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Moji milí farníci,
přinesli jste si mě z kostela a možná ani nevíte, kdo jsem. Dovolte, abych se 

představil.
Jsem nový, právě narozený farní časopis Farníček, vlastně Podzimní Farníček. 

Každého čtvrt roku by měl přibýt další bratříček, pojmenovaný podle ročních 
období. Jako každé miminko, se i já teprve rozkoukávám a zjišťuji, jak vlastně 
ten svět vypadá. Proto mě, prosím, odpusťte mé nedostatky a dětské nemoci. 
S pomocí Vás, to je celé velké farní rodiny, se moji další bráškové určitě narodí 
zdravější a dokonalejší. Moji rodiče – ti, kteří mě dávají dohromady, budou určitě 
vděčni za každý nápad, připomínku, kritiku, za každý článek přinesený nebo po-
slaný k otištění. Vždyť jako rodiče prvorozeného dítěte ještě nemají takřka žádné 
zkušenosti. Tak jim, prosím, pomozte, každý podle svých možností – radou, 
literárním příspěvkem a hlavně modlitbou za zdar našeho společného díla.

A co můžete ode mě, farního časopisu, očekávat?
Upozornění na to, co se připravuje, pozvánky na různé akce a aktivity v naší 

farnosti a okolí, vzpomínky na to, co se vám líbilo nebo co pěkného jste prožili. 
Dozvíte se něco z náboženství, co nevíte nebo už jste dávno zapomněli. Dozvíte se 
také o životě svatých, vašich vzorů. Nahlédnete do farní knihovny, připomenete 
si, jak farnost pomáhá potřebným. 

Můžete si zasoutěžit, přečíst něco pro zasmání nebo naopak k zamyšlení  
a rozjímání.

Věřím, že si každý z mé nabídky vybere. A také doufám, že neskončím hned 
po prvním přečtení v kamnech nebo ve sběru, ale že si mě necháte a budete se ke 
mně vracet do té doby, než vyjde, vlastně se narodí, můj další bratříček.

Přeji Vám i sobě, abychom se měli navzájem rádi a rozuměli si, a aby Pán 
žehnal našemu společnému dílu a celé naší farnosti.

Váš Podzimní Farníček

Drazí přátelé Boží, 
dostává se vám do rukou dílo touhy našich srdcí. Dílko, které chce být infor-

mativním časopisem, ale nejen tím. Chce nám zprostředkovávat mnohem více – 
vědomosti a poučení, informace a povzbuzení. Kéž Bůh žehná tomuto dílu a kéž 
ti, kteří na něm pracují, hledají na prvním místě slávu Boží a spásu člověka.

K tomu žehnám a povzbuzuji, o. Petr, farní vikář.

ÚVODNÍK
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Je to snad náhoda, že náš Farníček vychází zrovna v době, kdy si připomínáme 
návštěvu otce biskupa Vojtěcha v naší farnosti před pěti lety? Tehdy jsme mu 
přáli k jeho šedesátinám. Určitě i v těchto dnech na něj více pamatujeme ve 
svých modlitbách. I on si na návštěvu v Knínicích vzpomíná a ústy své mluvčí 
nám posílá pozdrav z Petrova:

Milí přátelé,
farní časopis je vždy takovým mostem, který zcela zvláštním způsobem pomáhá 

k přiblížení a upevnění farní rodiny. A nejen jí.
Mám radost, že se do skupiny farních časopisů, kterých v naší diecézi vychází 

několik desítek, brzy narodí další přírůstek a těším se na vzájemnou spolupráci.
Přeji vám všem, aby “farníček“ přinášel radost všem, kteří jej budou číst, a přeji 

potřebné dary Ducha Svatého těm, kdo se podílejí na jeho tvorbě.
Držím vám palce.

Martina Jandlová
Tisková mluvčí brněnského biskupství
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Svátek narození Panny Marie

Svátek Povýšení svatého Kříže

FARNÍ VÝLET DO OLOMOUCE

Svátek sv. Josefa Kopertinského, patrona studentů
Slavnost sv. Václava, mše sv. v 8:30, odpoledne 
soutěž „O ŠTÍT SV. VÁCLAVA“ a beseda se sestrou 
Ráchel z kláštera sv. Anežky České.

V sobotu 17. září vás zveme na poutní farní výlet do Olomouce a na Sv. Kopeček.
Pojďme se vydat za krásami jednoho z historicky nejstarších měst v České re-
publice, které bylo v minulosti důležitým královským centrem moci a dodnes je 
jedním z nejvlivnějších měst Moravy. Kdo si přivstane, může v 7:15 vyrazit auto-
busem tam, kde již ve středověku stávalo město s mohutnými hradbami, a kde byl  
v r. 1306 zavražděn český král Václav III. Samotné pěší putování městem zahájíme 
mší sv. v dómě svatého Václava. Tato katedrála stojí na Václavském náměstí a se 
svým dvouvěžovým průčelím patří k panoramatu města. Kostel začal stavět před 
rokem 1107 olomoucký údělný kníže Svatopluk a roku 1131 jej vysvětil biskup 
Jindřich Zdík. Po jeho prohlídce se vydáme do historického jádra města. Od 
počátku 11. století do poloviny 19. století tu vzniklo několik velkých náměstí  
s architektonickými klenoty. V Olomouci je totiž vedle králů doloženo působení 
více než dvaceti významných šlechtických rodů, jako byli Pernštejnové, Liechten-
steinové, páni z Boskovic, Ludanic, Žerotína a další. Velkému soustředění šlechty  
i církevních institucí odpovídají jejich budovatelské snahy. Ty se z počátku 

farní výlet do olomouce 

vyznačte si v kalendáři
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soustředily především kolem Horního náměstí. Je na něm radnice s orlojem  
z 15. století, Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna a sloup Nejsvětější Trojice. Ten-
to sloup je vůbec největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve 
střední Evropě. Měří 35 metrů. V jeho spodní části se nachází kaple. V roce 2000  byla 
stavba zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Podle zájmu  
a času lze shlédnout i kapli Jana Sarkandra, kostel sv.Michala či Panny Marie Sněžné. 
K nejznámějším poutním místům České republiky však patří Bazilika Navštívení 
Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, která bude naším dalším cílem.  
21. května 1995 byl poutní chrám poctěn na baziliku minor při návštěvě papeže 
Jana Pavla II. Na baziliku navazuje ambit. Jeho barokní provedení ladí s barokním 
stylem celé baziliky. Není běžně přístupný veřejnosti, ale otevírá se zájemcům při 
zvláštních příležitostech. I nám se naskytne možnost jeho prohlídky. Děti bude 
spíše lákat zoologická zahrada. Ta se rozprostírá na ploše více než 40 hektarů  
a chová přes 200 druhů zvířat. K chloubě zahrady patří chov žiraf Rothschil-
dových, antilop, velbloudů aj. Součástí zoo je i vyhlídková věž. Dalo by se mluvit 
ještě o dalších památkách, kulturním i sportovním vyžití, ale nechme si něco  
i na příště. Ještě váháte? 

Platit budou pouze dospělí 200 Kč na osobu, studující dospělí 100 Kč, děti 
pojedou zdarma. Přihlásit se a zaplatit zálohu 100 Kč můžete do 11.září v kostele 
(v sakristii). Předpokládaný návrat je v 19:00 hod.

