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Drazí přátelé,
vstoupili jsme do doby, která je svou povahou dobou vážnou a podněcuje  

k hlubokému zamyšlení se nad svým životem a naším životem s druhými. Papež Benedikt 
XVI. posílá každým rokem poselství k postní době, které si všímá některého z aspektů 
postní doby. Pro letošní rok je téma: “Starejme se jeden o druhého a pobízejme se  
k lásce a k dobrým skutkům” (srov. Žd 10,24). Papež zdůrazňuje tři důležité momenty, 
které v této větě zaznívají: 

• Starost jako zodpovědnost nejen za sebe ale i za bližního; 
• Dar vzájemnosti jako dar péče jeden o druhého
• Povzbuzování se, jako dar společné cesty ke svatosti.
Svatý otec nás všechny chce povzbudit, abychom postní dobu prožili skutečně jako 

dobu, ve které se zamýšlíme nad svým křesťanským životem. Nad tím, že naše křesťanství 
není naší soukromou záležitostí, ale je nutné jej žít ve společenství, lásce, svatosti  
a zodpovědnosti.

Starost o druhého jako převzetí spoluzodpovědnosti za jeho spásu. Nesmíme být 
Kainem, který na Boží otázku: “Kde je tvůj bratr?” odpovídá s pohrdáním: “Cožpak 
jsem strážcem svého bratra?” (srov. Gn 4,9) Přikázání lásky nám dává jasný pohled na 
skutečnost zodpovědnosti za druhé: Miluj svého bližního jako sám sebe. Miluj druhého 
člověka stejným způsobem a se stejnou silou jako miluješ sám sebe. Máme vůbec sami 
sebe skutečně rádi? Nezaměňujeme sobectví a lásku?

Dar vzájemnosti jako dar péče jeden o druhého. Nesmíme si myslet, že si můžeme dělat, 
co chceme. Nesmíme si myslet, že hřích je jen moje soukromá záležitost. Společenství, 
které se ve svátosti eucharistie stává společenstvím s Bohem se tak vzájemně propojuje 
a stáváme se jedním tělem - tělem Kristovým, a my jsme jeho údy. Trpí-li jeden úd, trpí 
s ním všechny, a je-li jeden vyznamenán, jsou vyznamenány všechny údy (srov. 1Kor 
12,26n). Hřeší-li někdo, pak hřích dopadá na všechny, koná-li kdo něco dobrého, pak 
toto dobro dopadá na všechny. Společná cesta ke svatosti je cesta, na které se vzájemně 
povzbuzujeme a podporujeme. Nejsme individualisté? Sólo hráči, kteří to nikam nedo-
táhnou?

Povzbuzujme se ke konání dobra a k ještě větší lásce jednoho k druhému. Cestou 
svatosti nemůžeme jít sami, vždy potřebujeme druhé, aby nám pomáhali a aby nás povz-
buzovali ve chvílích, kdy nemáme sílu jít dál. Potřebujeme kolem sebe mít lidi, kteří nám 
ukazují, že i když není snadné být křesťanem, přece to jde. Kteří nám ukazují, jak vypadá 
skutečné křesťanství a my zase jim. Vydávat svědectví sobě i jim, Kristu i světu. Jsme pro 
druhé světlem? Jsme solí - máme “chuť”?

Kéž všichni tváří v tvář světu, který vyžaduje od křesťanů nové svědectví lásky  
a věrnosti Pánu, pocítí naléhavou potřebu vstoupit do soutěže v lásce, ve službě a v do-
brých skutcích (srov. Žid 6, 10). 

Celý list papeže naleznete na: http://www.biskupstvi.cz/dokumenty/index.html

ÚVODNÍK
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Březnové pozvánky: 

Křížové cesty v našem farním kostele nebo v jeho blízkém okolí budou během 
postní doby půl hodiny před každou mší svatou ve všední dny a každou neděli 
v 14:30. Jednotlivé nedělní křížové cesty povedou různé skupinky věřících. Díky 
jim za to! Pokud nemůžete přijít na křížovou cestu každou neděli, jistě si vy-
berete alespoň některou z následujících:
26. 2. - křížová cesta ministrantů
4. 3. - křížová cesta maminek
11. 3. - křížová cesta tatínků
18. 3. - křížová cesta Knínického sborečku
25. 3. - křížová cesta o smyslu bolesti
1. 4. - nechme se překvapit

Duchovní obnova v naší farnosti
V sobotu 17. března se uskuteční již po několikáté POSTNÍ DUCHOVNÍ 

OBNOVA v naší farnosti. Pod vedením P. Tomáše Koumala, faráře z Kunštátu, 
se budeme společně zamýšlet nad svým duchovním životem, od 14:00 ve farním 
kostele sv. Marka v Knínicích. Bližší informace budou sděleny v ohláškách a na 
vývěsce.

Křížové cesty v postní době

sobota11 Beseda o smyslu bolesti a nemoci, o hospicové péči



Křížová cesta o smyslu bolesti  - 25. 3. 2012
“Jsem křesťan.” Je krásné o sobě říct, že jsem křesťan. Uvědomuji si svoje 

křesťanství, když potřebuji pomoc, která může přijít jen od všemohoucího 
Boha.  Dokáži ale i v bolesti pocítit nějaký smysl? Proč křesťan trpí? 

Ježíš Kristus nesl kříž. Dobrovolně na sebe vzal tu obrovskou tíhu a bolest 
kříže. Kvůli mně! Měl Kristův kříž smysl? Skrze Kristův kříž jsme vysvobozeni  
z věčného pekla. Skrze Kristův kříž je nám dána šance prožít nekonečnou věčnost 
v náručí dokonalé Lásky.

Ježíšův kříž má smysl!!!
Má můj kříž smysl? Právě v bolesti objímáme s Kristem kříž a neseme ho. 

Dojdeme s Kristem v naší bolesti až na Golgotu? Zažijeme s Kristem to úchvatné 
vzkříšení? 

Pojďme se společně zamyslet nad těmito otázkami právě při křížové cestě  
o smyslu bolesti...

Vážení a milí, 
pro ty z vás, kdo chcete pomoci s vytvářením věcí na jarmark pro hospic nebo se 
naučit něčemu novému jen tak pro radost, je pozvánka na  

Velikonoční tvořivé dílny
Dílny budou vždy v pátek od 15:00 na faře v Knínicích
Rozpis:
2.3.  - zdobení vajíček pomocí nešitého patchworku
9.3.  -  tvoření náušnic z korálků
16.3. - drátovaný závěs na dveře nebo do okna – drátěné jaro
23.3. - malování na sklo a keramiku
25.3. - VELIKONOČNÍ JARMARK PRO MOBILNÍ HOSPIC

Kdo budete chtít na kteroukoliv dílnu přijít, přihlaste se, prosím, nejpozději 
do středy před plánovanou dílnou. Hlídání dětí zajištěno.
Kontakt:   Blanka Ševčíková, tel. 723243463, email:  blasev@email.cz

Více informací o jednotlivých dílnách najdete na plakátcích, které budou 
na nástěnce před radnicí, před kostelem, v MŠ, na www.kninice.farnost.cz.  
a  www.kninice.cz.

Výtěžek z jarmarku bude věnován mobilnímu hospici v Blansku - konkrétně 
na elektrické polohovací lůžko, které momentálně v hospici hodně potřebují. 

Velikonoční tvořivé dílny, velikonoční jarmark a beseda o hospicové péči
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Pokud jsme mladí a v plné síle, tak si možná ani neuvědomujeme, že právě 
tato služba je tak důležitá a nenahraditelná.  Ale ve chvíli, kdy nás nebo naše blíz-
ké postihne znenadání vážnější nemoc, často nevíme, na koho se obrátit. Lékař 
většinou léčí nemoci těla, psycholog naši psychiku, kněz nám může být oporou 
duchovní, ale hospicová péče je jedinečná v tom, že tým lidí, kteří o lidi nemocné 
pečuje, dokáže pomoci po všech stránkách.

11. 3. 2012 v 15:00 v kulturním domě v Knínicích 
pro vás připravujeme 

besedu o smyslu bolesti a nemoci, o hospicové péči
v našem kraji, 

o opouštění pozemského života a o podobných věcech, o kterých se můžeme 
snad bát hovořit. 

Nepřipouštíme si je a ani společnost o nich raději moc nemluví. Je to pocho-
pitelné. Bojíme se něčeho, co neznáme. Ať smrt vytěsňujeme ze svého života 
jakkoliv, stejně jí jednou budeme hledět do tváře. Ale když se nám to napoprvé 
nepovede, v té chvíli nebudeme mít druhý pokus! Je vůbec možné se na smrt 
připravit? Je vůbec možné, aby mi v tom někdo pomohl?

Na tuto besedu jsme pozvali 
MUDr. Violu Svobodovou - zakladatelku hospice v Brně 

paní Radku Kuncovou - vedoucí domácí hospicové péče v Blansku.
Přijďte si vyslechnout jejich zkušenosti s lidmi nemocnými, umírajícími a je-

jich rodinami. Budete možná překvapeni, že i na konci života může člověk prožít 
to nejplodnější období, pokud má nablízku někoho, kdo jej provází a správně 
směřuje.

Připustit si svoji smrtelnost a bavit se o věcech umírání chce odvahu a pokoru. 
Těšíme se na Vás - odvážné a pokorné, kteří nezavíráte oči před realitou života. 

