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Blíží se nám letní dny, které pro mnohé z nás znamenají prázdniny nebo 
čerpání odpočinku ze své dovolené. Od čeho však si žádné volno brát nemáme, 
je vztah k Bohu. S ním se setkáváme ve svátostech. Vrátil bych se proto k události 
naší farnosti, při které další z nás začali přistupovat ke svatému přijímání.

Pokud by se člověk díval na eucharistii jen jako na jeden z cílů, který v životě 
dosáhne mezi všemi vysvědčeními, diplomy, pochvalami či vyznamenáními, 
pak je jasné, že se pro něho stane jen jednorázovou událostí. Zařadí si ji mezi os-
tatní mety života, které zdolal a které ho posunuly jaksi „výš“. Ale jako se jedním 
dobrým vysvědčením díra do světa neudělá, tak i jedna slavnost prvního přijetí 
eucharistie konečný úspěch, ve smyslu šťastného předložení svého života před 
milosrdnou Boží tvář, nezajistí.

Účast na eucharistii neumožňuje získat nějaké zvláštní výhody, dosahovat 
lepších výkonů, zahnat bolest, zajistit si dobrou náladu, i když tato přání nejsou 
špatná. Její přijímání toto všechno přesahuje, dotýká se mnohem hlubší podstaty 
dobra, než si sami umíme představit. Její přijímání nás přitom neustále zavazuje 
udržovat svůj život v kolejích dobra, i když se nám zdá, že zrovna mimo ně je to 
zábavnější a přitažlivější, leč hned pod povrchem bažinaté. I když by se pak stalo, 
že se člověk v tom bahnu vyválí, touha po dobru, kterou z druhé strany milost ze 
svátostí přináší, ho nenechá, aby tam chtěl zůstat.

To, že jsou mezi námi další z nás, kteří mají účast u stolu Páně, je proto velkou 
radostí. Za tuto touhu, aby vedli svůj život v účasti na Kristově oběti, se můžeme 
modlit. Chtěl bych ocenit vás, kteří jste se zapojili do modlitby za ně, stejně jako 
se zasazujete svou pravidelnou modlitbou za mnohé věci ve farnosti. Tyto mod-
litby společně se shromážděním kolem Kristova stolu vytváří živé společenství 
církve.

Váš kaplan Martin Kohoutek

ÚVODNÍK

Zdráv buď chlebe, jenž jsi z nebe
na bídný svět sestoupil,
abys sytil a posilnil
duše, kterés vykoupil.
(Ze starobylého hymnu)
*
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TÉMA: BOŽÍ TĚLO A EUCHARISTIE
Protože letošní rok je Rokem eucharistie, i dnešní Farníček se zabývá 

převážně tímto tématem. Zavzpomínáme společně na slavnosti Božího Těla, 
na oltáříčky postavené na knínickém městečku, dozvíme se důležité informace  
o nejdůležitější části mše svaté, podíváme se na první svaté přijímání očima dětí. 
Připomeneme si události, které jsme prožili a necháme se pozvat na ty, které se 
připravují.

Stále ještě platí výzva z minulého čísla ohledně fotek, případně dalších 
věcí spojených s dřívějšími oslavami Božího Těla. Pokud se podaří ještě něco 
shromáždit, prohlédneme si tyto věci při příležitosti Farního dne, který se 
připravuje na konec června. Všichni jste srdečně zváni.

Boží Tělo
Slavnost Božího Těla byla vždy velkou událostí pro všechny věřící naší far-

nosti. V mých vzpomínkách utkvěla tato slavnost o to víc, že právě u domu mých 
rodičů se stavěl jeden z oltářů. Proto se všichni členové naší rodiny připravovali 
na slavnost Božího Těla vždy s předstihem.

Nejdříve se jelo do lesa pokácet břízy. Ty se stavěly podél cesty, kudy prochá-
zel slavnostní průvod.  Další břízy se dávaly do kostela, vždy po jedné břízce na 
kraj každé druhé lavice.

Následovalo pletení věnců z pivoněk a jasmínu. Věnce se připevnily na přední 
stranu oltáře. Na vnitřních stranách oltáře byly umístěny obrazy, na bíle vyšívané 
plachtě stál kříž, svícny a vázy s květinami.

V den slavnosti, po skončení mše svaté, vycházel průvod věřících od kostela 
za doprovodu živé hudby. Kněz, který nesl monstranci, šel pod baldachýnem, 
neseným čtyřmi statnými muži. Družičky v bílých šatech držely košíčky plné 
okvětních lístků pivoněk, které sypaly na cestu. Zpívaly se písně, které po jed-
notlivých verších předříkával pan Němec z Vážan. Průvod se postupně zastavil 
u čtyř oltářů, připravených před domy na městečku. Tam se vždy konala krátká 
pobožnost. První zastavení bylo u Vašíčků (č.p. 65), druhé u Davidů (č.p. 9), 
třetí u Hrouzů (č.p. 111) a čtvrté u Hrdých (č.p. 85). Slavnost byla zakončena 
požehnáním v kostele.

Poslední průvod k slavnosti Božího Těla se v Knínicích uskutečnil v roce 
1971. V dalším roce už se chodilo jen kolem kostela se zastavením u jednoho 
venkovního oltáříčku. A v následujících letech se Boží Tělo mohlo slavit jen  
v kostele.

Marie
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Vzpomínám si, když se po II. světové válce konalo Boží Tělo v Knínicích, tak 
jsem se ho účastnila jako školačka. V paměti mi utkvěl velký průvod, který se 
táhl od kostela až na městečko. Dlouhá léta se nic pořádat nesmělo. 

Po příchodu otce M. Sedláka v roce 2000 v Cetkovicích začal průvod Božího 
Těla s jedním oltářem. Další rok přibyly ještě tři oltáře. Průvodu Božího Těla 
se účastní družičky, ministranti, hasiči s prapory a korouhvičkami i muzikanti, 
kteří doprovází kněze s Nejsvětější Svátostí pod nebesy. Tato obnovená tradice 
se těší velké účasti věřících až dodnes. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se 
podílí na přípravách této krásné slavnosti.

Marie z Cetkovic

Boží Tělo v roce 1971 pod kostelem u kříže 

Družičky v průvodu Božího Těla v zatáčce u nynějšího Pohostinství Na Terase (r. 1951)
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V minulých Farníčcích jsme se mohli dozvědět něco o našem kostele nebo 
o šebetovské kapličce. Tentokrát uděláme výjimku a místo kamenných staveb 
zkusíme zavzpomínat na  stavby dočasné, které svému účelu sloužily vždy jen 
krátce.

V dřívějších, a mohli bychom říct skoro dávných letech, se každoročně na 
knínickém městečku koncem května nebo začátkem června chystala velká 
slavnost. Ve čtyřech domech, vlastně v jejich vratech, postavili jeho obyvatelé za 
pomoci sousedů krásné oltáříčky pro Boží Tělo.

Celý rok doma pečlivě opatrovali všechny věci potřebné ke stavbě těchto 
oltáříčků. 

Stůl, používaný jen k tomuto účelu, byl nazdoben krásnými vyšívanými plát-
ny, na něm kříž a svícny s ozdobenými svíčkami. A spousta květin. Také celý 
výklenek vrat byl potažen plátny a krajkami a ozdoben květinami. Nad oltářem 
vzadu i po bocích byly pověšeny obrazy Pána Ježíše, Panny Marie a svatých. Před 
oltářem byl prostřen koberec a přichystáno klekátko pro pana faráře. Po bocích 
byly postaveny mladé zelené břízky a všude květiny. Těch po projití průvodu 
ještě přibylo, družičky je sypaly Pánu Ježíši na cestu.

