvěcen na kněze 
v katedrále sv. Václava v Olomouci. 
 

Mé rodiště spadá pod olomouckou arcidiecézi a v ní jsem také roky 
působil. Nicméně Brno mně přirostlo k srdci už v útlém mládí, když jsem 
tam pobýval jako středoškolák, a tak nyní už několik let působím 
v diecézi brněnské. Někdy mám dojem, že tyto dvě diecéze pomáhám 
„držet pohromadě“. Zastupuji občas i ve farnostech olomoucké 
arcidiecéze, s níž sousedím farností Horní Štěpánov. Nyní Knínickou 
farností se toto sousedství pro mě ještě rozšiřuje – přes Vanovice 
sousedíme s farností Borotín (z olomoucké arcidiecéze), pamatuji 
tamního dlouholetého faráře P. Jana Šulce. 
Zde snad ještě jedna poznámka: dvě farnosti brněnské diecéze jsou již 
v olomouckém kraji na okrese Prostějov – je to právě Horní Štěpánov 
a dále farnost Protivanov. 
 

A kde jsem všude působil během svých jedenatřiceti kněžských let?  
 

1986 – 1988  jako kaplan ve farnosti Moravská Třebová + služba 
ve čtyřech okolních farnostech: Boršov, Kunčina, Staré Město u Mor. 
Třebové, Gruna. 
Od léta 1988 samostatně (jako administrátor či farář): 
1988 – 1999  farnost Březová nad Svitavou, farnost Horní Hynčina 
a farnost Radiměř (všechny na okrese Svitavy). 
Od roku 1992 ještě k výše uvedeným farnost Deštná a farnost 
Roubanina (obě na okrese Blansko). 
1999 – 2014 farnost Bohuslavice u Konice, farnost Kladky a farnost 
Šubířov (všechny na okrese Prostějov). 
Od roku 2011 místo farnosti Šubířov farnost Vilémov u Litovle (na okrese 
Olomouc) 
2014 farnost Horní Štěpánov a nyní od roku 2017 farnost Knínice 
u Boskovic (pozn.: sídelní farnosti tučně zvýrazněné). 
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Chtěl bych ještě zmínit jednu vzpomínku na svá kaplanská léta: 
V Moravské Třebové jsou tři kostely – farní, klášterní a hřbitovní. 
V klášterním kostele bývala mše svatá vždy večer. V týdnu (mám za to, 
že od podzimu roku 1987) se tam občas objevoval na mši svaté jeden 
zbožný chlapec – středoškolák. Někdy jsme ho pozvali na faru… 
Jmenoval se Mirek Šudoma… Po několika letech jsem jej ještě s dalším 
bohoslovcem vezl do Litoměřic do kněžského semináře. V roce 1994 
jsem mu byl na primici. Pak jsme se příležitostně setkali snad jen dvakrát 
či třikrát. A ejhle! Teď se už čtvrtým rokem setkáváme minimálně měsíc 
co měsíc. 
 
Jsem zvyklý představovat se jako „obyčejný vesnický farář“, ovšem 
Knínice jsou městys a tak tedy nevím…?! 
 
A jak hodnotím zdejší farnost? „Nechval dne před večerem“, napomíná 
jedno přísloví. 
Jsem rád, že zde farnost žije, že se tu koná mnoho dobrých aktivit. Mám 
radost z tolika dětí, z jejich obětavých maminek a šikovných tatínků 
i z babiček a dědečků a všech těch starších lidí, jejichž modlitby a oběti 
posvěcují celou naši farnost. Povzbuzením jsou i zbožní ministranti 
u oltáře a „andělské“ zpěvy z kůru. Přál bych si, a za to se modlím, 
abychom tvořili krásnou farní rodinu, rodinu dětí Božích, kde se nikdo 
nebude cítit osamocený a přehlížený. A zůstaňme otevřeni pro každého, 
kdo má alespoň kousek dobré vůle. 
 