Prosím Vás, podpořte tuto plánovanou besedu svojí modlitbou. Děkuji.
- bš –

V letošním roce se uskuteční již tradiční Setkání otce biskupa Vojtěcha  
s mládeží diecéze v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Každý rok se otec  
biskup setkává s mladými lidmi své diecéze, aby je povzbudil k hlubšímu  
chápání a prožívání své víry, k osobnímu setkání s Kristem. Stejně tak i letos  
zve všechny mladé, aby se s ním setkali a prožili nevšední sobotu 31. března  
od 8:30 v Brně v katedrále. Je pro tebe připraven program a rozhodně se nebu-
deš nudit. Seber sebe, seber druhé a jeď!!! Podrobnější informace najdeš na 
stránkách DCM nebo na plakátě. 

Setkání mládeže s otcem biskupem
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Květná neděle1
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pondělí

Zelený čtvrtek

Velký pátek, KŘÍŽOVÁ CESTA v 17:15

Bílá sobota (začíná doba velikonoční)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Svátek sv. Vojtěcha

25 středa Svátek sv. Marka, evangelisty

29 neděle
Slavnost sv. Marka, POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ 
FARNOSTI, mše sv. v 9:00

Dubnové pozvánky:

Velký Pátek je den, kdy se máme 
hluboce zamyslet nad událostí Ježíšovy 
smrti a jejím významem pro náš osob-
ní život. Proto kromě velkopátečních 
obřadů společně prožijeme v tento den 
také POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY. 
Začátek od 17:15 v kostele sv. Marka. 
Další informace budou upřesněny  
v ohláškách a na vývěsce.

Křížová cesta na Velký pátek
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květen

4
Svátek sv. Filipa a Jakuba3

16
17
27

čtvrtek

pátek

středa

čtvrtek

neděle

Svátek sv. Floriána

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Seslání Ducha svatého

Májové pobožnosti
Měsíc květen – nejkrásnější měsíc  

v roce, měsíc Panny Marie. Po celý měsíc 
máj uctíváme v našich chrámech, ko-
stelech, ale i vesnických kapličkách či 
domácnostech blahoslavenou Pannu 
Marii při májových pobožnostech. 
Pravá mariánská úcta čerpá svou 
sílu ze tří pramenů: z nauky církve,  
z mariánských zjevení, z kterých vznika-
la světoznámá poutní místa, ale také  
z obecně oceňované hodnoty mateřství 
(a ženství vůbec).

Každý někdy prožije chvíle, kdy touží 
položit hlavu na rameno v jakémsi 
návratu do dětství s hledáním hlubiny 
bezpečí. Hledáme lásku otce, ale ukryti v bezpečí matčiny náruče. Je to právě 
matka, která nám ukazuje, jak dobrý je otec, když my sami to nechápeme. A to 
přesně dělá Panna Maria.

Vede nás nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši. Nikdy nestrhuje pozornost na 
sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: 
„Cokoliv vám řekne, učiňte!“

Květnové pozvánky:
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Proto i májová pobožnost je projevem úcty k Panně Marii, ale jejím vrcholem 
a cílem je úcta k Ježíši, k Nejsvětější svátosti oltářní - Eucharistii. Základní motto 
každé májové pobožnosti zní:

PER MARIAM AD IESUM! (skrze Marii k Ježíši)

Mariánské pobožnosti v Knínické farnosti:
Každý den v měsíci květnu budeme prosit Pannu Marii
O ŽIVOU VÍRU LIDÍ V NAŠÍ FARNÍ RODINĚ.
Motto: „Maria je nejjistější, nejkratší a nejspolehlivější cesta ke Kristu…“

(Pius X.)

Pondělí – v 18:00 hod. v kostele v Knínicích
Úterý – v 19:00 hod. v kostele ve Vážanech
Středa – v 16:30 hod. přede mší svatou v kostele v Knínicích
Čtvrtek - v 18:00 hod. v kostele v Knínicích
Pátek –  přede mší, tj. v 17:30  v kostele v Knínicích
Sobota – v 07:00 hod. (ráno) v kostele v Knínicích
Neděle – v 19.00 hod. v kostele ve Vážanech

co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících

Jesličková pobožnost
Dvacátý pátý prosinec odpoledne je pro mne už neodmyslitelně spojen  

s Jesličkovou pobožností. Jako malá jsem recitovala u malého Ježíška básničky  
o oslíkovi a volkovi v chlévě, později jsem zpívala koledy a posledních několik let 
se podílím na organizaci této milé hodinky strávené v knínickém kostele vonícím 
jehličím a zapálenými svícemi. Každoročně si odnáším příjemné zážitky. Letos, 
stejně jako roky předcházející, jsme se snažili zapojit do vystoupení širokou škálu 
účinkujících, aby program byl pestrý a pohladil na duši. Na začátek vystoupil 
Knínický sboreček s několika vánočními písněmi. Nejmenší děti si nacvičily 
pásmo o ťukání. Zní to podivně. Ale ono to opravdu bylo o ťukání, a taky se  
k tomu doopravdy ťukalo. Děti schované v domečcích představovaly lidi odmíta-
jící ťukání Josefa a Marie očekávající narození svého syna. Na Josefovo klepání 
rozhodně odpověděly “zavřeno” a zavřely svá okénka. Nakonec se ale vše v dobré 
obrátilo a zatvrzelá srdce se obměkčila. Všichni za rytmického ťukání svá oké-
nka otevřeli a pozvali Ježíše k sobě domů - do svých srdcí. A už jsou na scéně 
moderátoři Kristýna a Ondřej, kteří jako “soused” a “sousedka” několika vstupy 
provázeli celým programem. Soused se ptá: “Co myslíte, sousedko, umí taky 
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osel ťukat?” To jsme se sice nedozvěděli, zato nám oslík vypověděl, co zažil, když 
do jeho stáje přišli dva lidé a narodil se jim malý synáček. A celý tento poutavý 
příběh nám svým zpěvem a hrou na několik nástrojů přiblížily děti ze sborečku, 
který si začal říkat Hvězdičky. Pak pozorným posluchačům zazpívaly ještě pár 
písniček a pomalu se blížil závěr. Ještě je tu důležitá část programu! Děti, které se 
zapojily do adventní soutěže na téma Křest, byly po zásluze odměněny, a potom 
přišla chvíle napětí pro dospělé při losování výherců adventní biblické soutěže. 
Krátká adorace před nejsvětější svátostí pak byla tou pravou tečkou celého pro-
gramu.

Byli jste na Jesličkové pobožnosti a aspoň trošku se Vám líbila? - přijďte za rok 
zas! A vezměte s sebou příbuzné a známé.

Anebo nebyli? - třeba Vás mé vzpomínání zaujalo a příště se přijdete podívat.
Chtěli byste se o letošních Vánocích do programu zapojit? Výborně! Vítáni 

jsou jak děti, tak i dospělí!
Na závěr ještě jedno veliké, upřímné DÍKY všem, kteří i sebemenší službičkou 

přispěli při chystání celého programu. V době předvánoční není jednoduché se 
zapojovat do aktivit “navíc”, o to víc je tato služba cennější.

-ph-

10



Vánoční koncert
Kdo přijal 29. 12. pozvání, udělal si odpoledne čas, a přišel do kostela  

sv. Marka, určitě nelitoval. Toho dne k nám totiž zavítal dechový kvartet  
z Bystřice nad Pernštejnem. A co nás čekalo? Pod vedením p. Martiny Olivové, 
která v Bystřici učí na lidové škole umění, nám její tři studentky i s ní, zahrály 
krásné vánoční skladby známých i méně známých interpretů. Mohli jsme také 
slyšet běžné koledy. Mimo fagot, na který hrála p. Olivová, jsme mohli slyšet  
i příčnou flétnu, hoboj, klarinet, ale i zobcové či altové flétny. Milým zpestřením 
byly dvě skladby na varhany.

-jmp-
 
Pobožnost u obrazu Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny vyšel tentokrát na pátek a ne na neděli. Protože máme 
od biřmování na farním dvoře mozaiku Svaté rodiny a ještě nebyla požehnaná, 
napadlo některé farníky, aby se spojilo "příjemné s užitečným" a využilo se 
právě tohoto svátku k jeho netradičnímu prožití. Přede mší svatou byla krátká 
pobožnost na farním dvoře, kdy o.Petr požehnal tuto mozaiku Svaté rodiny,  
a poté jsme se průvodem odebrali do kostela ke slavení mše svaté. Po promluvě 
o. Petra, která byla zaměřena na důležitost manželství a rodiny, mohly manželské 
páry obnovit svůj manželský slib, a tím si připomenout krásné chvilky, ať už 
před pár lety nebo i před desítkami let, a poprosit Pána o požehnání a pomoc 
do dalších let. Pro ty, komu se po mši svaté nechtělo hned domů, bylo na faře 
připraveno malé pohoštění v podobě svařáku nebo čaje.                      

-jm-

Snad se stalo již tradicí, že 31.12. - poslední den v roce - se schází rodiny, 
nejen z naší farnosti, na sýpce, aby spolu prožili poslední odpoledne v roce. 
Po mši svaté, při které jsme Pánu poděkovali za uplynulý rok, sýpka ožila. Děti 
hrály stolní tenis, různé stolní hry, karty, stavěly z kostek nebo se jen tak ho-
nily a dospělí se buď zapojili do her nebo jen tak "klábosili". Protože ale máme 
většinou menší děti, a ty by do půlnoci těžko vydržely (i když některé možná víc, 
než ledasjaký dospělý :-) ), kolem dvacáté hodiny jsme byli vystřídáni mládeží, 
která pokračovala v "silvestrovském slavení" i za nás.  My jsme pomalu opouštěli 
teplo sýpky a vydali se do svých ještě teplejších domovů.                                  

Kdo by měl zájem přijít příště mezi nás, neváhejte. Stačí vzít trochu jídla, pití, 
a ...děti. Ale ani tohle všechno není podmínkou☺.