-do-

28. září má svátek svatý Václav, patron vinařů, sládků, junáků, hlavní patron 
České země. Oslavíme jej mší svatou ráno v 8:30, při které zároveň poděkujeme 
za letošní úrodu, kterou jsme sklidili nebo ještě sklidíme. Po obědě od 13 hodin 
se potom uskuteční na farní zahradě sportovní a soutěžní odpoledne pro všechny 
malé i velké. 

Co můžeme očekávat? Ochutnávku moštu, burčáku a dalších dobrot, sportovní 
zápolení na farním hřišti, soutěž „O štít sv. Václava“, besedu se sestrou Ráchel, na 
závěr pak opékání párků a možná i nějaké překvapení.

Co s sebou? Jestli chcete a můžete, tak doneste něco pěkného nebo zajímavého, 
co vám vyrostlo na poli nebo zahrádce (kytičku, ovoce, zeleninu). Ať si náš farní 
areál můžeme pěkně vyzdobit. Potom něco upečeného, uvařeného nebo jinak 
vyrobeného z plodů našich zahrad a sadů - ať mohou ochutnat i ostatní. A taky 
nějakou drobnou korunku na dobrovolný příspěvek. Ale toto všechno není pod-
mínkou. Hlavně si přineste dobrou náladu, chuť se pobavit a sejít se s druhými. 
A pokud se vám podaří, přiveďte s sebou vaše známé, kamarády nebo sousedy, 

 Slavnost sv. Václava a soutěž O štít sv. Václava 

6



o kterých si myslíte, že by se jim s námi líbilo a třeba si netroufnou sami přijít. 
Pokud nám nebude přát počasí, přestěhujeme se na sýpku. I tam je dost místa 
pro všechny, takže neváhejte a přijďte se pobavit, zasoutěžit si nebo aspoň fandit 
těm druhým.

Pokud vás kulinářské ani sportovní aktivity nelákají, určitě si nenechte ujít 
jedinečnou příležitost, kterou nám všem zprostředkovala Martina Axmanová. 
Tady je její pozvánka: Od svatého Václava není přes naše světce daleko k Anežce 
České. Tento svatováclavský den navštíví naši farnost sestra Ráchel Popková, klar-
iska-kapucínka z kláštera sv. Anežky České ve Šternberku. Ona je tou, kdo dodává 
naší farnosti hořlavé knoty. Chtěla by nám tak poděkovat za přízeň, seznámit se  
s farníky, odpovědět na zvídavé dotazy a popovídat si s námi, čím se takové sestry 
– jako je ona – zabývají, jaká byla a je její životní cesta. A protože se nestává každý 
den, že by sestra opustila přísnost papežské klauzury, je pro nás taková návštěva 
opravdovou výzvou.

 Neformální setkání se sestrou Ráchel proběhne na sýpce a v kolik hodin začne, 
to upřesníme později. Sledujte proto vývěsky před kostelem, kde se během září 
objeví plakát.

-hd-

říjen

22
PODVEČER PRO SENIORY, mše sv. v 16:00  
s udílením svátosti pomazání nemocných7

23 

pátek

sobota

neděle

ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC, v 19:00

Misijní neděle

V pátek 7. října 2011 v 16:00 bude v kostele sv. Marka v Knínicích při mši 
svaté udělována svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout 
starší lidé častěji než jen při nutných příležitostech (před operací anebo při léčbě 
v nemocnici).

Svátost pomazání nemocných má být především duchovní posilou starým 
lidem a také lidem ať už dlouhodobě nebo akutně nemocným. Proto vás vy-
bízím, nebojte se přijít, vy starší a nemocní, a přijměte tuto svátost, odhoďme 

PODVEČER PRO SENIORY
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Růžencové pobožnosti a Rozjímavý růženec

předsudky, že se jedná o poslední pomazání – je to hloupost! Tato svátost je 
posila v našem životě, ostatně jako každá svátost, je-li prožívána a přijímána jako 
svátost – tedy znamení Boží lásky k nám.

Po této mši svaté budeme rádi, když si přijdete posedět do farní klubovny 
– u dobrého vínka, nebo nad kávičkou zavzpomínat, pobavit se s ostatními  
a neformálně se setkat s o. Petrem a dalšími lidmi – s vaší farní rodinou. Vaše 
názory – co Vám ve farnosti chybí, co máte na srdci a co vás trápí v dění farnosti 
– to je pro nás zdroj inspirací. Farnost je jako rodina, ve které každý je důležitý 
a nenahraditelný. V rodině mladí fyzicky pracují a jsou plni síly, ale když přijde 
stáří a sil ubývá, tak si mohou tito lidé připadat málo prospěšní.

Bohatství stáří a nemoci spočívá v něčem jiném než v aktivitě fyzické. Může 
to být trpělivost, se kterou přistupujeme k ostatním, může to být rozvážnost, 
vytrvalost a statečnost ve snášení bolestí, zkušenosti, které můžete předávat 
mladším, víra a modlitba, která nese nejenom děti, vnoučata, ale celou církev,  
a díky které se mohou dít zázraky...

Díky za každého z Vás...

V říjnu - měsíci Panny Marie růžencové - bychom 
Vám chtěli nabídnout hlubší prožití modlitby růžence. 
Tato modlitba se může zdát nezajímavá, protože se 
znovu a znovu opakuje modlitba Zdrávas Maria, jen se mění 
tajemství, které stručně popisuje situaci ze života Ježíše Krista Naza-
retského. Opak je pravdou. Velké duchovní osobnosti moderní doby jako např. 
bl. Jan Pavel II., bl. Matka Tereza jsou důkazem toho, že modlitba růžence má 
svoji krásu a hloubku a je obrovským pokladem pro každého z nás. Poklad se 
ale musí hledat. Cesta k pokladu nemusí být vždycky jednoduchá, ale pokud si 
šňůrku s korálky a křížem do rukou nevezmeme a neotevřeme svoje srdce této 
modlitbě, tento drahocený poklad pro nás zůstane ukrytý. 

Chtěli bychom Vás proto srdečně pozvat 22. 10. 2011 v 19 hod. do kostela  
sv. Marka v Knínicích, kde se hlouběji zamyslíme a více smysly prožijeme jed-
notlivá tajemství bolestného růžence. 

Kromě hudby v podání Knínického sborečku se můžete těšit na projekci 
obrazů ze života Ježíše Krista...

Těšíme se na shledání s Vámi... s Tebou..... ale taky s Ježíšem, který přislíbil 
účast - “Kde jsou dva nebo tři v mém jménu....”  ☺ A to už stojí za to přijít....  

Během celého měsíce října budou v naší farnosti probíhat před každou páteční 
mší svatou růžencové pobožnosti, na které jste též srdečně zváni!
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Na neděli 23. října 2011 připadá misijní neděle. Věřící mohou ve sbírce při mši sva-
té přispět na potřeby lidí ze Zambie, Jamajky, Bangladéše, Sri lanky, Guyany  
a dalších zemí. 

Pro představu, v jakých situacích papežská misijní díla pomáhají, uvádíme 
jedno konkrétní poděkování.

Sri Lanka – diecéze Anuradhapura
„Potvrzuji a děkuji, že mi přišly finanční prostředky, poslané z PMDD v Česku. 