Oltáříček u Hrdých

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY NAŠÍ FARNOSTI
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SVATÁ HODINKA
V časopisu Milujte se! mě zaujal článek, který se vztahuje k Eucharistii, té-

matu tohoto Farníčku.
Začíná pohádkou o Honzovi. Jak už to bývá, vydal se Honza do světa a potkal 

stařečka. Za buchty dostal od stařečka plný batoh. Daleko Honza nedošel, večer 
už byl zase u mámy doma a dále žili v bídě. Po nějaké době se dědeček stavil na 
návštěvu a divil se, že stále žijí ve velké nouzi. Honza totiž batoh zahodil, protože 
se mu zdál moc těžký. Vůbec nevěděl, že byl plný zlata.

Také my máme problémy, někdy hodně velké, žijeme ve starostech a bídě, 
tělesné nebo duchovní. A podobně jako Honza máme blízko k řešení, o kterém 
se nám ani nezdálo. A na rozdíl od Honzy máme zatím ještě možnost tuto šanci 
využít.

Pán Ježíš nám nabízí: “Proste a bude vám dáno”. Nabízí nám možnost poprosit 
a poradit se s ním ve chvilce před Nejsvětější Svátostí. V některých farnostech se 
konají “svaté hodinky”.

Při nich je vystavena Nejsvětější Svátost a každý má možnost předstoupit před 
nejvyššího Pána a v tichosti mu přednášet všechny svoje problémy. Kdo to už 
zkusil, zjistil, že to funguje. Ne že by nám Bůh vždy zázračně dal všechno, co se 
nám zdá, že potřebujeme. Ale dává nám jedinečnou možnost, abychom to, co 
prožíváme, začali vidět v nové, pravdivější a hlubší perspektivě, vidět těžkosti 
nejen svýma, ale i Ježíšovýma očima. A začít je rozmotávat od toho správného 
konce.

Svatá hodinka se nemusí konat společně, je možno ji prožít i soukromě před 
svatostánkem. A může jít třeba i jen o půlhodinku - podstatné je být s Ježíšem 
přítomným v Nejsvětější Svátosti nějakou dobu, a to pravidelně. Protože co je 
nepravidelně, jde postupně do ztracena... Nemusí to být nutně ve čtvrtek - i když 
původní myšlenka svaté hodinky byla prožít hodinu s Pánem Ježíšem v době, 
kdy se on modlil v Getsemanské zahradě, večer před svým utrpením, za nás  
a za celý svět. 

Tak co myslíte, milí farníci, nemohli bychom svaté hodinky konat i u nás?

INSPIROVALO NÁS
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EUCHARISTICKÁ MODLITBA JAKO JÁDRO BOHOSLUŽBY
Od první neděle adventní (tedy od začátku nového liturgického roku) 

prožíváme Rok eucharistie jako poslední úsek tříleté přípravy na oslavy 1150. 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (po Roku křtu a Roku 
biřmování).

Rok eucharistie nás mimo jiné vybízí k hlubšímu poznání i prožívání mše sva-
té. Pojďme si tedy v této „vzdělávací rubrice“ přiblížit eucharistickou modlitbu.

- - - - - -
I když se větší část eucharistické modlitby modlí kněz, nemodlí se nikdy sám 

za sebe, ale za celou církev a jejím jménem. Smyslem této modlitby je spojení 
celého shromáždění věřících s Kristem ve vyznávání velikých činů Božích 
a v podání oběti. Eucharistická modlitba si žádá, aby jí všichni naslouchali  
a aktivně se zapojili. Eucharistická modlitba (z řec. eucharistein = vzdávat 
díky) je modlitbou DÍKŮVZDÁNÍ a POSVĚCENÍ. Říká se jí také anafora  
(z řec. anaferein = povznášet), protože, jak říká sv. Jan Zlatoústý, nás přenáší do 
nebe - proto je předznamenána naléhavým vybídnutím: "Vzhůru srdce!"

Tato část bohoslužby začíná dialogem mezi knězem a lidem:
Pán s vámi!
I s tebou.
Vzhůru srdce!
Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Je to důstojné a spravedlivé.
- Nato následuje první část anafory, zvaná PREFACE (předmluva), v níž se 
děkuje Bohu za stvoření, tajemství vykoupení a spásy.
- Následuje zpěv SVATÝ (recituje nebo zpívá lid společně s knězem).
- Při EPIKLEZI je svoláván na předložené dary Duch svatý, aby byly proměněny 
a staly se tak Tělem a Krví Kristovou (kněz při ní drží vztažené ruce nad dary 
a nad těmito dary následně dělá znamení kříže).
- Pak následuje ZPRÁVA O USTANOVENÍ A PROMĚNĚNÍ. Kněz slovy  
a úkony Kristovými koná oběť, kterou Ježíš ustanovil při své poslední večeři. 
Při ní obětoval své Tělo a Krev pod způsobami chleba a vína, dal je apoštolům 
k jídlu a pití a dal příkaz, aby toto tajemství konali neustále na jeho památku.
- ANAMNÉZE (upomínka): po obětování církev slaví Kristovu památku vz-
pomínkou na to, co vykonal v dějinách - na jeho utrpení, vzkříšení a nanebe-
vstoupení. („Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení 
a nanebevstoupení a v očekávání jeho příchodu, přinášíme ti, Bože, toto 
díkůvzdání...“).

VÍME PROČ?



9

- PODÁNÍ OBĚTI: v eucharistické modlitbě se poté dovoláváme Boží pomoci 
v kontextu slavené oběti (Ve III. eucharistické modlitbě je tato část vyjádřena 
slovy: „Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna a jeho obětí jsme 
byli s tebou usmířeni… ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu. 
Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou…“). Církev 
obětuje v Duchu svatém neposkvrněnou oběť Otci a usiluje o to, aby se věřící 
učili obětovat nejen tuto oběť, ale i sami sebe, aby se den ze dne sjednocovali  
s Bohem a mezi sebou, aby Bůh byl všechno ve všech.
- Poté se obracíme k Bohu s jednotlivými PROSBAMI (například za církev, 
papeže, biskupy, mír ve světě, za spásu světa, za nás zde přítomné, za 
zemřelé…).
- Celá eucharistická modlitba je pak zakončena DOXOLOGIÍ, v níž je veleben 
Otec, Syn a Duch Svatý; na celou anaforu pak shromáždění odpovídá: Amen.

Jednotlivé eucharistické modlitby
V současné době máme čtyři základní eucharistické modlitby.
Nejstarší je II. eucharistická modlitba (pochází od kněze a mučedníka Hyp-

polyta ze 3. stol.). Jedná se o nejkratší z eucharistických modliteb.
I. eucharistická modlitba se modlila v tridentském ritu a snahy po její 

„reformě“ po II. vatikánském koncilu se neujaly.
V reakci na to byla vytvořena po II. vatikánském koncilu nová eucharistická 

modlitba, kterou označujeme číslovkou III. V této modlitbě se projevuje snaha 
o jasnou přehlednost uspořádání jednotlivých skladebných prvků.

IV. eucharistická modlitba krásným způsobem vyjadřuje dějiny spásy. Má 
vlastní prefaci, kterou  nelze zaměnit, takže je použitelná jen ve všedních dnech 
liturgického mezidobí.

Dále je pak řada formulářů eucharistických modliteb za různé potřeby (za 
misie, za nemocné, za umírající, za svornost,…) Zvláštní eucharistická modlitba 
je také pro mše sv. s dětmi.