- jm-

Silvestrovské posezení na sýpce
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Ples v Protivanově
Letošní plesovou sezonu jsme zahájili v Protivanově. Lépe řečeno v Malém 

Hradisku, kde se v sobotu 7. ledna 2012  konal ples protivanovské farnosti. Byla 
jsem zrovna po nemoci, a tak se mi moc nechtělo, ale lístky byly koupeny, a tak 
jsme jeli. Jak jsme vzápětí měli poznat, byla to další z příležitostí, jak prezentovat 
protivanovskou farnost před nevěřícími a vydělat potřebné peníze na obnovu 
fary a realizaci rodinného pastoračního centra. Plesu se zúčastnilo kolem tří set 
lidí, a tak i když je sál mnohem větší než v Knínicích či Šebetově, bylo to občas 
při tanci „tělo na tělo“. Otec Zdeněk si pozval šikovného moderátora z rádia 
Proglas, k tanci i poslechu hrála vynikající místní skupina Tamdem, pozvaná 
byla i cimbálová muzika. V ceně vstupenky byla i výborná večeře, o kterou se 
postarali tamější kuchařky. Vybírat jsme si mohli z pěti jídel. Kdo ještě mohl, dal 
si kávu, zákusek či nějaký ze speciálních míchaných nápojů, ať už alkoholick-
ých či nealkoholických, s biblickými názvy. Ples byl zpestřen tanečními vstupy 
s ukázkami břišních tanců a o půlnoci nás čekala bohatá tombola. Vstupenky 
byly také slosovatelné a  cenou útěchy byla večeře s otcem Zdeňkem. Ten také 
všechny během večera neustále ubezpečoval, že vše, co tu utratíme, projíme  
a propijeme, půjde na realizaci rodinného pastoračního centra. Obdivovali jsme 
ten jeho elán a zapálenost pro danou věc. I když jsme nic nevyhráli, měli jsme 
přeci jen  štěstí, protože jsme před samotným plesem mohli pohovořit s rodiči 
otce Zdeňka. Jsou to úžasně srdeční a přitom skromní lidé. Se svým synem jsou 
neustále v kontaktu a neváhají ani na okamžik, kdykoli ho povzbudit v jeho 
kněžském povolání. Podpořme i my jeho úsilí alespoň modlitbou!

 -do-

 
Farní ples v Boskovicích

Milé přivítání v podobě krásného tulipánu pro slečny a paní a skleničky slivov-
ice pro pány nás čekalo ve Skleníku v Boskovicích 20. ledna, kdy se zde konal 
farní ples. Hned naproti vchodu jsme prošli kolem cen tomboly. Snad všechny 
oči pánů se zajiskřily při pohledu na třílitrovou láhev rumu nebo whisky. 
Začátek plesu byl pozvolný - ve 20 hodin zel sál téměř prázdnotou, ale postupně 
se místa kolem stolů zaplňovala a dvojice zpěváků nám začala zpívat a hrát do 
rytmu známých písní. Během večera se předvedl taneční klub Tancini z Bosk-
ovic - nejprve slečny a mladé paní a potom 4 junioři se skladbou Amerikáno - 
moc se jim předtančení podařilo. Bylo skvělé, že téměř stále zněla sálem hudba  
a plesoví návštěvníci se opravdu nudit nemohli. Přesně o půlnoci se na pódiu 
objevil pan děkan P. Miroslav Šudoma, P. Petr Košulič, P. Blažej Hejtmánek  
a P. Jan Hanák, aby vylosovali 11 šťastlivců, kteří vyhrají ceny hlavní tomboly. 
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Hlavní a opravdu krásnou a určitě nezapomenutelnou cenou byl zájezd pro  
2 osoby do Říma. Celkově tento ples dýchal pohodou a přitom lehkou elegant-
ností a byl pro mě příjemným startem letošní plesové sezóny.

 
Ohlédnutí za farním plesem v Šebetově

V pátek 2. února 20012, ve 20 hodin byl zahájen  v Šebetově 6. ples farnosti 
Knínice. Už po Vánocích jsme se opakovaně sešli s ostatními pořadateli, aby-
chom domluvili a doladili vše okolo plesu.

Úkolů nebylo málo. Obejít firmy v okolí s prosbou o dárek do tomboly, popro-
sit ochotné ženy a jejich manžele z farnosti o jednohubky, koláče, smažení řízků 
a přípravu bramborového salátu. Dále jsme oslovili rodiny, které zajistily prodej 
jídla, nápojů, uložení kabátů v šatně, prodej vstupenek a přípravu tomboly. Darů 
do velké i malé tomboly bylo téměř 150. Kromě několika firem přispěli hlavně 
obětaví lidé z farnosti. Ať už to byly výborné dorty, trubičky nebo věcné dárky. 
Mezi nimi byl i poukaz na živého králíka, na tenis nebo na výměnu pneuma-
tik.  Samozřejmě zde nemohu vyjmenovat všechny ceny a jejich štědré dárce.

V pátek dopoledne jsme v sále vše připravili, aby mohl ples zdárně začít. Jako 
každý rok jej zahájili pan farář Šudoma a pan kaplan. K tanci, poslechu a dobré 
náladě hrála již tradičně skupina Pohoda. Jak už napovídá její název přispěla  
k správné atmosféře celého večera. V průběhu plesu vystoupil soubor Kořeňák. 
Jeho program byl milým zpestřením a oživením. Poté se už jen tancovalo, pov-
ídalo, jedlo a pilo …

Než jsme se nadáli, byla sobota a nám už zbývalo jen uklidit sál, umýt nádobí 
a dát vše do původního stavu. Ještě jednou díky všem, kteří jakkoliv přispěli ke 
zdárnému průběhu plesu a hostům, kteří se přišli pobavit a zatančit si. Za rok na 
viděnou v Knínicích.

-AA-
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Farní karneval aneb putování napříč světadíly
Už se vám někdy stalo, že byste během jednoho odpoledne prožili jízdu 

kouzelným vláčkem, návštěvu všech světových kontinentů, řadu her ve skupině 
spousty dětí – ne, to vlastně nebyly děti! – byli to kovbojové, indiáni, zvířátka, 
vodník, nemocný, pekař, zima, japonka, afričanka, a další a další… ? A představte 
si, že k tomu všemu byste ještě dostali krásné dárky, spoustu dobrot, slaďoučké 
buchty, výborný párek v rohlíku, topinku a k pití pravý zimní čaj a pro táty  
i něco lepšího…A navrch si ještě představte barevné kvítí všude kolem, co už při 
prvním pohledu vzbouzí jarní náladu, v uších vám zní veselé písničky a šťastný 
smích dětí…

Věřte, nevěřte, toto všechno zažila kopa dětí a rodičů 19. února v Knínicích 
na sýpce při farním karnevale! A aby toho nebylo málo, musím vám s radostí 
sdělit, že během této perfektní akce jsme pomohli naší adoptované holčičce 
Joyce – dobrovolné příspěvky a tržba za občerstvení vynesly pěkných 2362,-Kč. 
Není krásné se bavit a k tomu ještě pomáhat? A to všechno pro nás připravily 
šikovné maminky – vlastně ne! Byly to obyvatelky jednotlivých kontinentů  
a paní výpravčí toho záhadného vlaku…náramně jim to slušelo!

Chcete aspoň trošku z karnevalové nálady nasát i vy doma? Podívejte se do 
fotogalerie na farních stránkách, a nebo si ve farní knihovně půjčte Fotokroniku. 
A za rok nashledanou!
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Knínický sboreček nahrál nové písničky
Milí známí i neznámí, jsem ráda, že patřím do našeho farního společenství. 

Každý z nás má svůj podíl na jeho životě. Někdo pracuje na jeho chodu tvrdě, 
ze všech sil, s obrovským nadšením. Někdo jen přihlíží, někdo třeba jen dobře 
poslouchá. Do skupinky zmíněné jako poslední patřím já.

Jak tak při všech možných mších sv. sloužených v různých kostelech dobře 
poslouchám, zjistila jsem, že zde u nás máme výjimečný Knínický sboreček. 
Není samozřejmostí, aby vždy zněla kytara a zpíval sbor tak pěkně, jak jsme 
zvyklí ho slyšet.

Proto mně udělalo velkou radost, že sboreček těsně před Vánocemi vydal 
nové CD. Jmenuje se  Čeká mě den. Najdete na něm 17 skladeb. Jde převážně  
o adventní a vánoční písně. Své místo si našly i 3 písničky označené jako ostatní. 
Jsou to Píseň ke křtu, Zvěstuj dál Boží lásku a Ústa otvírám.

Pro ty, kteří CD ještě neslyšeli – zkuste to napravit. Určitě vás potěší. Sama 
jsem ho vyslala do světa jako dárek známým a ti jsou nadšeni, rovněž jako já.

Když jsem si cédéčko pustila doma, byla jsem zaposlouchaná, jak nejlépe jsem 
to uměla. Melodie, zpěv a hlavně texty. Některé z nich jsou nádherné příběhy, 
ale jiné jsou jako překrásné modlitby. Jedna úžasnější než druhá. Každý z nás, 
kdo se chce opravdu setkat s Pánem, si určitě prožil sílu intenzivní modlitby  
a váží si tohoto daru. Modlitby jsou různé a každému vroucně se modlícímu vy-
hovuje jiný způsob modlitby. Když adorujete v naprosté tichosti před Nejsvětější 
svátostí oltářní, je to krásné. A když se modlíte spojeni s Ježíšem v hudbě, je to 
krásné též.

A tak když začnou hrát varhany nebo se rozezvučí struny na kytaře, vždycky 
mám povznášející pocit. Je to pro mě znamení, že se na vlnách hudby můžu set-
kat se samotným Bohem. Že začíná jeden z mých způsobů modlitby.