Diecéze Anuradhapura je nejrozlehlejší srílanská diecéze a tvoří severní hranici Srí 
Lanky. Diecéze zažila velký počet násilných incidentů, během kterých bylo velké 
množství lidí zabito. Některé z našich dětí se staly obětí násilí a mnoho dětí je 
násilím poznamenáno, proto potřebují, aby byly vychovávány s ohledem na hodno-
tu a posvátnost života. Vaše podpora jde právě na provádění takovýchto programů 
křesťanského vzdělávání, týkajícího se životních hodnot a pokoje. Dovolte mi 
pozdravit členy PMD dětí a ujistit Vás o našich modlitbách!“

 Norbert M. Andradi, O.M.I.,biskup

MISIJNÍ NEDĚLE

Listopad

2
Slavnost všech svatých1

6
17
20
27

úterý

středa

neděle

čtvrtek

neděle

neděle

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Dušičková pobožnost

KULIČKIÁDA na sýpce

Slavnost Ježíše Krista Krále
1. neděle adventní, 
při mši svaté žehnání adventních věnců

Milé děti, ale i mládeži a třeba i dospělí… dne 17. listopadu na státní svátek 
budeme všichni doma, a tak vás zveme k zajímavému využití volného času. Na 
sýpce se uskuteční již tradiční zápolení ve stolních hrách. Letos poprvé použijeme 

KULIČKIÁDA
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k soutěžení „kuličky“ – vše možné, co se buď koulí, kutálí, nebo alespoň tvarem 
připomíná kouli, kruh atd. Čekají vás jak hry stolní, tak aktivity v prostoru, dle 
počasí možná i venku. Zvané jsou samozřejmě všechny děti. Pokud máte zájem 
i vy dospělí, vytvoříme speciální kategorii ☺. 

Koncem října se z plakátů a webových stránek farnosti dozvíte více. 
Těší se „kuličkomani“!

BIŘMOVÁNÍ – ROZHOVOR S BIŘMOVANCI
Neděle 19. června 2011 byla v naší farnosti velmi slavnostní, jak jistě dobře 

pamatujete, z rukou generálního vikáře Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška přijalo 15 
farníků svátost biřmování.

Tato svátost se uděluje nejen mladým lidem, ale svátost biřmování může a má 
přijmout každý pokřtěný, který ji dosud nepřijal. Mezi biřmovanci byly paní Eva 
Hrdá a paní Vojtěška Hrdá, kterých jsem se zeptala:

1. Jak jste prožívala den, kdy jste přijala svátost biřmování?
2. Jakého biřmovacího patrona jste si vybrala a proč?
3. Jak Vám pomáhal Váš kmotr?

Eva Hrdá
1. Den, kdy jsem byla biřmovaná, byl úplně výjimečný, úplně jiný než kterákoliv 

jiná neděle. Těšila jsem se na „Dary Ducha svatého“ a myslím si, že čím je člověk 
starší, tím víc si všeho váží.

2. Patronku jsem si vybrala svatou Annu. Moje křestní jméno je Marie a jméno 
Anna k Marii patří, protože svatá Anna byla matkou Panny Marie.

3. Obdivuji svoji biřmovací kmotru, je příkladem pro všechny, každého dokáže 
povzbudit, všechno řeší s klidem a rozvahou. Že jsem přijala svátost biřmování je 
hlavně její zásluhou.

Vojtěška Hrdá
1. Vyprávět o jednom dni, kdy jsem se chystala přijmout svátost biřmování, by 

bylo málo. U mne to byla celá řada dní, kdy jsem v tiché radosti cítila, že dělám 
dobře, když jsem o udělení této svátosti požádala, poprosila. Měla jsem takový do-
brý pocit, že ve svém věku (64) ještě stihnu to, co jsem za ta léta nestihla.

Proto bych chtěla apelovat na věřící, kteří třeba jako já nestihli tuto svátost 
přijmout, aby se nebáli a příště třeba přišli oni.

2. Za patronku jsem si vybrala sv. Ludmilu. Vím o ní, že patřila mezi naše první 

co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících
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české světice. Zemřela mučednickou smrtí – byla uškrcena na šále, což je také sym-
bol sv. Ludmily.

3. Moje kmotřenka mi přijetí svátosti doporučovala. Mám v ní svůj vzor, protože 
patří ke zbožným, hodným lidem.

Stejné otázky jsem položila i jednomu z nejmladších „účastníků“ této svátosti 
– Janu Lujkovi.

1. Den jsem prožíval tak, že jsem se dopoledne sešel s biřmovanci a panem ka-
planem. Nacvičovali jsme si průběh mše. Když jsem přišel domů, naobědval jsem se  
a odpočinul si. Poté jsem se nachystal a vyrazil zase do kostela. Tentokrát to nebyl 
nácvik, ale naostro. Sešli jsme se na faře, kde nám pan kaplan předal upomínky na 
tento výjimečný den a řekl pár slov na povzbuzení. Počkali jsme, až přijede otec 
generální vikář, se kterým jsme se společně pomodlili a průvodem jsme se vydali do 
kostela na mši. Po mši jsem společně s ostatními oslavoval na farním dvoře. Moc 
se mi vše líbilo.

2. Biřmovací jméno jsem si vybral František z Assisi. A vybral jsem si je, protože 
mám rád přírodu stejně jako František.

3. Kmotr mi pomohl už jen tím, že mi šel za kmotra☺. A taky mi pomáhal  
a podporoval mě. 

Děkuji za rozhovor. A přeji Vám, abyste každodenně zakoušeli sílu a milosti 
Ducha svatého.

(MDv)

Udělování svátosti biřmování a celý farní den, který proběhl v naší farnosti  
19. červa tohoto roku, byl vlastně důvodem ke vzniku takového malého 
předskokana nynějšího časopisu, byl to taky Farníček. Jistě si vzpomínáte, nebo jej 
možná máte někde doma založený. Proč to píšu? Teď si jím listuji a vzpomínám, 
jak se mi líbily jednotlivé akce tohoto dne, na které Farníček lákal a zval. 

Hned na jedné z prvních stránek se pěkně usmívá Mons. Jiří Mikulášek, neboli 
„ódžíví“, jak mu někteří říkají. Moc se mi líbilo, jak se k nám choval – usměvavý 
při mši svaté, sdílný a komunikativní na farním hřišti. Prostě jako jeden  
z nás. Během chvilky, kdy jsme spolu mluvili, stihl pochválit nové dětské hřiště, 
zeptat se na obraz svaté Rodiny, zavzpomínat na výlet, který kdysi před léty s naší 
mládeží podnikl do kláštera Rosa Coeli. Doufejme, že i z nás cítil, že jsme za jeho 
návštěvu a službu, kterou v naší farnosti vykonal, náležitě vděčni.

Zajímavou nabídkou toho dne byla komentovaná prohlídka kostela. Kvůli 

Farní den
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organizačnímu shonu jsem ji osobně bohužel nestihla, ale slyšela jsem mnoho 
spokojených ohlasů, a proto patří velké díky Monice Přikrylové, která připravila 
nástěnku s nákresem a vysvětlivkami a paní Blažkové, která se výborně zhostila 
úkolu průvodkyně.

Na dalších stránkách si všímám rozhovoru s malířkou Janou Hejlovou, jejíž 
obrazy zvelebily část sýpky. Na ostatních zdech byly prezentovány fotografie ze 
života naší farnosti a věřím, že celá tato expozice byla během celého dne hojně 
navštěvovaná a všem se vám líbila.