Shrnutí na závěr:
Eucharistická modlitba je středem a vrcholem celé mše svaté, tvoří 

nejvlastnější jádro bohoslužby. Kněz se při ní jménem Božího lidu obrací  
k Otci skrze Syna v Duchu svatém: Vzdává díky za veliké činy Boží, především 
za stvoření a za vykoupení skrze smrt a vzkříšení Ježíše, a prosí o Ducha 
svatého, který promění dary chleba a víno v Tělo a Krev Krista. Slovy pro-
nesenými Ježíšem při poslední večeři koná oběť, kterou sám Pán ustanovil,  
a v přímluvách Bohu předkládá prosby za církev, za svět a za zemřelé. 

Čerpáno z www.liturgie.cz a dalších volně dostupných internetových zdrojů.
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Letos na naši duchovní obnovu přijal pozvání bývalý kaplan o. Jan Hanák. 

Uskutečnila se už před delším časem - 2. března. Na tomto místě jen připomenu 
témata, kterými se otec Jan zabýval: "Co a k čemu je náboženství".

1. Náboženství jako únik před Bohem i před člověkem.
2. Náboženství jako způsob pochopení logiky dobra a zla.
3. Náboženství jako cesta Ježíšova lidství.
A jinak Vás milí čtenáři srdečně zvu na naše webové stránky

 www.kninice.farnost.cz, 
kde máte jedinečnou možnost stáhnout si jak audio, tak i videozáznam všech 
přednášek, které během duchovní obnovy zazněly. Kdo se duchovní obnovy 
zúčastnil, jistě si rád připomene myšlenky i atmosféru, kterou prožil. A my os-
tatní neváhejme využít naše počítače k poslechu kvalitního duchovního slova. 
Třeba při žehlení prádla nebo při nedělním odpočinku...

-ph-

Letošní 23. diecézní setkání mládeže proběhlo 23. března v duchu biblického 
verše: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ (srov.Mt 28,19) Na 
Petrov jsme dorazili kolem osmé hodiny. Každý si našel stanoviště své skupinky, 
kterou si už předem vybral. Na výběr bylo z 16 skupinek. Šest nebo sedm z nás 
si vybralo skupinku s tématem Cyril a Metoděj nám přinesli svobodu. Přednášel 
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek a byla to další možnost, jak se o těchto svatých něco 
dovědět, zvláště letos, kdy si připomínáme 1150 výročí jejich příchodu na Velk-
ou Moravu. Dále jsme měli možnost prohlédnout si věž katedrály. Od dvanác-
té hodiny byl vydáván oběd – bagety. Poté následoval odpolední program. 
V průběhu dne jsme viděli vždy kousek scénky, které si připravili animátoři.  
V 14:45 začínala mše svatá a po ní jsme rychle spěchali na vlak. Po zakončení 
diecézního setkání mládeže byla možnost zúčastnit se noci ztišení.

-Kika-

V tomto krásném mariánském měsíci máji jsme mohli přivítat v naší farnosti 
milou návštěvu, salesiánského kněze P. Františka Blahy. Otec František pochází 
ze Sulíkova u Kunštátu, takže je vlastně naším krajanem. Po absolvování bosk-
ovického gymnázia nastoupil do kněžského semináře, tehdy ještě v Litoměřicích. 
Na kněze byl vysvěcen v roce 1987, možná jste někdo byl na jeho primici. Po 
vysvěcení působil několik roků v Brně na Petrově jako sekretář otce biskupa.

Pomáhal zakládat salesiánské středisko v Brně - Žabovřeskách, potom odešel 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM

OTEC FRANTIŠEK BLAHA V NAŠÍ FARNOSTI

CO PĚKNÉHO JSME PROŽILI V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH                    
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do Prahy. Šest roků byl provinciálem, to je nejvyšším představeným salesián-
ského řádu v naší republice. V současné době působí v salesiánském středisku  
v Ostravě. Odtud to nemá domů tak daleko, takže i my máme naději, že jej u nás, 
v naší farnosti, přivítáme nyní častěji. Má přijet na svatodušní vigílii v sobotu 
večer. O té kvůli uzávěrce Farníčku napsat nestihneme. Ale na jeho  návštěvu  
v první májový pátek určitě rádi vzpomínají všichni, kdo se s otcem Františkem 
setkali. Jeho povídání o víře, o svátostech i o jeho vlastní cestě k víře a ke kněžství 
zanechalo na posluchačích hluboký dojem.

Zde je svědectví jednoho z nich:

Stačí naslouchat
Uplynul už skoro měsíc od besedy s panem farářem Františkem a já stále vz-

pomínám a vzpomínám. Ne však sama ve svých myšlenkách, ale převážně při 
jakémkoli setkání se známými.

Nemluvím s nimi o obsahu přednášky, nechrlím ze sebe moudra, která jsem 
vyslechla. Vyprávím o milém překvapení a pocitu, který ve mně zůstává.

Tématem byla VÍRA - jak ji uchopit a jak předávat dál.
Tak známé slovo.V čem může překvapit a jaký pocit může zanechat  

v člověku?
Čas na faře utekl velmi rychle. Pan farář skončil a dal prostor k otázkám. Měla 

jsem jich pár připravených. Tak třeba.....nebo.....? Co je ?
Na všechny mé otázky bylo odpovězeno? Ptát se není třeba. Ještě nikdy se mi 

nestalo, aby mi byly zodpovězeny všechny otázky a já se na nic neptala. 
Stačilo jen naslouchat!

K.D.

Po besedě jsme společně s otcem Františkem slavili mši svatou. Při ní 
poblahopřál otci Martinovi, který měl v ten den narozeniny. Potom někteří 
přítomní přistoupili ke svátosti smíření, ostatní oslavili Pána při Večeru chval. 
A na závěr otec František požehnal Nejsvětější svátostí všem přítomným najed-
nou a pak každému zvlášť. Při tom jsme se všichni sjednotili v modlitbě s tím, 
komu bylo žehnáno. Silný, nezapomenutelný zážitek... Krásné, nezapomenutel-
né odpoledne a večer... Díky.
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Devět dětí z naší farnosti v neděli 5. května poprvé přijalo svaté přijímání.  
A jak tuto velkou událost prožívaly? To poodkrývají odpovědi na tři otázky, 
které jim položila jejich paní katechetka Blanka Ševčíková.

1. Máš nějaký zážitek z příprav na 1. sv. přijímání?  
2. Kdo Ti pomáhal s přípravami na první svátost smíření? 
3. Co se Ti nejvíc líbilo na celém dni, kdy jsi poprvé přijal Ježíše v eucharistii?

Tomáš
1. Ne.
2. Já a sešitek ☺
3. Oslava po mši na sýpce.

Nikča
1. Zážitek - závěrečný test a napětí jak to dopadne
2. Katechetka, pan kaplan a máma
3. Mše svatá a následná oslava

Standa
1. Zážitek byly křtiny spolužačky Sáry, na které jsme i pomáhali zdobit dort  
a mlsali na oslavě.
2. Pomáhala mi celá rodina, paní katechetka a někdy jsem potřeboval i pomoc 
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od svých spolužáků.
3. Celý den byl krásný a slavnostní, připadal jsem si důležitý a užil si tenhle svůj 
den.

Petr
1. Líbilo se mi, že jsme si povídali, něco nového se naučili a přitom popíjeli 
kakao nebo čaj.
2. Maminka
3. Setkání s Pánem Ježíšem

Sára
1. Naučila jsem se víc o Bohu
2. Pan kaplan, já, babička
3. To, že jsem mohla poprvé přijmout Pána Ježíše v eucharistii

Kačka
1. Líbila se mi zpověď. Před tím jsem se bála, po ní jsem ale byla šťastná.
2. S přípravou mi pomáhalo zpovědní zrcadlo, maminka a tatínek.
3. Celý den se mi moc líbil. Hlavně, když jsem přijala Pána Ježíše v eucharistii. 
Ještě se mi líbilo, že jsem mohla číst přímluvy společně s tatínkem.