Kdyby se vám alespoň trošičku chtělo, pomodlete se za všechny naše pilné na 
kúru. Vždyť to jsou oni, co pracují ze všech sil. Obdarujme je modlitbou. To nás, 
co posloucháme, nic nestojí.

VZKAZ  PRO SBOREČEK:
Milý sborečku, přeju vám všem ještě hodně takových hledajících, které právě 

vy vyšlete díky svým písničkám správným směrem. Když jsem se před několika 
málo lety „učila“ chodit do kostela, vy jste byli tím, na koho jsem se těšila.  
S kým jsem jako neznalá modliteb Církve vlastně promodlila celý týden od jedné dětské 
mše ke druhé, protože jsem pořád zpívala to, co jsem se od vás naučila.

My posluchači se asi až tak nezamýšlíme nad tím, kolik práce, času a odříkání je za 
jednou písničkou ukryto. Možná jen tušíme…Nejsem jediná, které se vaše práce líbí. 
Takže děkujeme a těšíme se na další setkání. Třeba na dětské mši nebo na dalším CD.

Hodně sil. Vaše práce má smysl!                                                                      Ahoj  -MK-
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inspirovalo nás

Jako mamince na mateřské dovo-
lené se mi občas podaří poslouchat 
pořad Kafemlýnek na Radiu Pro-
glas, který je určen právě ma-
minkám, ale nejen jim. V jednom 
z únorových Kafemlýnků redak-
torka hovořila s Marií Oujezdskou  
z Národního centra pro rodinu  
o sedmém Světovém setkání ro-
din, o šestém Národním týdnu pro 
rodinu a o projektu m_anima.cz. 
Všechna tato témata stojí za pozor-
nost. Konkrétnější informace lze 
najít na internetu.

Mě však zaujala jedna část z ro-
zhovoru o Národním týdnu pro 
rodinu, což je akce zaměřená na 
partnerské vztahy, rodičovství a děti 
(www.tydenmanzelstvi.cz). Jde o 
celosvětovou občanskou iniciativu, 
která začala v roce 1996 ve Velké 
Británii. U nás v Česku, v týdnu od 13. do 19. února, proběhl už šestý ročník. Do 
Národního týdne manželství se mohly zapojit občanské organizace, společenská 
střediska, manželské poradny, církve i městské samosprávy a téma znělo: “Ro-
zumíme si?” aneb “Cesty k lepší komunikaci v manželství”. 

A nyní konečně to, co bych vám chtěla předat...V rámci letošního Národního 
týdne pro rodinu organizátoři vyzvali k podpoře mezinárodního "Valentýn-
ského" happeningu „Zahoďte klíč“. Co to obnáší? V každém městě nebo obci se 
má vyhradit jeden most se zábradlím pro milence a manžele, aby zde mohli jako 
výraz slibu své věrnosti zavěsit visací zámek se svými jmény, zamknout ho a jako 
výraz věrnosti klíč hodit do vody.

Národní týden pro rodinu sice už proběhl, ale podstatu akce “Zahoďte klíč” 
můžeme přece prožívat kdykoliv - nejlépe každý den! Nemusíme hledat most. 
Můžeme si s partnerem udělat “romantickou procházku” před náš dům a pověsit 
visací zámek na vlastní plot.

Není to zajímavý nápad?... Jakpak je to s naší manželskou věrností? Věrností  
v zásadních věcech, ale i v maličkostech běžného dne? Copak si asi naše dospíva-
jící děti, naši sourozenci, spolužáci, kamarádi myslí o věrnosti? Chtějí ji v bu-
doucnu se svým partnerem zachovávat?
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Pořad na Proglasu byl pak zakončen Modlitbou rodin ze Světového setkání 
rodin v Mexiku 2009. Uvádím ji jako inspiraci pro naše farní rodiny - můžeme 
ji třeba doma zařadit do společné večerní modlitby.

Náš Bože, v Trojici jediný,
stvořil jsi člověka "ke svému obrazu" a úžasně jsi jej utvořil jako muže a ženu 

tak, aby společně, v jednotě a vzájemné spolupráci s láskou naplňovali Tvůj záměr 
"plodit a množit se a naplnit Zemi".

Prosíme Tě za všechny naše rodiny, aby v Tobě nalezly svoji prvotní inspiraci 
a vzor, které jsou plně vyjádřeny ve Svaté rodině z Nazaretu. Aby mohly žít lidské  
a křesťanské hodnoty, které jsou nezbytné k posílení a uchování zkušenosti lásky. 
Aby byly zakladatelkami lidštějšího a křesťanského uspořádání společnosti.

Prosíme Tě na přímluvu Panny Marie, naší matky, a svatého Josefa.
Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.     

- ph-

Křest:
18. leden Eliáš Petr Měkota
                         Ema Marie Měkotová
                         Johanka Anna Měkotová

svátostný i  nesvátostný život v naší farnosti

světci jako inspirace pro náš život

Každý z nás určitě zná spoustu jmen svatých, kteří nám mohou být pomoc-
níky v našich životech, ale už méně víme, o koho se přesně jednalo. Často si svaté 
představujeme jako nějaké “nadlidi”, ale přitom to byli obyčejní lidé jako my, 
kteří byli pevní ve víře a dokázali z lásky k Bohu položit svůj život a za tuto oběť 
je pak Pán přijal k sobě. 

4. května bude církev oslavovat narození pro nebe sv. Floriána. I naše far-
nost by se mohla připojit a více ho prosit o ochranu, protože máme právě jemu 
zasvěcenou kapličku - “Floriánek.”

Jméno Florián pochází z latinského slova „florianus" a v překladu znamená 
„kvetoucí, rozkošný".

Svatý Florián se narodil asi v polovině 3. století našeho letopočtu na území 
dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii  
a potom jako správce římské provincie Noricum.

Svatý Florián
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Za vlády císaře Diokleciána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledo-
vaným křesťanům. V roce 304 byla odhalena jeho křesťanská víra a byl sesazen  
z funkce správce římské provincie. Soudce Aquilinus ho podle legendy dal třikrát 
zbít provazy a meči, ale i přesto se Florián odmítl vzdát křesťanské víry a jeho 
život skončil mučednickou smrtí svržením z mostu do řeky Enže s mlýnským 
kolem připevněným na krku. Byl pohřben paní Valérií v Linci. Později byly jeho 
ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven klášter 
sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho 
ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, protože byly převezeny do Říma. V roce 
1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý spolu s krakovským bisku-
pem Gedeonem papeže Lucia III., aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako 
záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky 
uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za pat-
rona Polska.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem 
a korouhví vylévající z vědra vodu 
na hořící dům a někdy i na hořící 
chrám.

Jeho památka je oslavována  
4. května a stal se patronem všech 
hasičů, kominíků a zedníků. Je pa-
tronem proti požárům a vodě, a pro-
to představoval v dřívějších dobách 
běžný námět pro výklenkové plastiky 
venkovských usedlostí, které měly 
ochraňovat dům. 

Floriánovo „hasičství" je však třeba 
chápat v původním slova smyslu jako 
hašení požáru lidské zloby a nenávis-
ti. Svatý má proto v rukou nádobu 
vody života, která má hasit vyprahlost 
a zlo. Všechny ostatní výklady jeho 
„hasičství" jsou výsledkem pozdních 
legend.

Atributy:
Brnění, dům, hrnec, kámen, mlýn-

ský kámen, korouhev, koruna, kříž, 
meč, oheň, plamen, požár, praporec 
na kopí, řeka, vědro, voda, vojáci.
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Duchovní centrum Vranov u Brna pořádá během celého roku mnoho du-
chovních akcí pro různé věkové skupiny. V následujícím přehledu přijměte poz-
vání na některou z duchovních obnov. 

Podrobnější informace naleznete na www.dc-vranov.cz.

8. - 11. března duchovní obnova pro seniory (vede P. Augustin Kováčik OPraem)
4. - 8. dubna možnost prožití části Svatého týdne s komunitou San Eggidio
10. - 13. května duchovní obnova pro manžele (P. Karel Moravec)
13. - 16. května duchovní obnova pro nemocné, trpící, nesoucí kříž (P. Leo Zerhau)
17. - 20. května duchovní obnova pro Mariánské ctitele (jáhen Ladislav Kinc)
25. - 27. května Svatodušní obnova: obnova svátosti biřmování (jáhen Ladislav 
Kinc)

Jednodenní duchovní obnovy pro mládež hledající své životní povolání 
probíhají vždy druhou sobotu v měsíci (není-li určeno jinak) od října do června. 
Začátek je v 9:45 a závěr v 16:30. Na obnovu je možné přijít bez objednání.
Termíny: 14. 4., 12. 5., 9. 6., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2012. Obnovu vede P. Pavel 
Havlát OM příp. další hosté.

Bdění v kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna: nejbližší bude 
velkopáteční bdění 6. dubna a potom svatodušní bdění 26. května, vždy od 21 
do 23 hodin.

Velké Opatovice
3. 3.    tarokový turnaj v Orlovně (pořádá Orel)
22. 4.  poutní mše sv. v 10:00
Připravované akce:
květen – Májový koncert ke Dni matek (pořádá Orel)
červen – mše sv. s rodákem otcem biskupem Josefem Hrdličkou u příležitosti 
jeho letošních 70-tých narozenin a výročí 40 let kněžství 

Protivanov
20. 5. 4. farní den
1. 6. Noc kostelů
3. 6. 1. svaté přijímání

Cetkovice
6. 5. Poutní mše svaté v 8:00 a 10:00

CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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okénko pro děti

Největším jarním svátkem jsou …..(odpověď najdete v tajence)
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Každý z nás o sobě může s radostí tvrdit: 

…………………………………………………………………………………

Zakroužkuj každé liché písmenko (první, pak třetí, atd.) a tajenku ti dají pís-
menka v kroužku.