Právě se mi vykouzlil úsměv při vzpomínce na půvabnou scénku dětí 
o narozeninách želvičky. Malí herci byli úžasní. Usmívali se všichni divá-
ci shromáždění kolem – a že jich byla spousta. Myslím, že i zpěvohra o svaté 
Rodině měla úspěch, i když to jako jeden z vystupujících nemohu posoudit. 
Každopádně mozaika svaté Rodiny je nádherná! Vy výklenku na farním hřišti se 
svojí barevností pěkně vyjímá a při každé příležitosti si ji ráda prohlížím. Do bu-
doucna u ní určitě uspořádáme nějakou pobožnost. Možná i díky ochraně této 
svaté trojice se zatím nic zlého nestalo žádnému z dítek, které během prázdnin 
odvážně skotačili na prolézačkách. Není to zdaleka všechno, co jsem prožili, ale 
dost vzpomínání.

Farní den jako celek hodnotím na jedničku! Cítila jsem se ve společnosti toli-
ka lidí (místních i přespolních) velmi dobře. Všechno bylo připravované pečlivě, 
zodpovědně a hlavně s láskou a s pohledem na toho Jediného. A myslím, že to 
bylo poznat. Jé, nesmím zapomenout pochválit výborné jídlo a pití, bez kterého 
bychom, přiznejme si, tak spokojení nebyli J. A ráda bych ještě znova poděkovala 
všem, kteří se podíleli i sebemenší službičkou na realizaci našeho farního dne.

-ph-

SKAUTSKÝ TÁBOR VŘESOVICE
Prvních 14 dní prázdnin jsme prožili na skautském táboře oddílu Akéla Šebetov. 

Bylo nás tam celkem 24dětí a 8 vedoucích. Téma tábora jsme měli kovbojské. 
Spali jsme ve stanech s podsadou na louce s potůčkem u lesíka. Kousek odtud 
byl rybník a přehrada, kam jsme se chodili koupat. Kromě pestrého táborového 
programu si pro nás vedoucí nachystali i taková překvápka jako salón, kde jsme 
si za speciální táborové peníze kupovali koktejly, X-faktor, slaňování a další. 
My jsme zase pro ně na oplátku vyhlásili turnaj ve vybíjené a nechybělo málo  
a vyhráli jsme ho. Zažili jsme i stezku odvahy a puťák, kdy jsme si museli budovat 
přístřešky na spaní a sami si vařit. Velký úspěch měly i hry v lese, kde jsme sbírali 
lístečky a vedoucí nás honili. Po celý tábor se bodoval pořádek ve stanech a byli 
i tací, co si vysloužili “táborové prase”. Po každém obědě jsme si umývali ešusy  
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a na velké táboráky nosili dřevo z lesa. Celý tábor se vydařil, i když byly drobnější 
úrazy. Někteří z nás pak při závěrečném slavnostním ohni skládali sliby,  
a tak jsou mezi námi dvě nové světlušky, šest skautek a jeden skaut.

Věříme, že nám na něj zůstanou krásné vzpomínky.
Verča a Kristýna Ošl.

Na začátku letošních prázdnin jsme se my – ministranti z Knínic – vydali na 
čtyřdenní výpravu do Starovic u Hustopečí. Jelo nás 7 + pan kaplan. Spali jsme 
na faře ve Starovicích. Pěkně jsme si to tam užívali. Hráli jsme hry, byli jsme se 
koupat, šli jsme na túru na Pálavu, vezli jsme se dodávkou J, byli jsme na mši 
svaté a seděli jsme večer u ohně. Nejvíc se mi líbil krásný výhled z Pálavy na 
všechny strany.

Ondřej Mucha

Ministrantská výprava do Starovic

Letos jsme se vydali na farní tábor do Netína. Hezká, právě nově opravená fara, 
se stala skvělou základnou pro 16 čiperných dětí a 6 (později více) vedoucích.

Hned druhý den se děti za řevu paviánů a šelem probudily do nebezpečné, ale 
i legrační DŽUNGLE, která nás vedoucí letos inspirovala k vytvoření progra-
mu. Hbitě se vytvořily 3 soutěžní skupinky – Opičáci, Papoušci a Průzkumníci 
džungle. Každý den se děti setkaly s některými typickými obyvateli džungle. 
Ti se snažili naučit děti dovednosti kterou oni sami mají, a tak děti co nejlépe 
nachystat k závěrečnému boji o poklad džungle.

První den v džungli (v sobotu) jsme si představili OPICI a její vlastností byla 
HBITOST. Tu děti potřebovaly v hrách a aktivitách. Toho dne na nás ještě nara-
zil CESTOVATEL, který v džungli zabloudil, ale naše 3 skupinky nezaváhaly  
a dobře mu poradily, kam jít. S RYBOU jsme si užili hlavně oblíbené vodní hry, 
při kterých jsme si protrénovali naši HBITOST.

V neděli jsme měli hezký zážitek ze mše svaté, kde jsme se dokonce odvážili 
zazpívat několik písniček. SLON tohoto dne prověřil MOUDROST dětí při 
obtížné hře s Biblí. V poledním klidu jsme si vyzkoušeli plazení HADA mezi 
liánami a dalšími překážkami v džungli a prakticky na sobě jsme si také 
vyzkoušeli TICHOST (byl krásný klid, když děti mlčely ☺. 

A už tu bylo pondělí a s ním výlet do Zadního Zhoře. Odpoledne nás po 
obědě vzpružil MEDVĚD a přetahování lanem dává tušit, že potřebná byla 
SÍLA. Děti se pak utkaly ještě v „kohoutích zápasech“. Byla to zajímavá podívaná  
a i vedoucí měli chuť si poměřit síly ☺.

farní Tábor Netín  15. - 21. července 2011
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S úterkem přiletěli hned zrána dva PESTROBAREVNÍ PAPOUŠCI a hned 
jsme se dali do vyrábění stejně tak pestrobarevných triček a do získávání 
papouščích pírek rozházených v lese. Po odpolední svačině si každý zkusil na-
malovat to, čeho se bojí nejvíc. To byl jeden z úkolů u JAGUÁRA – zkoumal 
STATEČNOST dětí. Mezi další nezapomenutelné zážitky patří také tajemná 
cesta do sklepa (potmě jen se svíčkou), „seskok z letadla“ a „pád důvěry“.

Středa byla naším posledním dnem v džungli. Dopoledne si ještě děti 
potřebovaly procvičit trochu TRPĚLIVOSTI spolu s KROKODÝLEM a pak už 
nic nebránilo tomu, aby začala ta největší hra o poklad džungle. Ta se odehrála 
na rozbouřeném moři, předtím však každou skupinku čekala náročná cesta, při 
které se dostaly až ke zlým duchům džungle! Nakonec všechny 3 skupinky získa-
ly svůj zasloužený poklad. :-) Krásný dort, který vyrobily naše úžasné kuchařky, 
chutnal všem moc a spolu s táborákem a modlitbou křížové cesty jsme ukončili 
tento dlouhý a náročný den.

A co na tábor řekly děti? 
Alča Lujková: Letošní téma tábora byla Džungle. My jsme byli průzkumníci 

džungle a objevovali jsme zvířata, co tam bydlí. Byly 3 skupinky: Papoušci, Opičáci 
a Průzkumníci džungle... Tábor utekl jako voda. Ubytování a jídlo bylo super. Tá-
bor se nám líbil. 

Vojta Mucha: Letošní farní tábor se uskutečnil ve farnosti otce Blažeje. Bylo tam 
16 dětí a 7 vedoucích. Téma bylo džungle. Byli jsme rozděleni do 3 skupinek - 
Papoušci, Průzkumníci a Opičáci. Naše skupinka (Papoušci) byla první na body. 
Bylo to super. 

Celkově jsme vytvořili partu menších i větších dětí Božích a společně jsme si 
tábor skvěle užili. Netín je známé Mariánské poutní místo a proto díky především 
Její ochraně, která nás provázela celým týdnem! 