To, že je nás v neděli v kostele asi 200, to nás nesmí uspokojovat 
(vzhledem k tomu, že jsou farnosti, kde je sotva dvacet i méně lidí). 
Kde jsou ostatní pokřtění farníci? 

A neseme zodpovědnost i za ty 
nepokřtěné. Buďme tedy v jis-
tém smyslu misionáři ve své obci, 
ve škole, na pracovišti…  
 
Nezapomínejme Pánu děkovat 
za dar víry a vyprošujme jej i pro 
ty druhé. 

 
 

Váš duchovní otec Josef 
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                                Uganda Czech 
Development Trust 

P.O. BOX 72629 
Kampala Uganda 

Drahý příteli. 
            Jsem ráda, že Vám můžu napsat. Já i moje rodina se máme moc 
dobře a jsme zdraví. Jak se daří Vám? 
            Pokud jde o mě a školu, jsem ráda, že můžu studovat díky Vaší 
podpoře. Podařilo se mi postoupit do vyššího třetího ročníku. Slibuji, že 
se budu snažit učit co nejlépe, aby mi to ve škole, kam chodím díky Vaší 
pomoci, šlo. Toto pololetí se naše škola bude účastnit katolického 
náboženského festivalu v diecézi Lugazi, já budu díky své víře mezi 
těmi, kteří se budou této akce účastnit. 
            Na konci tohoto pololetí bude jedna zkouška. Už se to blíží, 
protože pololetí bude končit 28. dubna 2017 a po tomto pololetí začne 
druhé, další pololetí, kdy budeme mít spoustu různých aktivit jako 
netball, fotbal a soutěž ve volejbale na naší škole. Budu na tom hodně 
pracovat, aby moje družstvo mezi ostatními na škole uspělo. 
            Ve škole a ve třídě jsem se musela rozhodnout pro určité 
zaměření, protože když postoupíte do vyššího třetího ročníku, musíte si 
předměty vybrat sami. Já jsem si vybrala předměty jako výtvarnou 
výchovu, technologii a výpočetní techniku, abych se do konce svého 
studia zlepšila. Opravdu slibuji, že se budu co nejvíc snažit o dobré 
výsledky. 
            V Ugandě teď máme postní dobu. V tomto období se modlíme 
za odpuštění, a jakožto křesťané se po celou tuto dobu postíme. 
Velikonoce ale slavíme normálně, protože je to den, kdy Ježíš vstal 
z mrtvých. 
            Přeji Vám pěkné velikonoční svátky. 

S úctou Vaše 
Zalwango Joyce 

 

Zvláštní poděkování zasíláme Markétě Letfusové, 

která ochotně překládá dopisy z angličtiny!                    

Opět se značným zpožděním otiskujeme dopis z Afriky.  
Jako obvykle dorazil tento dopis do Knínic několik dní po vyjití 
minulého Farníčku. 
Z Ugandy také cestuje delší dobu, takže odpusťte Joyce i nám všem 
ostatním, že přání pěkných Velikonoc si přečtete až ve žních. 
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Na hranicích katastrálního území 
Šebetova a Pohory, tudíž také 
na hranicích farností knínické 
a štěpánovské, také na hranicích 
okresů Blansko a Prostějov a krajů 
Jihomoravského a Olomouckého 
kousek od silnice stojí už několik 
století socha svaté Barbory. Byla 
sem přenesena ze zrušené kaple 
sv. Barbory ze šebetovského zámku. 
Kolem sochy je prý pochováno 
množství rakouských a pruských 
vojáků, kteří zde r. 1866 svedli velkou 
bitvu. 
 