A každý z nás také může prosit: 

…………………………………………………………………………………

Přečti zbylá nezakroužkovaná písmenka od konce.

VIÍTMSŽOENJRSAEFMÍMŠIALNOIVTAĚNDÉŇDAÍRTCHĚABIORŽAÍM
Pozor – C a H tvoří jedno písmenko CH !

Spojovačka:

1. hořící keř                                                                a) Desatero
2. hora Sinaj                                                               b) Betlém
3. Velikonoce                                                             c) 45 knih
4. tři mudrci z Východu                                           d) Mojžíš
5. Starý zákon                                                            e) paškál
6. červená barva                                                        f) Duch Svatý

„Bolelo to moc, když jsi sletěl 
ze žebříku?” ptá se maminka 
Pepíčka.

 „Ani ne,” odpoví hoch. „Až 
když jsem dopadl na zem!”

Na výletě najde jeden ze 
školáků granát. Učitelka ho 
okřikuje: „Nehraj si s tím, 
nevíš, co to je! Okamžitě to 
zahoď!”
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misijní a charitativní činnost naší farnosti

Ohlédnutí za Misijním jarmarkem
Stalo se již tradicí v knínické farnosti uspořádat v předvánoční adventní době 

Misijní jarmark. Později vznikla myšlenka zopakovat tuto úspěšnou charitativní 
akci také v době postní. Od roku 2008 můžeme tedy výtěžky jarmarků finančně 
přispívat na projekty Papežského misijního díla dvakrát v roce.

V průběhu těchto let se forma a průběh jarmarku, díky získaným zkušenostem 
pořadatelů, ohlasu farníků i vzrůstajícímu počtu výrobků od zručných tvůrců, 
stále zlepšuje. Na posledním jarmarku, uskutečněném před Vánocemi, se k zak-
oupení objevila spousta zajímavých výtvorů vyrobených na tvořivých dílnách.

O tom, jaká je spokojenost farníků s konáním a  průběhem Misijních jarmarků, 
svědčí následující malá anketa:

1. Věděl(a) jste o tom, že v naší farnosti proběhne před Vánocemi Misijní 
jarmark? Zúčastnil(a) jste se ho?

pí Jana: Ano, věděla a zúčastnila.
pí Petra: Ano. Byla jsem na Misijním jarmarku s celou rodinou.
pí Markéta: Ano, o vánočním Misijním jarmarku jsem věděla, koná se v naší 

farnosti tradičně, takže jsem si ho nenechala ujít.
2. Přispěl(a) byste na misie i bez zakoupení výrobku na jarmark?
pí Jana: Ano.
pí Petra: Ano.
pí Markéta: Ano, takováto pomoc má určitě smysl. Líbí se mi i projekt farního 

adoptovaného dítěte, na které můžeme také přispívat.
3. Věděl(a) jste o konání tvořivých dílen, kde se také vyrábělo na jarmark? 

Zúčastnil(a) jste se některé z nich?
pí Jana: Ano, věděla a zúčastnila jsem se plstění z ovčího rouna a výroby  

z pediku.
pí Petra: O konání tvořivých dílen jsem věděla.
pí Markéta: O tvořivých dílnách jsem věděla a byl to super nápad je uspořádat, 

jednak že se tvořilo a zkoušely se nové věci, ale šlo i o to setkání samotné. Dílny 
se konaly většinou v pátek odpoledne, bohužel jsem neměla všechny pátky volné, 
ale zúčastnila jsem se dvou dílen – zdobení ubrouskovou technikou a pak výro-
by vánočních svícnů. První proto, že jsem ji společně s Martinou Kotoučkovou 
pomáhala vést,  a druhé  proto, že svícny tvořím ráda.

4. Líbila se vám tato forma organizace jarmarku – na sýpce, hned po mši?
pí Jana: Líbila.
pí Petra: Ano, bylo to super, akorát krásné výrobky byly okamžitě rozebrány a 

pro ty, co přišli o chvíli později, nebylo nic ani na koukání, což je určitě škoda.
pí Markéta: Já myslím, že to bylo fajn, že to bylo hned po mši a na sýpce, kde 

je více místa, než v kostele.
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5. Byl(a) jste spokojená s průběhem jarmarku v naší farnosti (informo-
vanost, občerstvení, pomoc potřebným,…)?

pí Jana: Byla jsem spokojená.
pí Petra: Ano.
pí Markéta: Ano, myslím, že to organizačně proběhlo moc dobře. O dílnách 

i o samotném jarmarku byly informace na nástěnkách u kostela, na návsi, ve 
zpravodaji.. Určitě s tím také bylo plno starostí takhle vše zorganizovat, takže 
opravdu oceňuji, že se to tak podařilo. Občerstvení na sýpce formou koláčků  
a teplého nápoje bylo příjemným doplněním celé akce.

6. Má se jarmark uskutečňovat i nadále touto formou nebo stačí přispívat 
na misie peněžní sbírkou, např. při mši svaté?

pí Jana: Tato forma výroby předmětů na jarmark je výborná – naučná, zají-
mavá, pestrá.

pí Petra: Samozřejmě že ano, na tvořivých dílnách je prima se s ostatními 
podílet na vytváření výrobků, něco nového se naučit, popovídat si a hlavně 
peníze za tyto výrobky prodané na Misijním jarmarku jsou na dobrou věc.

pí Markéta: Já jsem rozhodně pro, aby se na misie přispívalo tak, jak se to 
podařilo před Vánocemi. Dílny byly skvělým nápadem, jak něco vytvořit pro 
druhé, něco nového se naučit, vyzkoušet a ještě se při tom setkat s těmi, kteří 
sem přišli za stejným účelem.

-md-

A kolik že se vlastně na tomto Misijním jarmarku podařilo vybrat? Úžasných 
16 701Kč, což je zatím největší částka, kterou jsme za léta pořádání Misijních 
jarmarků vybrali.

Velký dík patří Vám všem, kteří jste 
vyráběli na tvořivých dílnách, ale také těm, 
kteří jste vytvářeli doma. Zvláštní dík patří 
mladým, kteří hlídali děti, když maminky 
vyráběly na faře. Bez nich by to asi nešlo. 
Díky moc.

Děkujeme všem, kteří jste finančně 
přispěli na Papežská misijní díla – 
konkrétně na Papežské misijní dílo dětí.

- bš -
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Tříkrálová sbírka 2012
V období slavnosti Zjevení Páně proběhla v obcích naší farnosti Tříkrálová 

sbírka pod záštitou oblastní charity Blansko.
- V Šebetově se za mudrce od východu přestrojili místní skauti a vykoledovali 

15 414 Kč.
- V Knínicích u Boskovic koledovalo osmnáct dětí a vybralo se zde 20 468 Kč.
- Ve Vážanech přispěli do sbírky 11 340 Kč.
Velký dík vám, kteří jste přispěli do sbírky  finančně, tak dětem, které se 

aktivně zapojily.
Na Blanensku se vybralo 1 400 018 Kč. Jakým způsobem budou vaše příspěvky 

využity se dozvíte na webových stránkách oblastní charity Blansko.                        
http://blansko.charita.cz/trikralovasbirka/

V celé České republice se při Tříkrálové sbírce vybralo přes 74,5 milionu korun.
- ma, md, bš -

Malý výlet do Misijního klubka v Olešnici
Naše farnost se již několik let úspěšně zapojuje do projektů Papežského misi-

jního díla. Před Velikonocemi a Vánocemi se pořádá Misijní jarmark, tradičně 
také bývá Misijní neděle a Misijní koláč. Letos se nově pořádají tvořivé dílny na 
faře, zaměřené na vyrábění pro účely Misijního jarmarku, ale i pro ty, kteří se 
chtějí naučit něco nového a setkat se při této činnosti s ostatními.

Protože pocházím původně z jiné farnosti, kde se misijní činnost také úspěšně 
rozvíjí, ale trochu jiným způsobem, chtěla bych Vám ji trochu přiblížit. Řeč bude 
o farnosti Olešnice na Moravě, kde jsem měla možnost mluvit s jednou z ve-
doucích tzv. Misijního klubka. 

Farnost se již také řadu let zapojuje do misijní činnosti, od roku 2006 zde 
ale oficiálně pod patronací Papežského misijního díla dětí vzniklo Misijní 
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klubko děvčat. Děvčata, která se tehdy rozhodla do klubka vstoupit, do něj byla 
slavnostně přijata při mši svaté, které byl přítomen i papežský nuncius – nebyl 
zde jen z tohoto důvodu, ale i tak to byl pro dívky opravdu velký den. Malé 
misionářky musely při přijetí do klubka složit slib, který sestává z každodenní 
modlitby Zdrávas Maria za misie a také se dobrovolně účastní tzv. Misijního bon-
bónku – dívky si jednou týdně odpustí např. nějakou sladkost a ušetřené peníze 
věnují do pokladničky, jejíž obsah se jednou za čas, např. společně s výtěžkem  
z Misijního jarmarku odešle na misie. Misijní klubko děvčat v Olešnici je určeno 
pro dívky cca 6-14 let, ale jsou zde jak mladší, tak starší. Starší dívky se snaží 
pomáhat vedoucím, protože samy možná jednou budou klubko vést. Vedoucí 
musí být starší 18 let, v Olešnici se nyní u klubka střídají 2-3 vedoucí.