Díky Bohu za celý tábor ! 

Prázdniny jsou za námi. Ale nezoufejme! Za rok tu budou zas. A s kon-
cem prázdnin se nabízí malé ohlédnutí za tím, jak jsme tyto dny slunce, klidu  
a odpočinku prožili.

Moje rodinka se přichomýtla k lákavé nabídce strávit týden dovolené společně  
s dalšími osmi rodinami ve Fryštáku. Cože je tam tak zajímavého? A kde to je?

Město Fryšták se nachází na okraji Hostýnských vrchů, 8 km severně od Zlína  
s počtem obyvatel 3500. Tento počet jsme ale začátkem srpna zvedli o celých 
42 osob. Ve Fryštáku stojí už od roku 1902 budova, kterou postavily sestry 

RODINNÁ DOVOLENÁ V DISu VE FRYŠTÁKU
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Neposkvrněného početí jako přístavbu 
k původní tzv. staré škole z roku 1860. 
Tento komplex pak koupili salesiáni  
a 28. září 1927 zde pod vedením P. Ig-
náce Stuchlého zahájilo činnost první 
české salesiánské dílo. S přerušením  
v době války existovalo toto dílo až do 
roku 1950, kdy bylo zrušeno komuni-
stickou vládou. Pod správou státu se 
tento dům stal domovem důchodců, 
ale v roce 1990 byl opět vrácen Sale-
siánské kongregaci. Nové dílo pod náz-
vem Dům Ignáce Stuchlého (DIS) – Salesiánské centrum pastorace mládeže 
se v něm rozvíjí od 1. září 1996. A letos jsme tento dům využili my k rodinné 
dovolené.

Dům Ignáce Stuchlého poskytuje všem svým hostům a uživatelům velmi 
příjemné zázemí. Naleznete zde klid pro odpočinek v pěkně zařízených pokojích, 
aktivní vyžití v tělocvičně s horolezeckou stěnou, v herně s kalčem, stolním tenisem  
a kulečníkem a venku na hřišti. Pro menší děti jsou tu klubovny a pro tvořivé 
duše ateliér. Duchovní povzbuzení načerpáte v nádherné kapli, najíst chleba 
pozemského vám tu také dají, a pokud někomu výborné jídlo přece jen nestačí, 
je tu bar, kde vám ochotně připraví pohár, kávu nebo míchaný nápoj.

My jsme plně využívali všech těchto nabídek a možností. Každý den ráno 
jsme společně s jedním z místních salesiánů slavili mši svatou a po snídani 
už synové táhli tatínky buď na stěnu nebo ven na florbal či fotbal. Maminky 
vytvořily program pro batolící se dětičky a předškoláčky v podobě her, 
procházek do města nebo tvoření v ateliéru. A pak tu byly velké výlety třeba 
do překrásného ZOO Zlín nebo šplhání do kopce svatého Hostýna. Počasí 
nám přálo, takže došlo i na koupání v nedalekém Kostelci, někteří prošli 
okolní turistické stezky, nadšení cyklisté objeli širé dálky, např. mariánské 
poutní místo Štípa, jiní navštívili známé a příbuzné a předposlední den 
jsme všichni společně objevili půvabné zákoutí Fryštáku – místečko u lesa 
s prolézačkami pro děti, plážovým volejbalem pro nadšence a nezbytným 
chladivým nápojem pro zahnání žízně v parném srpnovém dnu.

Pokud vás mé vzpomínky na příjemnou dovolenou a hlavně na Dům Ignáce 
Stuchlého zaujaly, mrkněte na internetové stránky DISu: frystak.sdb.cz, kde 
naleznete více informací.

-ph-
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„Extrémní situace si vyžadují extrémní řešení“

Naši pouť na Světové dny mládeže do Španělska jsme zahájili 11. srpna  
v 7 hodin mší svatou v Boskovicích. Poté jsme se v počtu osmi nadšenců 
přesunuli do Vídně, nasedli do letadla a s přestupem na Malorce vystoupili  
v Barceloně. Ta nás přivítala 40° vedry. Pro přesun přiběhl Šedý vlk a přilétla Bílá 
holubice (pozn. redakce dvě auta Citroen C3 Picasso bílé a šedé barvy). Do místa 
předprogramu v Tarragoně nás dovedly strachnahánějící serpentýny. Ubytování 
bylo na různých místech – holky v tělocvičně, kluci ve škole. Jídlo jsme dostáva-
li ve formě salátů a baget. Saláty byly dobré. Bagety charakterizuje výrok: „ten 
salám chutná jako marmeláda“ s trvanlivostí do poloviny příštího roku. Hold 
jiný kraj, jiný mrav. Dny nám zpříjemňovalo koupání v moři, návštěvy památek 
města, společný program, mše svaté. Jeden den byl věnován Barceloně. Zde 
proběhla mše svatá pro hosty ubytované v Katalánsku. Na programu nechyběla 
prohlídka Sagrada Família, večerní koncert v perfektní atmosféře. S Tarragonou 
jsme se rozloučili mezinárodní mší svatou a programem, ve kterém nám místní 
ukázali lidové zvyky a umění stavby věží z lidských těl. Po cestě do Madridu jsme 
se zastavili v Zaragoze na prohlídku města a církevních staveb. V Madridu jsme 
se přes všechny útrapy ubytovali, jakžtakž aklimatizovali na další nárůst teploty  
o 10 °C, vyšší koncentraci poutníků. V Českém národním centru probíhal každý 
den program v pořadí: ranní modlitba, hádanka dne, katecheze, mše svatá – vše 
doprovázeno hudební skupinou Credenc, diskusní skupinky. Obědy a večeře se 
vydávaly na základě stravenek v místních restauracích. Čekací doba tři hodiny. 
Odpoledne bylo vyhrazeno Festivalu mladých – koncerty, divadlo, hudba, kat-
echeze, duchovní program, pokec s kamarády, zkrátka podle chuti. Žel, davy lidí 
nám zabránili účastnit se společného programu se svatým Otcem. Volili jsme al-
ternativu v ČNC. Sobota byla věnována přesunu na vojenské letiště Cuatro Vien-
tos, kde následně proběhlo samotné setkání 1,5 milionu mladých s papežem. 
Neproniknutelné davy, únava, prach, čekání, nekončící fronty, teplota vzduchu 
50 °C, nedostatek místa, organizace kulhala na všechny čtyři. To vše nás prová-
zelo sobotním odpolednem. Od přeplněnosti sektorů pomohla večerní bouřka, 
neboť řada účastníků odešla. Večerní vigilie proběhla ve zkrácené formě. Papež 
promluvil mimo jiné i neformálně: „Mladí lidé, děkuji vám za vaši radost i za to, 
že vaše síla a odolnost je mnohem větší než tento déšť.“ Neděle. Poslední den. 
Dopoledne byla slavena mše svatá. Po ní Svatý Otec oznámil, že příští Světové 
setkání mládeže proběhne v Riu de Janeiro. Před námi byla ještě zpáteční cesta 
do Barcelony, odlet do Vídně a návrat domů. Všude dobře, doma nejlíp.

Světové dny mládeže v Madridu
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Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nás po tyto dny podporovali modliteb-
ním dopingem, taky panu kaplanovi, že nás neváhal na této pouti s radostí do-
provázet.  A společně s hymnou letošních Světových dnů mládeže popřát všem 
farníkům "firmes en la Fé“ (neboli „pevní ve víře“).