Nedaleko od Barborky směrem 
na Šebetov na kopečku na druhé 
straně silnice stojí Zelený kříž. Podle 
staré pověsti se chystal šebetovský 
lesník na tomto místě zastřelit jelena, 
když v tom spatřil, jak jelenovi září 
paroží a vedle něj se objevil velký stříbrný kříž. Na památku této události 
zde postavil 
dřevěný kříž, 
který natřel na 
zeleno. 
Mnohokrát byl 
tento kříž 
opravován i 
znovu 
postaven, 
naposledy 
před pěti lety. 
A pokaždé je 
znovu natřen 
na zeleno. 
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Milí přátelé, 
jak jistě víte od 1. 7. 2017 má farnost Knínice a farnost Horní Štěpánov 
společného duchovního pastýře, P. Josefa Pejře, rodáka z nedalekého 
Stražiska u Konice. 
V historii obou farností to není nic nového, protože hned po založení 
Horního Štěpánova kolem roku 1275 tento spadal pod duchovní správu 
a farnost v Knínicích, kde měl povinnost pohřbívat i své mrtvé. Postupem 
let se Horní Štěpánov rozrostl, osamostatnil a byla zde zřízena 
samostatná farnost, ale o tom až někdy příště. 
V současnosti sestává farnost i obec Horní Štěpánov ze tří částí a to 
samotného Horního Štěpánova, dále pak osad Nové Sady a Pohora 
a tvoří tak jeden celek s počtem asi 960 obyvatel. 
Podle posledního sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb, tyto 
navštěvuje cca 120 věřících, což je asi 12 procent obyvatel farnosti. 
Farní kostel uprostřed obce má zachovalé středověké jádro a byl kolem 
roku 1710-12 barokně přestavěn. Zasvěcen je svatému jáhnu 
(diákonovi) VAVŘINCOVI, římskému mučedníkovi, který byl 10. srpna 
L. P. 258 za živa upálen na rožni, viz oltářní freska v našem kostele. 
Kolem tohoto data se slaví i tradiční Štěpánovská pouť. 
V osadě Pohora je kaple zasvěcena Panně Marii a poutní slavnost se 
mší svatou bývá týden po Štěpánovské pouti, kolem svátku Nanebevzetí 
Panny Marie, letos 20. 8. v 11:30 hod. 
V Nových Sadech je kaple, která je zasvěcena Nejsvětější Trojici – 
v současné době se připravuje její oprava. 

 
Za představení farnosti děkujeme Josefovi Zemánkovi. 

PŘEDSTAVUJEME SI FARNOSTI 
NAŠEHO DĚKANÁTU 

 

PRAVIDELNÉ MŠE 
SVATÉ: 

 

Neděle 8:30 
Po, Út, Pá 18:00 

(v zimním čase 16:00) 

Čt 8:00 
(Út během prázdnin 8:00) 

 

Fara sídlí vedle 
kostela, hřbitov 
na začátku obce 

ze směru od 
Pohory. 
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Svatý Vavřinec se narodil 225 n. l. 
v tehdejší římské provincii Hispánie 
(dnešní Španělsko). Získal 
náboženské vzdělání od arcidiákona 
Sixta v Římě. Když se Sixtus v roce 
257 stal papežem, Vavřinec byl 
ustanoven diakónem a stal se 
odpovědným za spravování 
chrámové pokladny a za péči 
o chudé. Díky této službě je 
považován za prvního archiváře 
a pokladníka katolické církve a stal 
se proto patronem knihovníků.  

Svatý Sixtus II. byl jednou z prvních 
obětí pronásledování za perzekuce 
doby císaře Valeriána, 6. srpna 258 
byl sťat. Legenda citovaná 
sv. Ambrožem říká, že Vavřinec následoval papeže na jeho cestě 
k popravě, kde údajně prohlásil „Kam jdeš, můj drahý otče, bez svého 
syna? Kam spěcháš, svatý knězi, bez svého diakóna? Předtím jsi nikdy 
nepředstoupil před oltář bez svého služebníka, a nyní tak chceš učinit 
beze mne?“ Papež mu údajně odpověděl: „Do tří dnů mě budeš 
následovat.“ 

Po smrti papeže Sixta II. požadoval prefekt římský, aby mu Vavřinec 
vydal bohatství chrámu. Sv. Ambrož jako nejranější zdroj legendy 
o sv. Vavřincovi píše, že Vavřinec požádal o tři dny, aby mohl 
shromáždit majetek chrámu. Sv. Vavřinec se snažil dát tolik majetku, 
kolik bylo jen možné, chudým, aby tak zabránil získání ho prefektem. 
Třetího dne se dostaví před římského prefekta a ukáže mu to, co 
považuje za největší bohatství chrámu, a to chudé, zmrzačené, slepé 
a trpící. Jedna zpráva zaznamenává, že prohlašuje: „Chrám je skutečně 
bohatý, mnohem bohatší než váš císař.“ Díky tomuto činu otevřeného 
odporu bude umučen jako jeden z nejhorších zločinců. 