Klubko se schází jednou týdně na faře, kde mají pro tato setkání vyhrazenou 
místnost. Začíná se modlitbou Zdrávas Maria za misie, dívky si stoupnou do 
kruhu a posílají si zapálenou svíci a každá řekne nějakou svoji přímluvu nebo 
poděkování. Schůzka pokračuje povídáním na různá témata, např. o životech 
svatých podle aktuálního církevního kalendáře, o církevních řádech nebo se 
mluví o tom, co děvčata zajímá, případně se trénují písničky na různé farní 
akce. Poté se dívky pouští do samotného vyrábění na Misijní jarmark. Vedoucí 
se snaží zkoušet nové výtvarné techniky, aby se činnosti příliš neopakovaly  
a paleta výrobků byla opravdu pestrá. Mimo jiné se tak dívky seznámily třeba 
se smaltováním, malbou na textil, výrobou svíček, ale tradičně vyrábí i pohledy 
na misie atd. Klubku se podařilo získat grant od městského úřadu, který mohou 
využít na nákup výtvarného materiálu, což je velmi pozitivní z toho důvodu, že 
se pak celý výtěžek jarmarku může odeslat na PMD. Když zbyde po vyrábění 
ještě nějaký čas, hrají děvčata různé pohybové a slovní hry. Po schůzce následu-
je  dětská mše svatá, na které děvčata z klubka zpívají.

Mimo tato pravidelná setkání mají dívky ještě na starost jednou za měsíc ve-
dení růžence, organizaci Misijního jarmarku, Misijního koláče nebo co je zrov-
na ve farnosti potřeba. Společně občas vyrazí i na nějaký výlet za poznáním. 
Jednou ročně se také koná celorepublikový Misijní den dětí, dívky tak mají 
možnost poznat různé kouty naší republiky. Jednou za 3 roky bývá ještě Misijní 
kongres ve Strážnici. Na těchto různých akcích se přijímají nové členky a klubka 
si předávají svoje zkušenosti. Existují totiž nejen Misijní klubka děvčat, ale také 
klubka rodinná nebo smíšená, z nichž každé má svoje specifické rysy. Všechny 
ale pojí jedno společné – dobrovolná činnost pro misie.

Doufám, že se Vám tento malý výlet za Misijním klubkem do nedaleké far-
nosti líbil a třeba bude pro nás inspirací a výzvou pro další misijní činnost v naší 
farnosti.

 -ml-
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Adopce na dálku
Drazí farníci, ráda bych využila příležitosti, kterou máme v naší farnosti.

Náš Farníček je příležitostí, jak si sdělovat mezi sebou různé informace. A proto 
Vám všem, kteří přispíváte do kasičky u nástěnky v kostele na pravé straně, moc 
děkuji za Vaše příspěvky pro naše adoptivní dítě Joyce Zalwango z Ugandy. Joyce 
se ráda učí a ráda chodí do školy. A to může jen díky štědrosti každého z nás.

Prosím Vás, nezapomínejme na ni. 
Kdo by se chtěl podívat, jen krátce, jak Joyce žije, v jakém prostředí vyrůstá, 

najde to na internetových stránkách YOUTUBE.COM  CHARITA PRAHA. 
Krátká videa mají názvy Díky 2011, Možnost být učitelkou, Psaní dopisu, Bisk-
up, Kitula. Jsou opravdu moc pěkná a stojí za podívání. Doporučuji všem, ať 
už máte svoje adoptivní dítě nebo přemýšlíte, že můžete někomu pomoci ke 
vzdělání. Nyní je možnost adoptovat dítě i bez dopisování. Tahle možnost není 
špatná, hlavně pro ty, kdo mají problém s angličtinou.

-jh-

Pozdrav z Ugandy
Krásné pozdravy od Zalwango Joyce z daleké Ugandy. Daří se mi dobře.
Hlavní město Ugandy se jmenuje Kampala. Najdeme zde mnoho zajímavých 

věcí. Jaké je vaše hlavní město?
Ale já bydlím na vesnici, kde není nic zajímavého. Lidé, kteří zde žijí, pěstují 

plodiny, jako třeba banánovníky. Hlavní složkou jídla v Ugandě jsou  banány. Jsou 
sladké. Co je běžné jídlo ve vaší zemi?

Dokončili jsme studium v druhém pololetí a 12. 8. 2011 nám začaly prázdniny. 
A co děti ve vaší zemi? Mají taky prázdniny?

Katolíci budou slavit Vánoce. Půjdu do kostela v tento den. Budu mít dobrou 
večeři se svojí rodinou. Těším se na to. Doufám, že mi Bůh pomůže a dostanu se do 
5. třídy. Byla bych velice šťastná.

Dovolte mi Vám a Vašim rodinám popřát šťastné vánoce.
Ať Vám Bůh žehná!

Vaše Joyce Zalwango
 

Toto nám napsala naše nejvzdálenější “farnice” až z rovníkové Afriky. Možná, 
že někoho zarazí neaktuálnost tohoto dopisu, ale přece jenom je to z Ugandy  
k nám trochu daleko a posílat dopisy po jednom by bylo trochu neekonomické. 
A možná někoho zarazí styl a forma dopisu. Tak k tomu na vysvětlenou:

Korespondence s adoptovaným dítětem je jedním z nejproblematičtějších 
momentů programu Adopce. Má svá rizika a úskalí jak na straně dítěte, tak 
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i dárce. Na dítě by dopisy mohly působit negativně, pokud by dárce nedbal 
doporučení Charity Praha a  např. sliboval dítěti podporu nad rámec programu, 
zval ho do České  republiky, dával mu najevo, že se o něho v životě postará  nebo 
v dopise popisoval, v jakých (z hlediska dítěte) luxusních podmínkách se u nás 
žije.

Dalším úskalím jsou nereálná očekávání, která někteří dárci vůči dopisům 
od dětí mají. Tato očekávání pak mohou přinést zklamání a pocit, že Adopce 
neprobíhá správně. Základní skutečnost, kterou by si měl dárce uvědomit je, že 
korespondence mezi dárcem a dítětem není prostředkem pro navázání blízkého 
osobního vztahu. Je to dáno frekvencí dopisů (2x ročně), malou zkušeností dětí 
s písemným sebevyjádřením, kulturou, v níž děti žijí a v níž není sdílení vlast-
ních pocitů či zážitků přirozené. Většina dětí na základní škole potřebuje proto 
při psaní dopisů asistenci sociálního pracovníka nebo učitele. Určitá formál-
nost a užívání zdvořilostních frází je zcela přirozená a pramení z respektu, který  
k dárcům děti i pracovníci chovají. Zároveň děti nemají představu, jak u nás lidé 
žijí. Nenapadne je mnohdy, co by dárci rádi o jejich životě věděli.

Psaní dopisů je pro děti velkou výzvou. Někteří se v průběhu let zlepší natolik, 
že dárce může sledovat nejen pokrok v rukopise, ve skladbě vět, ale i obsahové 
bohatosti. Jiné děti si vztah k psaní dopisů hledají obtížně, a i když k pokroku 
dochází, je patrné, že dopisy stále nejsou psány s lehkostí a přirozeností. Ať už 
je naše dívka z první nebo z druhé skupiny, určitě nám každý dopis od ní udělá 
velikou radost. Vždyť byl psán s velikou snahou a vděčností za naši podporu.

Vědomostí není nikdy dost - aneb katecheze pro dospělé
Tématem pro tento farníček jsou katecheze, které probíhají jednou za čtrnáct 

dnů na faře pod vedením o. Petra. Od loňského listopadu začaly v naší farnosti 
katecheze - náboženství pro dospělé. Někdo si možná řekne, proč náboženství 
pro dospělé, však když jsem byl malý, tak jsem do náboženství chodil a tím mám 
splněno. V neděli na mši chodím, tak to snad stačí, ne? Ten, kdo tam ale aspoň 
někdy zavítal, mi snad dá za pravdu, že to tak není. 

Když byla první katecheze, o.Petr mluvil O oltáři. Říkala jsem si, co může ce-
lou hodinu říkat o oltáři. Nakonec to nebyla jedna hodina, ale dvě. A spousta zají-
mavých, nových informací v nich. Např. historie oltářů, význam oltáře ve Starém 
zákoně a v Novém zákoně. Sám Ježíš je vlastně oltář, kněz i oběť. Nejdůležitější 

víme proč?
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místo v kostele při mši svaté není tzv. hlavní oltář (místo, kde se nachází svatos-
tánek), ale právě obětní stůl = to je oltář. K němu se mají upínat všechny naše 
smysly a myšlenky. Na oltáři má být jen plátno - svíce a květiny mají své místo 
kolem oltáře - jen ho zdobí. Oltář nám má připomínat Krista ukřižovaného (zde 
se přináší oběť Bohu), pohřbeného (plátno na oltáři jako pohřební plátno, do 
kterého byl Pán zavinutý) a zmrtvýchvstalého (pevná opora a skála). 

Další hodina katecheze byla neméně zajímavá - O kříži. Opět historie, různé 
druhy křížů,... Když děláme kříž, vždy ho máme dělat s úctou a vzpomenout si 
na Pána. A ne nějaké "šimrání" na břiše nebo na prsou, aby i ten vedle nás věděl, 
že se třeba modlím. Kříž je při mši svaté pouze třikrát - na začátku jako znamení, 
ve kterém se scházíme. Před evangeliem (tzv. malý kříž), při kterém označujeme 
čelo, ústa a srdce křížem (křížkem). Označujeme čelo na znamení, že Boží slo-
vo - evangelium rozjímáme, ústa proto, že Boží slovo vyznáváme a srdce proto, 
že Boží slovo a Boha v něm milujeme. Třetí kříž je na konci, když přijímáme 
požehnání, tedy Boží milost, která pramení právě z Kristova kříže.

Katecheze věnovaná biřmování byla pro některé opakováním události  
z loňského roku, kdy se v naší farnosti připravovali někteří k přijetí právě této 
svátosti. A také to bylo jakýmsi "uvedením” do letošního roku, který je právě 
rokem biřmování.