Osobní zhodnocení:
- skauti na každém kroku
- frisbee s mezinárodní účastí
- soudržnost Čechů při koncertě v Barceloně, zpívání národních písní v Ma-

dridském metru
- super předprogram v Tarragoně
- „Na setkání mě uchvátila obrovská svěžest církve a potenciál, který by měla 

využít.“
- „Vlastně není podstatné, zda mši svatou slaví sám papež s milionem mladých 

lidí, nebo kněz na vesnici s hrstkou farníků. Pán Ježíš je přítomný vždycky  
a stejně.“

Lenka & Martina
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je mimo jiné patronem studentů, a proto se  
v tomto čase, kdy se děti a také starší studen-
ti středních a vysokých škol pomalu chystají 
na nový školní rok, zmiňujeme právě o tom-
to světci. Jeho svátek připadá na 18. září. 

Josef Maria Desa, jak se tento světec nazýval 
původním jménem, se narodil počátkem  
17. století, roku 1603, v Itálii. Jeho otec 
Felice Desa byl vynikající kolář a výrobce 
povozů. Kvůli své dobrotě se však dos-
tal do velkých dluhů a byl na něj vydán 
zatykač. Utekl proto z vesnice, aby se vyh-
nul vězení. Jeho žena zůstala sama. Byla 
v pokročilém stádiu těhotenství, když 
k nim domů zas jednou přišli biřici. Ukryla se před nimi do nedaleké stáje a 
tam našeho Josefa porodila. Tak se stal podobně jako samotný Pán Ježíš a 
svatý František z Assisi, dalším dítětem narozeným v krajní bídě a nouzi 
ve stáji. …takto dramaticky začal život svatého Josefa, a neméně dramaticky i 
pokračoval… V dětství vážně onemocněl flegmonou, nebo možná rakovinovým 
nádorem a pět let zůstal upoután na lůžko. Všichni se mu vyhýbali, nem-
ohl ani chodit do školy. Trávil tak dětství v samotě, v modlitbě a postu. Teh-
dy v něm uzrávaly zárodky opravdové svatosti a povolání k řeholnímu životu  
a ke kněžství. A pak se stal zázrak. Matka malého Josefa odnesla do poutního 
kostela Milosrdné Panny Marie v nedaleké vesnici Galtone, potřela ho olejem 
a Josef se okamžitě uzdravil. A zpátky do Kopertina byl schopen dojít sám. …
jenomže jak se mohl stát knězem, když nebyl vzdělaný?...a proč je svatý Josef zobra-
zován, jak se vznáší nad zemí?... 

Zajímá vás, jak to bylo se svatým Josefem dál? Pokud ano, pak zavítejte na 
farní stránky do sekce „Co se do Farníčku nevešlo“. Ve zkratce můžeme o svatém 
Josefu Kopertinském nebo také Kupertinském či z Kopertina říci toto:

→ byl františkánský mnich (kapucín)
→ je známý svou schopností levitovat, upadal do extáze, kdykoli pohlédl na 

obraz Ježíše, Panny Marie nebo sv. Františka z Assisi
→ je patronem pilotů, kosmonautů, špatných studentů (on sám měl velké 

potíže se studiem, ale svou pílí a oddaností Bohu a Panně Marii, vše zvládl) 
Svatéto Josefa Kopertinského tedy můžeme s důvěrou prosit za úspěšné složení 
zkoušek a také za obrácení hříšníků.

SVATÝ JOSEF KOPERTINSKÝ

světci jako inspirace pro náš život

18



V měsíci září budeme slavit 3 svátky, které se týkají jediné osoby - Panny Marie. Nejen 
s těmito svátky jsou úzce spjaté poutní mše svaté, proto vám dáváme malý výčet 
poutí, které se v našem okolí budou slavit. Neváhejte se na některou z nich vypravit  
a vyprosit si ochranu od těch, kteří mají moc se za nás přimlouvat u samotného 
Boha.

VRANOV U BRNA 
Každou neděli v září (4., 11., 18., 25. 9.) a první 

neděli v říjnu (2. 10.) můžeme své prosby vložit 
do rukou Panně Marii Vranovské. Mše svaté 
budou v 7:00, 8:00, 9:30, 11:00. a v 15:00. Ve 
14:00 se můžeme přidat k poutníkům v litaniích  
a obdržet svátostné požehnání.

V sobotu 26. 11. se můžete opět vydat na 
toto krásné poutní místo, tentokrát na advent-
ní bdění, které může být bránou, jak se dobře 
připravit na slavnost Narození Pána Ježíše. 
Bdění se koná každoročně před první adventní 
nedělí od 21 hodin. Většinou mívá tento večer 
připravený otec Pavel Havlát, který svým op-
timismem, smíchem a láskou pozitivně kazí 
všechny kolem sebe a společným zpěvem  
s místní scholou plně pociťujete Boží blízkost. 
Vřele doporučujeme!

PROTIVANOV 
Také kostel na Protivanově je zasvěcen Narození Panny Marie. Poutní mše 

svaté budou v neděli 11. září v 8:00 a 11:00.

JAROMĚŘICE 
V Jaroměřicích na Kalvárii budou slaveny 11. září mše svaté v 8:30, 10:30  

a ve 14:00 k Svátku Povýšení svatého kříže.

SLOUP 
Sloup je známým poutním místem v nádherné přírodě Moravského krasu.  

15. září bude také zde pouť, tentokrát na svátek Panny Marie Bolestné. Slavnos-
tní mše budou v neděli 18. září v 7:30 a 10:30.

církev bez hranic aneb co se děje kolem nás
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LETOVICE 
Klášterní kostel Milosrdných bratří v Letovicích je zasvěcen českému světci 

svatému Václavu. Mše svatá zde bude v den slavnosti - ve středu 28. září  
v 10:30.

VANOVICE 
Také farní kostel ve Vanovicích je zasvěcen českému velikánu svatému Vá-

clavovi. Čas slavnostní mše svaté bude dodatečně upřesněn na nástěnce.

VÍSKY 
Kostel zasvěcený svatému archandělu Michaelovi na Vískách určitě 

nepřehlédneme, protože se ve své kráse tyčí nad celou obcí a svou bělostí září do 
okolí. Na poutní mši svatou můžete přijet v neděli 2. října v 8:00 a 10:00.

BENEŠOV
Kostel na Benešově je zasvěcen Povýšení sv. Kříže a poutní mše svatá zde bude 

18. 9. v 10:00.

Na následujících řádcích si přečtěte krásný dopis, který Joyce Zalwango - naše 
farní adoptovaná dívka z Ugandy - nedávno poslala: 

Můj drahý Petře Haupte, (a všichni kníničtí farníci), posílám vám mnoho 
pozdravů z Ugandy. 

Jak se vám všem vede? Jak se má Adéla, Tereza, Veronika, Pavel, Ondra  
a ostatní děti z náboženství s paní učitelkou Danielou? 

Jsem šťastná, že mohu chodit do školy, a že jsem zvládla čtvrtou třídu. Učila 
jsem se dál číst, abych mohla jít na univerzitu. Nepřestávám vám všem děkovat, 
protože bez vás bych nenavštěvovala školu Sv. Jana Nepomuckého. Dostali jsme 
dva nové české učitele. Mají s námi výtvarku a angličtinu. Je s nimi legrace. 