Ráďa
1. Jo, když byla místo čaje horká čokoláda ☺. Moc se mně líbilo, když měla Sára 
křest a jedli jsme dort.
2. Pan kaplan, paní katechetka
3. Přijetí Ježíše v eucharistii, to je jasný ☺, dárky, který jsem dostal, bylo dobrý 
to focení a posezení na Sýpce. Měl jsem radost, že na mši přijeli i kamarádi  
z Boskovic a že u nás pak byli i s Muchovýma na návštěvě.

Zuzka
1. Největší zážitek mám z toho, že jsme psali test a já měla nejvíce bodů.
2. Pomáhala mi maminka.
3. Líbilo se mi, že jsem si poprvé mohla zapálit křestní svíčku.

Radek
1. test
2. maminka a babička
3. Moc se mi líbila celá mše svatá. Také jsem byl mile překvapený z dortu, který 
jsme dostali. To jsem nečekal  . 
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DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD
Ve středu 8. května mělo naše farní společenství možnost zúčastnit se 

děkanátní poutě na Velehrad. Já jsem toho využila a nelituji.
Vyjížděli jsme kolem půl sedmé ráno z Knínic, se zastávkou ve Vážanech.  

Z naší farnosti nás jelo 39. V Boskovicích k nám přistoupilo ještě 6 cestujících, 
včetně pana kaplana. Odtud jsme potom společně třemi autobusy odjížděli k 
cíli naší pouti. Myslím, že jsme cestu prožili příjemně. Měli jsme s sebou kytaru  
a někde kolem Brna už se na ni hrálo. Kdo chtěl, přidal se zpěvem, a kdo nechtěl, 
tak jenom poslouchal a sledoval za okny ubíhající malebnou krajinu se zářivě 
žlutými řepkovými poli.

Když jsme přijeli na Velehrad kolem půl desáté, připojili se k nám ještě ti, co 
jeli vlastními auty. Mnoho poutníků se již procházelo po rozlehlých prostranst-
vích kolem baziliky Nanebevzetí Pany Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Byla 
jsem zde poprvé a můžu říct, že mě to místo svou atmosférou okamžitě okou-
zlilo. Součástí našeho programu byla cisterciácká naučná stezka. První část se 
konala v bývalé konírně, nyní poměrně velkém sále, kde jsme se dověděli něco 
o cyrilometodějské tradici na Velehradě, o řádu, který dlouhé roky na Velehradě 
působil a vybudoval zde klášter s přilehlými budovami, v nichž se nacházely 
stáje pro dobytek, cihelna, pivovar atd., o stavbě kostela, jenž byl mezi světovými 
válkami povýšen na baziliku minor, o požárech, o vzestupech a úpadcích tohoto 
poutního místa, které šly ruku v ruce s politickými a společenskými poměry 
naší země. Přednáška byla velmi zajímavá. Škoda, že nemám lepší paměť ☺. 
Potom jsme si šli teoreticky popsaná místa prohlédnout. Paní průvodkyně byla 
mladá žena se svižným tempem, takže jsem bohužel občas došla na probírané 
stanoviště až v okamžiku, kdy se naše skupina ubírala dál :-). Pouť pokračovala 
obědem, který měla většina poutníků připravený v místním Stojanově gym-
náziu, založeném současným olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Gymnázium však nese jméno jiného arcibiskupa, a to Antonína Stojana, který se 
zasloužil o povznesení Velehradu, a řada lidí se modlí za jeho blahořečení.

My jsme měli jídlo s sebou, a tím pádem jsme měli volný čas, který jsme 
využili k návštěvě nedalekého archeoskanzenu Modrá. Udělali jsme tím 
obrovskou radost dětem, které si mohly prozkoumat obydlí našich slovanských 
předků z doby Velké Moravy. Stavby v tomto areálu vznikly na podkladě konk-
rétních archeologických nálezů. V budově nazvané knížecí palác, jsme se navíc 
dověděli, že prostředí skanzenu využili při natáčení tvůrci nového českého filmu 
a pětidílného dokumentárního dramatu o životě sv. Cyrila a Metoděje, který je 
vytvořen k příležitosti letošního jubilea.

Vrcholem celého dne byla samozřejmě návštěva nádherné baziliky, kde jsme 
celé děkanství společně prožili mši sv., kterou celebroval pan farář Šudoma. Mše 
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sv. byla nádherná nejenom tím, že byla poutní a že nás tam bylo tolik, ale také 
tím, že s námi putovalo několik dětí, které neděli před poutí přistoupily k 1. 
sv. přijímání. Tady v bazilice, přijímaly tedy Pána Ježíše podruhé, v klidu bez 
stresu, který logicky v neděli museli pociťovat. Byla jsem svědkem toho, jak se 
děti na mši sv. a na sv. přijímání těšily, což bylo pro mě snad to nejhezčí, co 
jsem na pouti prožila. Měli jsme i možnost stanout před sarkofágem zesnulého 
Tomáše kardinála Špidlíka, jenž je umístěn v samotné bazilice přímo za svatos-
tánkem. Tento muž je, mimo jiné, rodák z Boskovic a významná osobnost řádu 
Tovaryšstva Ježíšova, který je v současnosti pověřen duchovní správou Veleh-
radu.

Sečteno, podtrženo: úžasný den v mnoha ohledech.
Setkali jsme se s přáteli, setkali jsme se s Pánem, nic nám nechybělo.
…a těm, co tam byli, se omlouvám ještě jednou za to závěrečné zpoždění...

Martina
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  7.  pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,  VEČER CHVAL
  8.  sobota Neposkvrněné Srdce Panny Marie
23.  neděle FARNÍ DEN
24.  pondělí Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
26.  středa ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
29.  sobota Slavnost sv. Petra a Pavla

ČERVENEC
  3.  středa Svátek sv. Tomáše
  5.  pátek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, VEČER CHVAL
21.  neděle Poutní mše svatá u sv. Anny v Šebetově v 10:00
25.  čtvrtek Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.  pátek Svátek sv. Jáchyma a Anny 

23. - 30. 7. FARNÍ TÁBOR pro děti

SRPEN
  2.  pátek VEČER CHVAL
  6.  úterý Svátek Proměnění Páně
15.  čtvrtek Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
22.  čtvrtek Panna Maria Královna
24.  sobota Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 

ČERVEN

vyznačte si v kalendáři
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FARNÍ DEN
Srdečně Vás zveme na farní den, který se uskuteční v neděli 23. června 2013.

Motto: "Slovo na Moravu přišlo..."

8:30 mše svatá
14:00 svátostné požehnání a koncert farní scholy v kostele
Potom program pokračuje na farním hřišti.
Těšit se můžete na:
* vystoupení nejmladšího sborečku Hvězdičky
* divadlo
* výtvarné dílny
* hry a soutěže pro děti
* míčové hry
* lanové překážky
* šerm nejen pro děti
Občerstvení a hudba zajištěno.
Může dojít k drobným změnám v programu, vše bude řádně ohlášeno.

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Ve středu 26. června po dětské mši svaté společně zakončíme na farním hřišti 

školní rok. Děti i rodiče se můžou těšit na společný táborák, hry a soutěže.

Tak jako každý rok, i letos připravuje skupina mladých farní tábor pro školní 
děti. Bude se konat od 23. do 30. července v Uhřicích. Je určen pro děti zhruba 
od šesti do třinácti let. Spát se bude ve stanech, v případě nepříznivých pod-
mínek (živelná pohroma, napadení divou zvěří či lítým nepřítelem) je možno se 
uchýlit do zděné budovy. Motto letošního tábora zní: Na kole i bez něj minulostí  
i přítomností. Takže namazat kola, občas se vypravit na tréninkovou vyjížďku, 
spořit korunky (všechno se rok od roku zdražuje, takže logicky i farní tábor), 
ale hlavně si nezapomeňte vyzvednout vzadu v kostele přihlášku, vyplnit a co 
nejdřív odevzdat v sakristii nebo Dušanovi.