Liturgická gesta a postoje jsou další velice zajímavou a důležitou katechezí. 
Co je to gesto? Jaká jsou gesta  a jejich význam? Jaké jsou postoje a proč? Zde jsem 
si napsala několik poznámek, o které bych se chtěla podělit. Gesto je povětšinou 
znamením rukou. Gesto a postoj je vyjádřením duchovní skutečnosti skrze 
lidské tělo. Některá gesta dělá jen kněz, některá všichni zúčastnění, ale vždy se 
dotýkají všech. Patří sem:

• sepnuté ruce - držení rukou je výrazem modlitby, ruce držíme na srdci proto, 
že naše modlitba, vychází ze srdce, ruce směřují vzhůru k místu, kde je Bůh.

• rozpjaté ruce - jsou gestem zmrtvýchvstalého Pána, který říká apoštolům 
“Pokoj vám!”, jsou výrazem společenství s Pánem (gesto kněze a slova: “Pán  
s vámi.”), rozpjaté ruce vzhůru jsou výrazem modlícího se (prosícího) člověka.

• vzkládání rukou - je gestem, při kterém sestupuje Duch svatý, při mši vzk-
ládá kněz ruce nad dary a prosí o Ducha svatého, aby je proměnil; při biřmování 
vzkládá biskup ruce na biřmovance a modlí se o dar Ducha svatého; při jáhen-
ském, kněžském a biskupském svěcení jsou vzkládány ruce na znamení síly 
Ducha; při svátosti pomazání nemocných jsou také vzkládány ruce na znamení 
uzdravující síly Ducha; při svátosti smíření jsou vzkládány ruce na znamení Boží 
odpouštějící milosti Ducha; při křtu jsou vzkládány ruce na znamení vyvolení 
Božího dítěte.

• bití v prsa - gesto pokání, uvědomění si své vlastní nedostatečnosti a hříšnosti. 
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Toto gesto je předepsáno jen jednou při mši svaté - při úkonu kajícnosti. Děje-
li se jindy, je výrazem osobní zbožnosti člověka a i tak by mělo být zřejmým 
gestem a jasným znamením.

• znamení kříže - o něm již byla řeč v katechezi o kříži. je předepsán třikrát 
během mše sv. jindy je opět výrazem osobní zbožnosti jednotlivce a platí to ste-
jné, co o bití v prsa.

• pozdravení pokoje - gesto odpuštění, nejen vlastního odpuštění druhým, ale 
také touhy po odpuštění. Velmi úzce spojeno s modlitbou Otče náš, a také se 
svatým přijímáním. Modlíme se “...odpusť nám naše viny...” a eucharistie je svátost 
společenství, kde jsme navzájem bratři, kteří žijí v lásce a míru, tedy odpouštím 
nejen sousedovi, ale všem v kostele i mimo něj a prosím je o odpuštění.

• pozdvihnutí očí - znamení vroucí modlitby, odevzdanosti Bohu - oči hledí na 
toho, ke kterému se modlíme (stejně jako při rozhovoru s přáteli).

Co je to postoj? - Postoj je znamením (gestem) celého lidského těla, kterým 
vyjadřujeme určitou duchovní skutečnost. Patří sem:

• chůze - znamení cesty, života s Bohem, rozhodnutí se pro Boha a jeho cesty.
• stání - znamení pohotovosti, připravenosti, i my máme být připraveni pro 

službu Bohu kdekoliv a kdykoliv je jí třeba, postoj naslouchání (při evangeliu). 
Postoj modlitby - stát před Bohem (mluv Pane, poslouchám - Eliáš srov. 1 Král 
19,11-18).

• sezení - znamení naslouchání, když sedím, více se soustředím na to, co se 
říká. Proto sedíme při čteních, a při kázání.

• klečení - pokleknutí - výraz adorace, klanění se Bohu; výraz velké úcty - 
proto poklekáme při vstupu do kostela, ale již bychom neměli poklekat během 
mše svaté (ani lektoři, když přicházejí číst Boží slovo), protože pozornost a celé 
dění mše se odehrává kolem obětního stolu = oltáře. Klečíme v okamžicích, kdy 
se klaníme Kristu přítomnému ve svátosti - okamžik proměňování, okamžik 
lámání chleba a chvíle tiché vnitřní adorace po sv. přijímání.

• úklona - postoj úcty; kněz se dvakrát hluboce uklání při mši sv.; před evan-
geliem, kdy prosí o čistotu srdce i úst ke správnému zvěstování evangelia a po 
přípravě darů, kdy prosí, abychom všichni byli spojeni s obětí Kristovou.

• prostrace - ležení - postoj hluboké úcty, pokory a odevzdanosti; předepsáno 
jen jednou v roce na začátku obřadů Velkého pátku.

Všechna gesta a postoje jsou výrazem duchovních skutečností, které se mají 
projevovat nejen při mši svaté, ale v celém našem životě. Gesta a postoje vy-
cházejí z normálního lidského života a měly by jej ovlivňovat a naplňovat. Služba 
Bohu by neměla být jen slovem, a myšlenkou, ale také celým tělem. Ať děláte 
cokoliv, všechno dělejte pro Pána.

-jm- 
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HOMEOPATIE A HOMEOPATIKA 
Kvůli aktuálnosti některých témat jsem se rozhodl zamyslet se krátce nad 

tématem Homeopatie. Jedná se o “obor medicíny”, který však dosud nebyl 
uznán jako vědecky podložený. Možná proto, že velmi často operuje s termíny 
kosmická energie, duchovní, esoterika apod. Je tedy něčím mezi “klasickou 
medicínou” a “duchovní cestou”. Klade si za cíl léčit člověka nejen po stránce 
tělesné, ale i po stránce duševní a po stránce spojitosti lidského organismu  
s organismem přírody a tajuplnou kosmickou energií (spojitost s New Age). 
Zkušenosti mnoha lidí však poukazují na problémy s tímto typem léčby. Nejen, 
že léčivo (vyrábí se způsobem ředění základní látky v určitých poměrech) je 
v konečném důsledku tak zředěné, že v něm nezůstává ani stopa léčivé látky, 
ale i to, že jsou k jeho výrobě využívány postupy hraničící s magickými rituály 
(100x protřepat, aby roztok získal sílu). Roztok je roztok a třepáním větší sílu 
nedostane. Účinnost nebo neúčinnost homeopatik je tedy přinejmenším spor-
nou. Měli bychom se chovat velmi opatrně v případě takové nám navržené léčby. 
V nedávno zveřejněném článku v jednom periodiku zaznělo, že homeopatika 
používal i bl. papež Jan Pavel II, nebo bl. Matka Tereza. Vzhledem k tomu, že 
v současnosti se do pojmu homeopatika zařazují i přírodní lečiva, případně 
další léčebné postupy, je velmi sporné jaká to vlastně “homeopatika” zemřelý 
papež nebo sestra Tereza užívali, pakliže je vůbec užívali. Homeopatie navíc 
v sobě sdružuje několik směrů stavějících na hodnotách různých východních 
náboženství a operujících s pojmem tajuplné kosmické energie, o které nikdo 
nic neví. Kongregace pro nauku víry církve k tématu homeopatie a homeopatika 
sice nezaujala žádné oficiální stanovisko, to však ještě neznamená, že je schvalu-
je. Chci tím říci jen jedno. To, že určité léčivo někdo užívá, ještě neznamená, že 
je to správné. Stejně jako kdybychom řekli: “papež kouří”, pak je správné kouřit. 
Obecně platná norma je, že kouření škodí zdraví, a to ví kuřák i nekuřák. Je jen 
na něm zda kouřit bude či nebude. Skutečnost toho, že kouření škodí zdraví  
a že kuřák se stává závislým na nikotinu, však nezmění ani to, že kouří jakáko-
liv významná osobnost. Nechci tím rozhodně zasahovat do kompetencí lékařů  
a odborníků, ale je mou povinností upozornit na sporné body a nedostatky  
s ohledem na prospěch lidí jak tělesný tak také duševní a především duchovní.

-oP-

více k tématu homeopatika: http://otazky.vira.cz/otazka/Homeopatie-log-
icke-rozpory.html
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V minulých číslech jsme si řekli něco o historii našeho kostela a o jeho 
okolí.  Dnes nahlédneme do jeho interiéru. 

Uvnitř kostela se nachází řada zajímavých a mnohdy cenných památek.  
Z nich za zmínku stojí  na levé straně lodi umístěná kazatelna z doby výstavby ko-
stela, tj. kolem r.1805 a na protější straně pak z téže doby pocházející křtitelnice. 
Za hlavním oltářem je velký obraz patrona našeho kostela a naší farnosti svatého 
Marka, evangelisty, který namaloval známý malíř Mayer v r.1841. Po stranách 
hlavního oltáře je umístěno několik soch. Na levé straně je socha sv. Václava,  
sv. biskupa Metoděje a socha Panny Marie. Na pravé straně je socha sv. Flo-
riána, sv. Cyrila a socha Božského srdce Páně. Na klenbě nad kněžištěm jsou 
namalovány portréty čtyř evangelistů. Na čelním oblouku pod stropní klenbou 
je uprostřed obraz Pána Ježíše, po bocích apoštolů sv. Petra a sv. Pavla. Kostel 
má ještě dva postranní oltáře, na pravé straně se sochou Panny Marie Lurdské, 
na levé straně s obrazem sv. Josefa. Uprostřed kostela proti bočnímu vchodu je 
malý dřevěný oltář, na který se v době vánoční staví betlém a o Velikonocích se 
využívá jako Boží hrob a Getsemanská zahrada.