Doma se mamince narodilo miminko – chlapeček Frank. Je moc roztomilý.
Počasí je deštivé. Zrovna je čas růstu. Pěstujeme brambory. Moji drazí, 

děkuji vám, že jste mi dali motyčku a rendlík. 
Přeji šťastné Velikonoce vám i vašim rodinám.

Zůstávejte v dobrém.
Vaše milovaná Joyce Zalwango
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Na tomto místě je dán prostor k tomu, abychom hlouběji pochopili význam 
dění kolem nás především v liturgii církve. Abychom pronikali hlouběji k význa-
mu gest a slov, která děláme, vidíme, slyšíme anebo říkáme. Je třeba vědět, proč 
je to tak a ne jinak. Je třeba znát okamžiky, které mají být oslavou Boží. Abychom 
Boha chválili nejen ústy, ale především abychom Bohu vzdávali díky celým srd-
cem a celým životem.

Když slyšíme slovo liturgie, zaujme nás jeho znění: L i t u r g i e – slovo, které 
nám v podstatě nic neřekne. Jedná se o řecké slovo leiturgia, a to znamená  
v překladu „konání lidu“. Jedná se tedy o jakoukoliv činnost člověka ve 
společenství. Liturgie není dílo jednotlivce, ale určitého celku lidí. Mluvíme-li  
o liturgii, pak je to vždy ve spojení se službou Bohu. Tedy liturgie v našem 
významu slova, je jakákoliv činnost, jakékoliv konání člověka pro Boha. Jedná se  
o službu Bohu. Tak všechno, co děláme ve společenství a je oslavou Boží, je vlastně 
liturgií. Znamená to pro nás, že i modlitba svatého růžence ve společenství je lit-
urgie, že společná modlitba rodiny je liturgie, modlitby maminek jsou liturgií, 
a všechna setkání, při kterých chceme oslavovat Boha, jsou liturgií. Vždy však 
je toto dílo spojeno se službou bližnímu, tedy je i dílem pro člověka, na prvním 
místě je ale Bůh.

Všechno naše konání, všechny naše liturgie, které konáme ve svém všedním 
životě, mají základ a kořen v jedné základní a největší liturgii a tou je Mše svatá 
(lat. Missa Sancta). Svatý Jan Zlatoústý (347-407), arcibiskup v Konstantinop-
oli, kazatel a řečník, nazývá tuto základní liturgii tzv. „Velkou liturgií“ a mno-
ho dalších církevních otců o ní hovoří obdobně. Proč Velká? Velká proto, že je 
nejvyšší službou Bohu, která může být přinesena. Je obětí Ježíše Krista na kříži 
pro spásu člověka; „Sám sebe vydal, aby vykoupil služebníka“ (srov. Exultet – 
Bílá sobota). Vykonal velké dílo lásky vůči člověku a vůči Bohu. Zemřel, aby spa-
sil člověka, a to vše v poslušnosti vůle svého Otce. Je velkým dílem pro člověka  
a pro Boha, tedy Velkou liturgií.

My západní křesťané mluvíme o Mši svaté, o Nejsvětější oběti, o Eucharistické 
oběti atd. Těch názvů je spousta a každý z nich poukazuje na podstatnou část 
toho, čím Velká Liturgie je. Dnes však bylo spíše naším cílem pochopit význam 
slova liturgie a jeho dopad do našeho života. Liturgie je jakékoliv dílo člověka  
k oslavě Boží. Dílo, služba bližním v Bohu, a proto když budeme jakkoliv sloužit 
Bohu ve svých bližních, stáváme se účastnými liturgie, té největší liturgie – Mše 
svaté. Druhý vatikánský koncil nazývá mši svatou Zdrojem a vrcholem činnosti 
církve (Sacrossanctum concilium – SC 10 čl.), životem v Kristu a s Bohem.

o. Petr

víme proč?
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Naše farnost je rozlohou poměrně velká. Zahrnuje 4 obce a v každé z nich 
najdeme buď kostel, kostelíček či kapličku, hřbitov, řadu křížů, soch a pomníků... 
A možná kolem nich jen chodíme a více si jich nevšímáme. Nad všemi těmito 
většími či menšími farními reáliemi ční a dohlíží sv. Marek se lvem po boku. Co 
víme právě o něm? A kolikrát jsme četli Markovo evangelium, které by právě 
naší farnosti mohlo být nejbližší?

V rámci našeho farního zpravodaje nazvaného Farníček vám nabízíme 
možnost lépe, a jakoby pod lupou, se seznámit s naším patronem a také s celou 
“hmotnou” farností.

Připravili jsme aktivitu nazvanou O pohár svatého Marka. Je určena starším 
dětem (věk dle vlastního uvážení) a všem dospělým. Jak název napovídá, bude 
se i o něco soutěžit :-).

o pohár svatého marka

Na vyvýšeném místě starého hradiště na východní straně  Knínic stojí z dálky 
viditelný farní kostel sv. Marka.

Kostel byl vystavěn v letech 1805-1806 nákladem 5574 zlatých jako neori-
entovaná jednolodní stavba (hlavní oltář nesměřuje na východ) v místech, kde 
dříve stával chatrný kostelík pocházející z doby kolem r. 1097, který spravovali 
mniši benediktinského kláštera Hradisko u Olomouce. Starý kostelík byl zbořen 
r. 1802. Již za čtyři roky 24. srpna 1806 byl vysvěcen kostel nový. V sousedství 
kostela, na místě nynějšího hřbitova, stával dříve kostelík sv. Markéty, který byl 
při stavbě nového kostela rozebrán. Zachovalo se pouze kněžiště, užívané dosud 
jako márnice. 

Naproti kostelu je fara, k níž se dá sejít po starobylém krytém schodišti.  
I z městečka vede ke kostelu kamenné schodiště. V dřívějších dobách býval 
kolem kostela hřbitov, r. 1842 byl přeložen na nynější místo nad kostelem, nyní 
se začíná postupně zase obnovovat.

Protože věž nového chrámu nebyla dimenzována na zatížení velkými 
zvony, byla u něj koncem 18. století zbudována dřevěná zvonice, do které byly  
z bezpečnostních důvodů zvony přemístěny. 

Na věži kostela jsou jen dva malé zvonky, které nám oznamují svým hlasem, 
kolik je právě hodin. Jeden z nich slouží i jako umíráček. Na věž je dost složitý 
přístup, ale pohled z ní stojí za to. Při opravě věže v r. 1995 prošly generální opra-
vou i věžní hodiny. V následujícím roce byla opravena fasáda a střecha na celém 
kostele. Předchozí větší opravy byly na kostele prováděny začátkem 70. let.

O dalších zajímavostech týkajících se našeho kostela si povíme zase příště.

Poznáváme sakrální stavby naší farnosti
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Pravidla:
- v každém čísle Farníčku najdete témata ze tří okruhů, nad kterými se během 

následujích tří měsíců můžete zamýšlet, dohledávat informace, bádat, zkoumat 
spojitosti...

- a pak buď na všechna tři, nebo libovolná dvě, anebo jen jedno z témat napište 
krátkou zprávu či zamyšlení - co jste zjistili, nebo co vás při bádání zaujalo, o co 
se chcete podělit s ostatními...

- všechny příspěvky budou zařazeny do slosování, které proběhne příští rok  
v rámci farního dne, ale hlavně některé články budou otisknuty v příštích číslech 
Farníčku (všechny pak na farních internetových stránkách), díky čemuž se 
navzájem můžeme velmi obohacovat a inspirovat!