Těší se na vás kolektiv zkušených a ke všemu odhodlaných farních táborových 
vedoucích.

FARNÍ TÁBOR 

pozvánky
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Ahoj děcka. Sedíte někdy u počítače a třeba vlastně ani nevíte, proč 
tam sedíte a co na tom počítači chcete dělat? Zkuste omrknout tyto 
stránky:

▷ internetové PUZZLE Ježíš a evropští světci: 
http://www.syzet.estranky.cz/clanky/puzzle.html#

▷ internetové PEXESO Biblické postavy:
http://www.syzet.estranky.cz/clanky/internetove-pexeso.html

Možná se vám budou líbit, a když ne, tak třeba mladšímu sourozenci.☺

Kosmonaut přiletí k nebeské bráně. Mává na svatého Petra a volá: “To 
je úžasné! To je neuvěřitelné! Vůbec jsem netušil, že nás naše expedice 
přivede až tak daleko!”
Svatý Petr mu také zamává: “Ale kdepak, nezdařil se vám start!”

V ráji:
Eva: “Miluješ mne?”
Adam: A mám na výběr?”

Potká hroch se slonem dinosaura a ptají se ho:
“Nazdar, dinosaure, má tě Noe na facebooku v přátelích?”
“Ne nemá... odpoví dinosaurus.
“Hmm, tak to máš asi problém, co?”
 

okénko pro děti
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Stromy nesou ovoce a neurčují si, kdo ovoce 
bude jíst, a kdo ne. Slunce také svítí na všechno 

a na všecny a nedělá rozdíly.

Zkus dnes podobně jako stromy nebo slunce být 
ke všem laskavý/á a milý/á.

Zkus být celý den dobrý/á k druhým  
a neptej se, jestli si tvou přízeň, zájem  

a lásku zasloužá.

Když se dnes ráno budeš oblékat, vzpomeň 
si, že jsi měl/a na sobě při křtu bílé šaty. Byly 
znamením, že tě Bůh má rád a že tě obk-
lopuje a chrání svou láskou.

Když se dnes ráno budeš oblékat, představ 
si, že tě Bůh obklopuje a chrání podobně jako ty 
šaty.

Pak budeš na celý den nejen dobře oblečený/á, ale 
také dobře připravený/á.
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SVATÝ BONIFÁC
Dnes si přiblížíme velkého misionáře 8. století, který šířil křesťanství ve 

střední Evropě. Do dějin se zapsal jako „apoštol Němců“.
Sv. Bonifác se narodil kolem roku 675 v Anglii ve Wessexu a byl pokřtěn jmé-

nem Winfrid. Velmi mlád, přitahován mnišským ideálem, vstoupil do kláštera. 
Ve třiceti letech byl vysvěcen na kněze a pocítil povolání k apoštolátu mezi po-
hany na kontinentu. Jeho první misie u Frísů (dnešní Holandsko) selhala. Nez-
tratil však odhodlání. Vydal se do Říma, aby se setkal s papežem Řehořem II.  
a přijal od něho pokyny. Podle vyprávění jednoho z životopisců jej papež „přijal 
s úsměvem a pohledem plným něhy“, načež mu papež dal nové jméno Bonifác, 
což znamená „předurčen k dobrému osudu“, a vybavil jej oficiálním pověřením 
hlásat evangelium mezi národy Německa.

V jednom dopise sv. Bonifác píše toto: „Stůjme pevně v boji v den Páně, neboť 
na nás přišly dny úzkosti a soužení! Nebuďme němými psy, nebuďme tichými po-
zorovateli, nebuďme nájemníky, kteří prchají před vlkem, ale buďme starostlivými 
pastýři, kteří bdí nad stádem Kristovým a oznamují všechny Boží úradky velkým 
i malým, bohatým i chudým, každému stavu a každému věku, pokud Bůh dá  
k tomu možnost, vhod i nevhod.“

Bonifác byl vysvěcen na „regionálního biskupa“ (tzn. biskup pro celé 
Německo) a později jej papež Řehoř III. jmenoval arcibiskupem všech ger-
mánských kmenů. Bonifác pokračoval ve své práci. Kromě evangelizační práce  
a organizování církve zakládáním diecézí a pořádáním synod neopomněl tento 
velký biskup zakládat také různé, mužské i ženské, kláštery. Zejména klášter ve 
Fuldě, založený kolem roku 743, byl srdcem a centrem, které vyzařovalo ducho-
vnost a náboženskou kulturu.

V biblickém věku 80 let podnikl Bonifác ještě jednou misijní cestu do 
Fríska. Neměl ji však přežít. Tam, kde před 40 lety jeho úsilí ztroskotalo, byl  
5. června 754 spolu s 50 druhy zabit. Byl napaden bandou pohanů. On však před 
ně předstoupil s klidnou tváří, zakázal svým lidem, aby bojovali a řekl: „Děti, 
přestaňte bojovat, zanechte války, protože svědectví Písma nás varuje, abychom 
neodpláceli za zlo zlem, nýbrž dobrem. Nadešel vytoužený den, čas našeho konce. 
Mějme odvahu v Pánu!“ Kniha – rukopis na pergamenu, který měl světec držet 
před sebou jako ochranu před meči a sekyrami, se zachoval do dneška. Sv. Bon-
ifác byl na vlastní přání pohřben ve svém oblíbeném klášteře ve Fuldě.

Bonifácovo odvážné svědectví je pro nás všechny výzvou k přijetí Božího 
Slova do vlastního života jako bytostného opěrného bodu a k vroucí lásce  

SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT
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k církvi, abychom se cítili spolu zodpovědní za její budoucnost a usilovali  
o její jednotu s Petrovým nástupcem. Zároveň nám připomíná, že křesťanství 
přispívá k šíření kultury a prosazuje pokrok člověka.

A perlička na závěr: Svatému Bonifácovi je připisována i zásluha o vznik tra-
dice vánočního stromku. Při svém putování se prý jednou stal svědkem uctívání 
dubu – nejspíše rituálu k poctě boha Odina. Rozhněvaný Bonifác pohanský strom 
pokácel a na jeho místě vyrostla jedle. Ta se od té doby stala křesťanským sym-
bolem.

Památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka si připomínáme 5. června.
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BAČOV - pouť 9. června - Nejsvětější Srdce Ježíšovo

VÍSKY - farní den 16. června

SVITÁVKA - pouť 23. června - sv. Jan Křtitel

VELEHRAD - vyvrcholení cyrilometodějských oslav a Dny dobré vůle  
4. - 5. července 2013

SUCHDOL-JEDNOV - Navštívení Panny Marie
Poutě:
   • Hlavní pouť 7. července
   • Malá pouť 14. července
   • Porciunkule (Panny Marie Andělské) 4. srpna
- mše svaté: 7:30, 9:00, 10:30
Mše svaté na Mariánské zahradě jsou vždy 25. den v měsíci. Pro nejbližší 
měsíce:
   • 25. června  úterý  18:00
   • 25. července  čtvrtek  18:00
   • 25. srpna  neděle  15:00

LETOVICE - pouť 7. července - sv. Prokop
- farní den 9. června 

BRNO - Katolická charismatická konference 2013 se uskuteční ve dnech 
10.-14. července 2013 na výstavišti BVV v Brně. Motto konference bude: “On 
je hostem u hříšného člověka” (Lk 19,7). Zahraničním hostem bude Charles 
Whitehead. Více informací a možnost k přihlášení najdete na www.konfer-
ence.cho.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Pouť rodin 31. srpna 2013

BOSKOVICE - pouť 28. července - sv. Jakub

HORNÍ ŠTĚPÁNOV - pouť 11. srpna - sv. Vavřinec

DOLNÍ KOUNICE - KefasFest (festival křesťanské hudby) 28.-30. 6. 2013, 
více na www.kefasfest.cz

CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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Křty
21. 4. Marek František Mosler
Veronika Klára Mahelová
24. 4. Sára Marie Šandorová

Pohřby
2. 4. Josef Blažek
5. 4. Cyril Minx

Krátce po vyjití minulého Farníčku jsme se dozvěděli smutnou zprávu.
4. března povolal Pán na věčnost našeho bývalého dlouholetého kostelníka 

pana Vojtěcha Dufka.
Každý si jistě vzpomene aspoň na něco z toho, co pro náš kostel a naši farnost 

za léta svého dlouhého života udělal. 
Při pohledu na kostel si třeba můžeme vzpomenout, jak pan Dufek objížděl na 

kole farnost a domlouval a přemlouval chlapy, aby přišli na brigádu na opravu 
věže. Jak potom večer po práci nalil každému štamprličku a při dobré večeři se 
domlouvalo, co se bude dělat v dalších dnech.

Hlas zvonu, zvoucího na mši svatou nebo k modlitbě Anděl Páně, nám může 
připomenout, že srdce tohoto zvonu rozhoupávaly po dlouhá léta ruce pana Duf-
ka. A až budeme sedět nebo klečet v kostelní lavici, vzpomeňme si, že i na nich má 
velkou zásluhu právě on...

Ať mu Pán odplatí za všechna jeho díla.

SVÁTOSTNÝ I NESVÁTOSTNÝ ŽIVOT V NAŠÍ FARNOSTI

foto z roku 2011 - farní den
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VELIKONOČNÍ JARMARK
V neděli 17. března jsme mohli nasát jarní atmosféru na velikonočním jar-

marku, který proběhl v Knínicích. Kromě ručně vyráběných knížek a drátěných 
závěsů jsme mohli vidět na jarmarku také věnečky zdobené látkami a korálky, 
zdobené svíčky, zvířátka ze sena, květináče z keramické mozaiky a další výrobky 
od lidí, kteří chtěli přispět na dobrou věc.

Na jarmarku je pokaždé velice příjemná přátelská atmosféra a nebylo tomu 
jinak i tentokrát. Teplý čaj a něco sladkého k tomu také přispělo.

Velký dík patří všem, kteří přišli na tvořivé dílny a vyráběli výrobky na jar-
mark, těm mladým, kteří ochotně na dílnách hlídali naše děti, také všem, kteří 
tvořili doma a samozřejmě i vám, jenž jste si koupili výrobky z jarmarku.

Výtěžek z jarmarku činil 16 466Kč a k tomu jsme připočetli peníze z besedy 
s MUDr. Lázničkovou a do Centra naděje a pomoci v Brně posíláme částku  
17 570Kč.

MISIJNÍ A CHARITATIVNÍ ČINNOST V NAŠÍ FARNOSTI
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Chcete-li se dovědět něco více o počátcích křesťanství našeho náro-
da a o životě a díle těch, kteří se rozhodující měrou podíleli na šíření víry  
a křesťanské kultury na našem území, sáhněte po knize z naší knihovny:

Anton Bagin: 
APOŠTOLÉ SLOVANŮ 
CYRIL A METODĚJ A VELKÁ MORAVA

Kniha podává přehled dějin naší vlasti od druhého do desátého století  
s důrazem na vznik prvních státních útvarů na našem území (Sámova říše, 
Velkomoravská říše), pronikání křesťanství, záslužnou činnost slovanských 
učitelů sv.Konstantina-Cyrila a Metoděje, jako i kulturní odkaz tohoto ob-
dobí. Křesťanství pronikalo na naše území  prostřednictvím římských vojen-
ských útvarů a kupců, kteří tyto oddíly provázeli. Velkou iniciativu v úsilí  
o pokřesťanštění obyvatelstva pak vykazovali franští misionáři, u kterých se však 
tato snaha spojovala s mocenským ovládnutím východních sousedů. Podstatnou 
úlohu při christianizaci Velké Moravy však sehrálo období vlády knížete Rostis-
lava, který se v úsilí omezit franský vliv obrátil na byzantského císaře Michala 
III. se žádostí o vyslání učitelů, kteří by šířili křesťanství lidem srozumitelnějším 
způsobem. Michal III. odpověděl kladně a poslal na Velkou Moravu soluňské 
bratry sv. Konstantina a Metoděje. Byl to krok, který měl vést ke státní a kulturní 
svébytnosti Velké Moravy.

Cyrilometodějskou tématikou se zabývají i další knihy, které v knihovně nem-
áme, ale daly by se snad zapůjčit od farníků nebo si je můžete zakoupit v nové 
prodejně katolických knih v Boskovicích.

Petr Piťha, Daniel Ladman: 
O SVATÉM CYRILU A SVATÉM METODĚJI

Tato knížka pro děti nutně vyžaduje přítomnost dospělého. Je nástrojem 
spojování rodiny napříč generacemi. Zatímco na lichých stranách se odvíjí text 
mistrného vypravěče Petra Piťhy, na sudých stranách jsou dětem pokládány 
otázky, ověřující míru jejich pochopení a oslovující jejich životní zkušenost.  
V rohu každé stránky je vždy jedno písmeno latinské abecedy a na protější 
straně odpovídající znak z hlaholice. Starší děti jsou pak vybídnuty, aby si s pod-
porou této pomůcky napsaly hlaholicí své jméno. Bezprostředně tak vstupují 
do velikého příběhu o daru písma k zachycení slovanské řeči. Na papíře před 
nimi je napsáno jejich jméno písmenky, které sem před 1150 lety přinesli filosof  
a právník ze Soluně. Knížka obsahuje ještě řadu dalších  vychytávek, např. úvodní 

KNIHOVNA
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Petr Piťha: 
SLYŠTE SLOVO A ZPÍVEJTE PÍSEŇ 

Kniha, o které její autor napsal:
„Knížka by měla posloužit k tomu, aby se naše země probrala. Je o mravnosti, 

vlasti, jazyku, povinnosti a o naději.“

A Mons.Josef Hrdlička přidává:
„Jsem naprosto přesvědčen, že je to dílo mimořádně krásné a že pokud svatí 

Cyrila a Metoděj stojí u kořenů a pramene naší veškeré kultury a mluví sami  
o tom, co znamenají knihy pro národ, tak zde se zrodila kniha, která vypovídá 
o nich způsobem nesmírně poetickým, způsobem naučným, ve kterém najdeme 
úžasnou inspiraci víry, naděje, celé té více než tisícileté kontinuity cesty, po které 
šli všichni naši předkové. Je to literární styl, který zaujme děti stejně jako při něm 
zatají dech intelektuálové, dospělí a věřím, tedy že nejen křesťané, ale i ti, kteří 
hledají.“

 -do-

list, kam se pod jména autora a ilustrátora podepíše nejen každý, kdo do knížky 
maloval, ale i ten, kdo mu pomáhal, nebo podložku zpevňující vybarvovanou 
stránku, která zároveň nese poučení o míchání barev. Důvodů proč „Moji první 
knížku O svatém Cyrilu a o svatém Metoději a o Velehradu“ pořídit svým dětem 
nebo svým žákům je víc než dost. Třeba jako uvítací dárek do první třídy. Stojí 
šedesát korun. Big Mac Sendvič stojí sedmdesát.