Bičování, mučení na skřipci s následným velmi pozvolným umučením 
ohněm. Řetězy byl připoután na rošt a opékán nad žhavými uhlíky, aby 
mu jejich žár působil co největší a nejdelší bolesti. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_(instituce)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtus_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9B%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perzekuce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv._Ambro%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv._Ambro%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
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Sv. Ambrož vyslovil názor, že oheň Boží lásky, který měl sv. Vavřinec 
v srdci, byl mnohem silnější než oheň, který pálil jeho tělo. Proto nemohl 
přemoci jeho vnitřní pokoj a lásku, s níž se na roštu modlil za obrácení 
Říma. 

Vedle této skutečnosti jsou mu do úst vkládána i slova, jejichž humor má 
svědčit o jeho vnitřní síle a přijímání mučednické smrti s radostí. Podle 
legendy na císaře volal: „Dej mne obrátit! Z jedné strany jsem již upečen 
dost!“ A pak ještě: „Už jsem upečen, je-li libo, jez!“ A jeho poslední tichá 
slova patřila jen Bohu: „Děkuji ti, Pane, že jsem si zasloužil, abych prošel 
branou tvého království.“ 

Sv. Vavřinec je zobrazován s roštem v ruce a oblečen v dalmatice. 

 

 

Je patronem knihovníků, kuchařů a koželuhů. Je také patronem mnichů 
z Ampleforth College. Jeho svátek 10. srpna je slaven po celém 
katolickém světě. České země se mohou pochlubit 162 kostely, které 
mu byly zasvěceny. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalmatika
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ampleforth_College&action=edit&redlink=1
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20. 8. Michal Pecen, Knínice 224 
 

28. 7. Vladislav Látal, 91 let, Knínice 37 
10. 8. Josefa Holubová, 94 let, Knínice 120 
 

 

 
 

 Náš bývalý farní vikář Sylwester Jurczak změnil od začátku srpna 
svoje působiště. Stal se administrátorem ve farnostech Fryšava pod 
Žákovou horou a Sněžné. Do těchto farností na Vysočině 15. října 
chystáme poutní zájezd naší farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chtěli byste s dětmi na hory? Známe místo, kde se děti pěkně naučí 
lyžovat a dospělí si taky užijí. Jezdíme na týdenní lyžařský pobyt 
společně s dalšími rodinami a navzájem si pomáháme - třeba s hlídáním 
dětí nebo s půjčováním výstroje. A tak i maminka s malými dětmi může 
stoupnout na lyže a užít si zimní radovánky. Tatínci se pobaví 
u kulečníku a společně trávíme večery třeba u stolních her. Jde o místo 
Branná v Jeseníkách, kde se nachází velká fara poskytující příjemné 
zázemí. Máte-li chuť a čas v termínu 20. - 27. ledna 2018, přidejte se k 
nám. Informace u Miroslava Hartla, tel. 608282088.  
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SMS zprávy přímo z místa:  
 

Úterý 15. 8. 
Ondra: Krásné uvítání v historickém městě. 
Jáchym: Spousta kamarádů a známých, teď jsme na večerní procházce 
společně keničtí a boskovští. Bez žádné rivality. Je to tu fajn. :) 
Kačka: Ahoj, zatím se mi tu líbí, měli jsme exkurzi s Jáchymem po Olomouci. 
 