Na levé straně chrámové lodi u hlavního vchodu je socha sv. Terezie z Li-
sieux, na pravé straně sv. Antonína Paduánského. U bočního vchodu je socha 
Krista a sv. Barbory, na protější straně socha Panny Marie a sv. Josefa s Ježíškem. 
Některé z těchto soch byly do knínického kostela přemístěny ze zámecké kaple 
ze Šebetova. Po obou stranách na pilířích chrámové lodi jsou umístěna jednot-
livá zastavení křížové cesty.

Okna kostela zdobí na levé straně sv. Václav, sv. Anna s Pannou Marií a sym-
bol víry, naděje a lásky. Napravo sv. Ludmila, sv. Rodina, mariánský znak a Ježíš-
dobrý pastýř, okno v průčelí nad hlavním vchodem znak IHS. Vedle vchodu 
uvnitř kostela je malá místnost, v současné době sloužící jako zpovědnice a farní 
knihovna. Po schodech přístupných z venku je možno vystoupat na věž nebo na 
kůr, kde jsou staré varhany, pocházející patrně z doby výstavby kostela. 

Na západní straně je k presbytáři přistavěna sakristie, přes kterou se dá vys-
toupit na kazatelnu. Osvětlení v kostele zajišťují  převážně moderní reflektory, jen 
uprostřed kostela je z klenby spuštěn veliký vyřezávaný starý lustr, pocházející 
pravděpodobně také ze šebetovského zámku. Kostel, stejně i jeho okolí, prošel 
řadou oprav a úprav a o nich si povíme příště.

Poznáváme sakrální stavby naší farnosti
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Vánoční příběh
R. P. Evans

Autor knihy nás uvádí do vánoční atmos-
féry. Spolu s hrdiny příběhu - moudrou 
vdovou, která ztratila malou dcerušku  
a mladými manželi se čtyřletou dcerkou, 
se ponoříme do vánočního tajemství. 
Celý děj knihy svědčí o velké autorově 
moudrosti a lásce. Zároveň je napínavý 
a velmi dojemný. Doporučuji k přečtení.

-ab-
 

knihovna

nepřehlédněte na farních stránkách

Jestliže se rozhodnete zavítat na www.kninice.farnost.cz, doporučujeme 
nepřehlédnout hned úvodní stránku - pod velkým modrým nápisem Farní ples 
najdete výzvu, které věnujte svoji pozornost...Pokud jste se zúčastnili plesu, máte 
jedinečnou možnost sdělit všem ostatním, jak se Vám na této společenské akci 
líbilo - co Vás zaujalo, co stálo za pochvalu a ocenění, co by naopak chtělo do 
příště vyladit, osobní zážitky, perličky apod. Svůj příspěvek vložíte tak, že jej 
napíšete do kolonky Napsat komentář pod článkem o farním plesu v Kronice 
akcí. Tyto komentáře pak budou zveřejněny pro všechny ostatní. Tak jen do 
toho! Jsou mezi námi tací, kteří by si plesovou atmosféru rádi užili alespoň 
touto cestou. Předem díky všem, kteří této aktivitě věnují dvě minutky svého 
drahocenného času!

Dále bychom Vás rádi pozvali do fotogalerie, kde naleznete první fotky roku 
2012: koledníky tříkrálové sbírky ve Vážanech, Knínicích i v Šebetově, farní ples 
a farní karneval.

V levém menu je předposlední rubrika Návštěvní kniha. Srdečně Vás do ní 
zveme. Zajímá nás, zda jsou Vám stránky užitečné, jak často je navštěvujete, co 
Vám na nich chybí. Ještě větší radost by nám udělala nabídka aktivní spolupráce 
při aktualizování informací na našich společných farních stránkách.

Mirek a Petra Hartlovi 
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Fara - rekonstrukce podlahy v kuchyňce
Protože se jedná o budovu, která není izolovaná proti zemní vlhkosti a původní 

dřevěná podlaha byla napadena dřevomorkou, provedla se “odvětraná podlaha”, 
zárověň se rozhodlo využít situace a položit do betonu topný kabel, který by 
podlahu nahřál v době levného nočního proudu, tzv. akumulační vytápění.

Oprava okapů na budově fary. 
Z důvodu zatékání byly na jaře opraveny okapy a svody na budově fary.
Byla provedena elektroinstalace, oprava omítek a výmalba zdí pod altánem  

a u dětského hřiště a další drobné opravy a údržbářské práce v kostele, na faře  
a na sýpce.

opravy - brigády
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 V loňském roce upozornil náš biskup v pastýřském listu na potřebu četby 
Písma svatého pod názvem  “VEZMI A ČTI!”. Každou neděli v 18 hodin probíhá 
na faře v Knínicích četba této “Knihy knih”. Počet účastníků se však v posled-
ní době snížil na minimum. Máte-li zájem o setkávání se a meditaci s Pánem 
prostřednictvím Jeho slova, přijďte mezi nás.

-ab

 Od 5. března znovu začne pravidelné CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA. K 
hodinovému nenásilnému procvičení těla všechny zvu každé pondělí od 17:30 
do 18:30 na faru. Hlídání dětí zajištěno. Těší se Petra Hartlová, fyzioterapeut.

krátké zprávy

PODĚKOVÁNÍ
Chci tímto poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na “životě” našeho 

Farníčku. Na jeho stránkách najdeme celou řadu zpráv a cenných infor-
mací nejen z naší farnosti. Podpořme jeho bytí nejen svými modlitbami, ale  
i finančními dary.

Ať Bůh žehná vaší nezištné a obětavé práci.
 -ab- 

Toto byla pochvala a poděkování, ale objevují se i jiné názory. Třeba, že 
některé články jsou moc obsáhlé a odrazují od čtení  nebo že frekvence vydávání 
časopisu je dlouhá. Do krabičky k tomu určené se zatím nikdo neodhodlal žádný 
námět, kritiku nebo připomínku vhodit, proto jsme se rozhodli vám to usnad-
nit a přimět vás, čtenáře, k aktivnímu spolurozhodování o dalším směřování 
Farníčku. Zamyslete se, zaškrtněte některou z možností, dopište svůj ná-
zor, nápad, připomínku, odstřihněte a co nejdřív vhoďte do krabičky  
v kostele.

Chtěl(a) bych:
--------------------------------------------------------------------------------------
→ nic - přestat Farníček vydávat
→ stručný měsíčník
→ čtvrtletník na čtení (jako dosud)
→ jinak (napiš, jak by sis Farníček představoval)………………………

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..
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Moji milí čtenáři,
zatím to tak moc nevypadá, ale pomalu se blíží jaro, je to patrno už z mého 

názvu - Jarní farníček. 
Na jaře se všechno obnovuje, začíná nový život, po postní době přijde ra-

dostné Vzkříšení.
Ve farnosti  se konalo přes zimu hodně akcí, některých jste se možná zúčastnili 

aktivně, nebo aspoň pasivně. O jiných jste se mohli dozvědět ode mě, díky 
spoustě ochotných dopisovatelů.

Doufám, že se vám jejich příspěvky líbily, a že o dalších farních i jiných akcích 
napíšete něco příště i VY. Protože Farníček  je tady pro všechny, jak na čtení, tak 
i na to, aby do něho mohli přispívat!

Možná jste si během plesové sezóny ani nestačili všimnout, že paní redak-
torka, bez které bych já, ani žádný jiný Farníček, nespatřil světlo světa, stihla 
mezi vydáním zimního a jarního Farníčku přivést na svět malého človíčka, krás-
nou holčičku. Přejme jim oběma všechno dobré a hlavně  požehnání od Pána a 
ochranu Panny Marie. Mamince potom co nejvíce sil, elánu a chuti přivádět do 
života další Farníčky i farníčky.   

A také hodně ochotných pomocníků.
Přeji Vám všem dobré prožití doby postní, jako přípravu na svátky našeho 

vykoupení, milostiplné Velikonoce a krásný máj s Pannou Marií. 
 

                                                        Váš Farní Jarníček  -   vlastně  Jarní Farníček
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Vydáno 26. 2. 2012 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 10,- Kč - tento minimální příspěvek 
vkládejte do označené krabičky na stolku v kostele. 
Kontakt: Boskovice, Masarykovo nám. 20; P. Miroslav Šudoma - 608755273,  
P. Petr Košulič - 739589209; email: rkfarabce@mtw.cz 
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách 
farnosti: www.kninice.farnost.cz. 

Popeleční středa: Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. - Mt 6,1-6.16-18 
- když se postíš nedělej ztrápený obličej jako pokrytci... 
 
1. n. postní: Byl pokoušen od satana a andělé mu sloužili. - Mk 1,12-15 
- nepoddal se pokušení...    
               
2. n. postní: To je můj milovaný Syn. - Mk 9,2-10 
- byl vyvolen a věděl to... 
 
3. n. postní: Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. - Jan 2,13-25 
- byl pronásledován, ale věřil svému Otci... 
 
4. n. postní: Bůh poslal svého Syna, aby skrze něho byl svět spasen. - Jan 3,14-21 
- věděl o svém poslaní i o své smrti... 
 
5. n. postní: Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný 
užitek. - Jan 12,20-33 
- věděl že jeho smrt přinese užitek... 
 
Květná neděle: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. - Mk 11,1-10 
- naplnil své Mesiánské a životní poslání...  
                     
Zelený čtvrtek: Projevil jim lásku až do krajnosti. - Jan 13,1-5 
- tak Bůh miloval člověka... 
 
Velký pátek: Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. - Jan 18,1 - 19,42 
- Syna jsi vydal abys vykoupil služebníka... 
 
Bílá sobota: Ježíš Nazaretský, který byl ukřižován, byl vzkříšen. - Mk 16,1-7 
- kéž slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění...

myšlenka na závěr
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