Prof. Petr Piťha
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Petr Piťha:
SVATÍ CYRIL A METODĚJ
VELEHRAD - SYMBOL A ÚKOL

Malá brožurka modré barvy nese podtitul Četba k přípravě na 1150. výročí 
příchodu slovanské misie na Velkou Moravu. To mě motivovalo k četbě - možná 
abych udělala alespoň malý krůček vstříc oslavám zmíněného jubilea. A nelitov-
ala jsem, proto doporučuji i vám. Tato čtivá a dobře pochopitelná útlá knížečka, 
kterou na přání biskupů napsal profesor Piťha, má za cíl vzbudit zájem nejširšího 
kruhu čtenářů a přiblížit jim složité cyrilometodějské otázky precizně, ale v roz-
sahu i hloubce přiměřených neodborníkům.

Citace z předmluvy Mons. Jana Graubnera: “V době, kdy naříkáme na pok-
leslou kulturu, politickou nezralost, právní zmatky, náboženský úpadek či obavy 
o ztrátu identity, by pohled k dávným kořenům mohl být dosti silným impulsem 
lepšího vývoje. U základu naší kultury, písemnictví, státnosti a právního řádu stáli 
světci. … Kéž náš jubilejní pohled do dějin pomůže uzdravit současnost a připravit 
slavnější budoucnost.”

Česlava Talafantová: 
JAK SLOVO NA VELKOU MORAVU PŘIŠLO 

Jde o další publikaci, která poutavým způsobem přibližuje dobu soluňských 
bratří. Celá kniha je bohatě ilustrovaná, a tak dokonale doplňuje psaný text. 
V úvodu Mons. Jan Graubner píše: “Začtěte se do knížky, která vás vtáhne do 
úžasného dobrodružství. Když domyslíte obrázky, bude váš prožitek silnější než 
v kině.” Vyprávění začíná připomínkou Ježíšova narození, života a smrti, dále 
pak připomíná pronásledování prvních křesťanů, až se děj plynule přesune na 
Moravu a její křesťanské počátky. Po té se dozvídáme o zajímavém mládí Cy-
rila a Metoděje a o jejich misijních cestách. Největší část knížky je věnovaná 
působení Cyrila a Metoděje na Velké Moravě a závěr nám přibližuje osudy 
Metodějových žáků. Toto všechno se vešlo na pouhých 82 stran, kde padesát 
procent tvoří překrásné ilustrace. Knížka je doporučena dětem od 12 let, ale 
osobně doporučuji i dospělým, kteří se chtějí lehkou formou vžít do dávného 
příběhu, který nám nyní má být tak blízko. Celou knihou jako by byla vedena 
jedna nitka. Její podstatu vystihují závěrečná slova Mons. Graubnera: “Když se 
dáte do služby Božího království a budete žít podle Božích plánů, sami vstoupíte do 
dějin spásy a jednou se se svatými Cyrilem a Metodějem setkáte v Boží slávě.”

-ph-
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Před měsícem po nedělním čtení Bible mi v našem ,,výměnném obchodě  
s knihami“ přistála na nočním stole malá nenápadná publikace s názvem 
NEJVĚTŠÍ EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY.

Čtivo, které vám zabere slabou hodinku čtení, ale mnohem delší čas při 
úvahách, ke kterým vás přivede.

Krátké příběhy, podávající svědectví lidí jak starých nemohoucích, mladých 
nevěřících, dětech ochromených, zmrzačených, které potkal Zázrak. Zázrak  
v podobě uzdravení, nalezení anebo znovunalezení víry, zázrak u prvního sva-
tého přijímání, zázrak při mši svaté, apod.

Zcela jistě nejen ve mně to vyvolává stejnou otázku: ,,… a kdy uvidím, pot-
kám nějaký zázrak, důkaz já?...“,, nikdo ho v mém okolí nemá…, čekám něco 
viditelného, hmatatelného, logicky vysvětlitelného…“

Jak podat obsah této knihy lidem nevěřícím, pragmaticky uvažujícím?
Čím více jsem přemýšlela, tím více jsem nevěděla. Až mi jednou došlo, jak 

špatně se na to dívám, ze špatného úhlu pohledu.
Vybavil se mi pocit, který jsem nikdy jindy a ani při ničem jiném nezažila, 

kdy jsem shodou náhod (anebo zázraků?) měla jedinečnou možnost zúčastnit se 
neveřejné mše ve sklepení Chrámu Narození Páně v Betlémě na místech, která 
nejsou přístupná veřejnosti.

Ten dotyk Ducha byl naprosto hmatatelný, natolik silný, že když jsem se po ch-
víli probrala z jakéhosi transu, neměla jsem sílu udržet se na nohou. Při pohledu 
na mé spoluputovníky, kterým po tvářích tekly slzy, mi došlo, že to rozhodně 
nebyla moje nějaká ,,krátkodobá indispozice“. Pohled na ty velké, drsné, světem 
prošlé mužské, mě utvrdil, že to, co jsem si prožila já, prožili velice silně i oni.

Ačkoliv jsme vždy probírali a rozebírali každou příhodu, kterou jsme na svých 
cestách prožili, nikdy se nikdo nezmínil o tomto silném prožitku. Jako by stejně 
nebyla slova, která by to mohla alespoň vzdáleně vypovědět. Nicméně každého 
z nich tento zážitek změnil natolik, že někteří se usadili, jiní velice zásadně 
přehodnotili svůj způsob života a každý z nich přináší svůj díl mezi nás.

…copak toto není zázrak?....
Je to tak.  Zažíváme je každý den, jen je jakoby nevidíme anebo nechceme 

vidět!!!
Vždyť to, jak funguje místní farnost, jací jsou v ní lidé, je přece zázrak. A to, 

že jsme každý jiný, s jinými názory? To je možná ten největší zázrak, který nám 
byl dán. Vždyť by to byla nuda ☺.

Ta možnost inspirovat se druhým je úžasná, tak ji využívejme, co to jen jde !
Jaro je v plné síle, děti plní ulice a my se každé ráno probudíme – to jsou přece 

ty důkazy každodenního zázraku.
K. Kaderková
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  Zpráva od farní scholy: Chtěla bych Vás, milí čtenáři, seznámit s aktuali-
tami z hudebního života naší farnosti. Knínický sboreček, jak si naše hudební 
těleso už léta říká, se rozhodl, že už tento název není moc přiléhavý. Průměrný 
věk devíti stálých členů je přibližně 20 roků, a pokud se ke zpěvu přidají starší 
(i mladší) členové tzv. “sft”, nejde o malý sboreček, ale o pěkné dvacetičlenné 
těleso. A v tomto širším seskupení bychom se letos koncem června měli vydat 
do Dolních Kounic na místo, kde stojí zbytky kláštera Rosa Coeli. Poslední 
červnový víkend tam totiž proběhne festival křesťanské hudby KefasFest a naše 
hudební uskupení pod novým názvem Schola z Knínic vystoupí během sobot-
ního programu na přehlídce farních schol. Čeká nás tedy velká práce, abychom 
připravili a dobře nacvičili asi ¾ hodinové vystoupení. 7. - 9. června se chystáme 
na malé soustředění do Oleksovic, kde chceme intenzivněji trénovat a hlavně 
také navštívit tuto farnost, kde působí jáhen Petr Šmeral, a kde je pár místních 
farníků z našich opakovaných návštěv vždy nadšeno. Tak snad to vyjde, a budeme 
jim moci zahrát a zazpívat na nedělní mši svaté. Potom bychom rádi nacvičený 
repertoár předvedli v rámci farního dne. A pak už nás bude čekat vystoupení na 
KefasFestu. Ráda bych Vás všechny na tento festival pozvala. Festival trvá od pát-
ku do neděle, ale většina z nás pojede až v sobotu na naše vystoupení, které bude 
přibližně v 11 hodin dopoledne. Takže buď se přidejte v sobotu k nám (podporu 
budeme hodně potřebovat!), anebo se odvažte a jeďte na celý festival. Program, 
který najdete na stránkách www.kefasfest.cz, slibuje skvělé interprety křesťanské 
hudby, zajímavá divadla a mnoho dalšího a s tím samozřejmě spojené úžasné 
zážitky. Jestliže se už na tuto akci necítíte, nebo nemůžete s různých důvodů jet, 
zkuste pozvat někoho ze svého nejbližšího okolí. Letos bude teprve druhý ročník 
této akce, a tak potřebuje podporu, aby toto dílo mohlo pokračovat. Za Scholu  
z Knínic Vám za podporu i kritické inspirující hlasy děkuje Petra Hartlová.