Středa 16. 8. 
Ráďa: Zdarec, mám se tu výborně, je tady příjemná atmosféra a fajn lidi. 
Zaujala mě slova: nebojte se, která jsou i motto tohoto celostátního setkání. 
Kačka: Ahoj, dnes jsme byli na přednášce Jiřího Stracha, která byla o tom, jak 
mluvit s druhými lidmi o Bohu. Potkala jsem spoustu kamarádů z různých akcí. 
Dneska jsem si to žila na plno. 
Jáchym: (ve 22:00) Teď se to solidně rozjíždí. Ty večerky jsou na prd. 
 

Čtvrtek 17. 8. 
Kačka: Na dnešním dni se mi nejvíc líbila modlitba Taizé plná písniček a ztišení. 
 

Pátek 18. 8. 
Anďa: Náročná, ale krásná cesta na Svatý Kopeček. 
Jáchym: Po včerejší zpovědi jsem se více uvolnil a i vyspal. Atmosféra je 
hezká, teď jsme se potkali se Sylwesterem. Sylwek má chuť na koláčky… 
Kristýna: Máme za sebou náročný pochod na Svatý Kopeček. Po cestě jsme 
se mohli zamyslet nad sebou a nad svým životem. Odměnou nám může být 
skvělý výhled do okolí a možnost načepovat studenou vodu . Během setkání 
stále narážíme na známé lidi a stejně je tomu i tady. Potkali jsme Sylwestera! 
Kačka: Na dnešním dni se mi nejvíce líbila cesta na Sv. Kopeček zpříjemněná 

dopisy a zprávami. Ráno jsme byli na modlitbě a přednášce.  
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Čtyřletý Pepíček se vrací v autě ze křtu svého malého bratříčka a bez 
přestání pláče. 
„Co se děje, Pepíčku?“ ptá se matka. 
Pepíček odpoví: „Ten pán říkal, že doufá, že naše děťátko vyroste 
v dobré křesťanské rodině. Ale já chci, aby zůstalo s námi.“ 

Mánička: „Je pravda, že člověk je prach a v prach se obrátí?“  
Hurvínek: „Říká se to.” 
Mánička: „No tak to ti tady pod postelí někdo umřel.” 

Adam s Evou bloumají po ráji. Tu Eva vzdychne: „Adame, máš mě rád?” 
Adam zabručí: „A koho jiného bych měl mít rád?” 

Synek se ptá svého otce: „Tati, jak jsme přišli na svět?” 
„Bůh stvořil Adama a Evu. Ti měli děti, jejich děti měly další děti, a 
tak to šlo dál až do dneška.” 
Syn se však rozhodne jít i za svou matkou, aby měl jistotu. Ta mu 
však povídá: 
„Nejprve byly na zemi opice, ty se postupně vyvíjely, dokud z nich 
nebyli lidé.” 
Syn přijde rozlícený do kuchyně s tím, že mu otec evidentně lhal. 
„Ale kdepak… Tvá matka mluvila jen o své části rodiny.” 

Had v ráji přemlouvá Evu: „Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi 
dobrým a zlým.” 
Eva: „Nevezmu.” 
Had: „Vezmi si jablko, budeš jako Bůh.” 
Eva. „Nevezmu.” 
Had si odevzdaně povzdechne: „… a nejsou v něm žádné kalorie…” 

Ráno po svatbě v Káni Galilejské… 
Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden 
zvláště „přejásaný a přepitý” muž prosí: 
„Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu… “ 
Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když v tom všichni svorně vykřiknou: 
„NE! Ty už ne…“ 



 
 43  



 
       44 

 

 

 

 

  
Vydáno 20. 8. 2017 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic výhradně pro vnitřní 
potřebu farnosti. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč - tento minimální příspěvek vkládejte 
do označené krabičky na stolku v kostele. 
Kontakt na kněze: 
o. Josef Pejř (administrátor farnosti) 

tel: 731 402 141, email: hornistepanov@dieceze.cz, 798 47 Horní Štěpánov 159 
o. Vladimír Sommer (kněz na knínické faře) tel: 772696774 

Kontakt do redakce: své náměty a 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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