  Velkomoravské dobrodružství se sv. Cyrilem a Metodějem
Jak všichni určitě víte, letos slavíme 1150. výročí příchodu Slovanských 

věrozvěstů - Cyrila a Metoděje. Při této příležitosti pořádá biskupství brněnské 
soutěž pro děti - Odkaz Cyrila a Metoděje aneb Velkomoravské dobrodružství 
2013. I naše farnost se do této soutěže zapojila.

Cílem soutěže je seznámit děti s životem a odkazem soluňských bratří, 
připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které 
jsou odkazem cyrilometodějské mise. Soutěž se nezaměřuje pouze na vědomosti, 
ale pomáhá také rozvíjet spolupráci, kreativitu a spoluzodpovědnost.

Soutěž probíhá ve třech kolech a třech kategoriích.
První kolo bylo domácí, kterého se zúčastnilo z naší farnosti 21 dětí od 3. do 

9. třídy. Děti měly vyplnit vědomostní test, kdy si odpovědi na otázky mohly 

KRÁTKÉ ZPRÁVY
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zjišťovat různým způsobem - ptát se rodičů, hledat v knížkách, na internetu  
a tímto způsobem se připravit na druhé kolo. Z prvního domácího kola postu-
povaly všechny děti do druhého - farního. V tomhle kole měly děti opět vypl-
nit vědomostní test a ještě je čekaly různé soutěže zaměřené opět na sv. Cyrila  
a Metoděje.

Z farního kola postupují do třetího kola - děkanátního - tito soutěžící:
V 1. kategorii - 3. a 4. třída - Zuzana Ševčíková a Radovan Kotouček, 
z 2. kateg. - 5. a 6. třída - Martin Oliva a Vojtěch Mucha 
a ze třetí kateg. - 7. - 9. třída - Veronika Ošlejšková, Alena Lujková a Ondřej Mucha.

Děkanátní kolo je ještě před námi, čeká nás 30. května v Boskovicích.
Všem účastníkům soutěže děkuji za účast a postupujícím do děkanátního 

kola přeji hodně úspěchů.
-JM-

NAŠE POUTI NA VELEHRAD - TÉMA DO PŘÍŠTÍHO FARNÍČKU
Některé články nám připomněly, že letos prožíváme rok našich svatých 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Farníček má vůči nim trošku dluh. Proto vás 
chci poprosit o pomoc při smazání tohoto dluhu. Někdo se zúčastnil děkanátní 
pouti na Velehrad, někdo se toto poutní místo chystá navštívit při hlavních os-
lavách nebo někdy úplně jindy. Nebojte se o svoje prožitky a pocity z pouti na 
toto významné a nám drahé místo podělit s ostatními. Farníček rád zveřejní 
všechny vaše příspěvky. Nemusí to být zážitky jen z letošní pouti. Zavzpomínejte 
na svoje putování na Velehrad třeba s paní Sekaninovou před čtyřiceti-padesáti 
lety. Někdo se možná zúčastnil památné pouti při příležitosti oslav výročí sm-
rti sv. Metoděje v r. 1985, při které se zvedla vlna odporu proti představitelům 
tehdejšího režimu. A co úžasná návštěva papeže Jana Pavla II. v dubnu 1990? 
Nebo pouť ke hrobu našeho souseda kardinála Špidlíka?

Snad každý má nějakou vzpomínku, o kterou by se mohl podělit s ostatními.
Přispějme aspoň takovým způsobem k cyrilometodějským oslavám.
Podzimní Farníček se bude těšit na vaše příspěvky. Pokuste se je dodat ob-

vyklým způsobem (e-mailem, do farníčkovské krabičky v kostele nebo někomu 
z redaktorů do ruky) pokud možno do konce července.  Díky všem za spolu-
práci, vždyť Farníček je společné dílo celé farnosti.
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Za několik dnů oslaví P. Vladimír Sommer zlaté kněžské 
jubileum, to je padesát let od vysvěcení na kněze. Žije u nás 
v naší farnosti už řádku let, a mnohý z nás o něm skoro nic 
neví. Na stránkách tohoto Farníčku se rozhodl nám trošku 
přiblížit svůj život a léta své kněžské služby.

Narodil jsem se 13. 9. 1935 v Rousínově jako poslední potomek, měl 
jsem šest sester. Po vyjití základní školy jsem se vyučil stolařem, také  
v Rousínově, kde jsem po vyučení i rok pracoval. Jako chlapec jsem od 
druhé třídy ministroval. V osmnácti letech jsem ještě s jedním kamará-
dem z Rousínova odešel studovat do Litoměřic. Po složení maturity jsem 
začal studovat na bohoslovecké fakultě. Po pěti semestrech jsem přerušil 
studium, abych si vykonal povinnou vojenskou službu. Dva roky jsem sloužil 
u technického praporu. Když jsem skončil vojnu, pokračoval jsem ve studiu na 
bohoslovecké fakultě. 

V roce 1963 v červnu jsem byl vysvěcen na kněze. První mši svatou jsem 
sloužil v kostele sv. Marie Magdalény v Rousínově. Moje první kaplanské 
místo bylo v Ivančicích, kde jsem působil jeden rok. Poté jsem byl kaplanem  
v Kloboukách u Brna, tam jsem strávil tři roky. Po ročním působení ve Znojmě  
u Svatého Kříže jsem byl ustanoven kaplanem v Jemnici, také na jeden rok. Potom 
jsem se stal administrátorem ve farnosti Vlasatice, Troskotovice a Branišovice  
a po třech letech ve Vratěníně a Rancířově. Tam jsem strávil šest roků. Nato jsem 
byl přeložen do Zbýšova u Brna a Neslovic, nedaleko od Ivančic. Po třech letech 
jsem se stal farářem v Tvrdonicích, kde jsem působil taktéž tři roky. Mutěnice 
byly mým dalším působištěm, celkem osm roků. Odtud jsem byl přeložen do 
Vranovic nad Svratkou. Za deset let působení na tomto místě jsem odešel do 
důchodu do Knínic u Boskovic, kde dosud žiji a vypomáhám ve farnostech  
v děkanství, kde je to potřebné.

Vždy, když jsem odcházel z nějaké farnosti, jsem prosil věřící o modlitbu, 
abych byl dobrým knězem. O totéž prosím i Vás. I já se modlím za Vás. Děkuji 
Bohu za dar kněžství.

I my děkujeme P. Vladimírovi, za jeho modlitby i za návštěvy našich starších  
a nemocných farníků, kterým každý měsíc přináší posilu ve svátostech. Přejeme 
mu do dalších let jeho kněžské služby hodně zdraví a Božího požehnání.
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Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já 
ho vzkřísím v poslední den. (Jan 6,54)
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