-okruhy: 
1) Markovo evangelium
2) Marek a jeho život
3) reálie farnosti sv. Marka
- konkrétní otázku či téma k okruhům najdete na konci tohoto článku a pak 

v dalších číslech Farníčku; své odpovědi a úvahy napište na papír (podepsaný 
celým jménem - pokud chcete soutěžit; je však možné zůstat i v anonymitě)  
a vhoďte jej do krabičky v kostele na stolku a to nejpozději do určeného data

1) Proč má sv. Marek jako atribut lva? Jak na tebe působí velký obraz za oltářem 
vyobrazující právě sv. Marka se lvem?

2) V jaké době žil sv. Marek? S kterými dalšími osobami se setkal, nebo které ho 
nějak ovlivnily? 

3) Je v blízkosti tvého bydliště nějaký kříž nebo máš nějaký oblíbený, třeba  
i opuštěný, nebo o který se staráš? Co je na něm napsáno, jak vypadá? Máš  
k němu nějaký vztah? Připoj jednoduchý popis místa, kde se nachází.

Milé děti! Už jste si někdy představily sv. Václava, jak asi vypadal? 
Namalujte obrázek tohoto světce, na zadní stranu nezapomeňte připsat vaše 

JMÉNO + VĚK a váš výtvor doneste nejpozději do neděle 25. září do kostela na 
stoleček vzadu. Vyhlášení proběhne 28. září odpoledne na akci „O štít sv. Vá-
clava“. Na nejšikovnější malíře čeká super odměna! 

Na velikou hromadu obrázků se těší Ivana Hauptová a odborná porota ☺

minisoutěž pro děti
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Koncem listopadu to budou už tři roky, co začala fungovat knínická farní kni-
hovna. Knihy jsou umístěny ve zpovědní místnosti a je možné si je vypůjčit po 
nedělní mši svaté, popřípadě i jindy. Kromě knih, jejichž seznam naleznete na 
webových stránkách knínické farnosti, půjčujeme i starší čísla časopisů Milujte 
se, Tarzícius a Nezbeda. Chcete-li si rozšířit své vědomosti, prohloubit duchovní 
život či jen relaxovat nad pěknou knihou, nebojte se nás oslovit. Čas věnovaný 
kvalitní knize není ztracený. Na váš zájem se těší Blanka Hájková a Daniela 
Ošlejšková.

Zaujalo nás: 

JEHO KRÁLOVSTVÍ 
Autor: Mika Waltari

Historický román Jeho království pojednává 
o jednom z nejdramatičtějších úseků lidských 
dějin - o ukřižování Ježíše Krista. Vypravěčem 
románu je Říman Marcus Manilius Mezentianus, 
otec hrdiny románu Nepřátelé lidstva, který před 
nešťastnou láskou k Tulii utíká do vřavy Jeru-
zaléma a stává se zde účastníkem dějů, jež trvale 
ovlivnily jeho život. Stává se přímým svědkem 
Ježíšovy smrti, je zasažen hloubkou jeho posel-
ství a s detektivní posedlostí pátrá po smyslu 
jeho slov a činů. Setkává se s jeho učedníky, mat-
kou, Lazarem, uzdravenými a ostatními svědky 
zázračného Ježíšova vlivu na své součastníky. Poté, kdy je Petrem jako Říman 
vyloučen z řad vyvolených, nachází sám sebe v pokoře a dobrotě srdce. Waltari 
i v tomto díle mistrovsky přibližuje dávné děje a jejich kulturní a ideologické 
kořeny. Ožívají zde historické společenské reálie římského, egyptského, asyr-
ského a židovského života. Průvodcem děje je opět vzdělaný nezávislý pozorova-
tel, který díky své schopnosti čistého a noblesního vztahu k lidské individualitě, 
je i pro dnešní čtenáře přitažlivým a přesvědčivým zprostředkovatelem dávných 
poselství o vznešenosti lidského údělu. Volně na ni navazuje román Nepřátelé 
lidstva, z převratného období Říma, kdy byli křesťané považováni za nepřátelé 
lidstva. Má formu memoárů, jejichž fiktivním autorem je římský senátor Minu-
tus Lauzus Manilianus, uchovatel poháru Ježíše Nazaretského, souputníka čtyř 
císařů, který se dobrovolně staví na stranu ponižovaných.

O dalších zajímavých knihách se dozvíte na nástěnce v kostele!
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 Cvičení pro zdravá záda
Milé dámy, milí pánové, mladí i starší! Bolí vás záda? Nebo se prostě “jen” hrbíte, 

věšíte ramena a máte ztuhlý krk? Jestliže máte takový šimravý pocit, že byste  
s tím měli něco dělat, tak přijďte v pondělí 5. září v 17 hodin na faru, kde proběhne 
první domlouvací a lehce cvičící hodinka pro naše zdravá záda! S sebou pohodl-
ný oděv a podložku na zem.

Těší se Petra Hartlová, fyzioterapeut.

 Tvořivá dílna
Od října se budeme jednou za čtrnáct dní v pátek v 16 hodin scházet na faře  

a společně budeme tvořit věcičky na misijní jarmark, ale i do svých domácností. 
Jste zváni všichni, které toto tvoření baví - děti, mladí, maminky, tatínci, babičky, 
dědečci – prostě všichni, které osloví výtvarná technika, kterou budeme tvořit. 
Zatím pro začátek prozradím, že máme v plánu naučit se zdobení ubrouskovou 
technikou, pletení z pediku, háčkování zvonečků a ozdob na stromeček apod. 
Pokud se něčemu věnujete a mohli byste přispět svým nápadem do naší výt-
varné dílničky, budeme moc rádi. V tomto případě můžete kontaktovat Blanku 
Ševčíkovou (blasev@email.cz). Bližší informace – tzn. co a kdy budeme vytvářet, 
najdete ve vývěsce před kostelem. Předem díky všem, kteří se zamyslí nad tím, 
co umí a popřípadě se podělí s ostatními ☺.

 Modlitby maminek
Milé maminky, je tomu bezmála 5 roků, co se v naší farnosti začaly scházet 

maminky, aby se modlily za svoje děti. Poprvé jsme se sešly dvě, ale „kde jsou dva 
nebo tři v mém jménu“ říká Pán Ježíš, „tam jsem já uprostřed nich.“ Postupně 
nás bylo víc a víc, protože potřebu modlit se za svoje děti nosí v srdci asi každá 
maminka. Jako lidé máme omezené schopnosti ve všem, a to i ve výchově dětí. 
Právě proto v modlitbách odevzdáváme svoje děti do rukou toho, kterému na 
nich nejvíc záleží, a to je Bůh…. Časem nás bylo 18 a takové velké společenství 
lidí už se nemohlo scházet dohromady, tak jsme se ( i když nerady, ale v pokoře 
a v důvěře) rozdělily na tři skupinky. A časem přibyla i čtvrtá. Jsme moc rády 
za každou „novou“ maminku, která se rozhodne přijít mezi nás a modlit se 
s námi. Nezáleží vůbec na tom, jestli jste výmluvná nebo naopak tichá, jestli 
jste ráda ve společnosti druhých nebo máte ráda svůj klid a pokoj, jestli jste 
se dostala do kontaktu s vírou v Pána před nedávnem nebo jste vyrůstala  
v křesťanské rodině…. Důležité je jen jedno – chtít se modlit a svěřovat své děti 
do Boží náruče… Podrobnosti o tom, kdy a kde se jednotlivé skupinky schází, 
naleznete ve vitríně u kostela.

25

krátké zprávy



 Kromě našeho Farníčku se v několika uplynulých týdnech narodilo  
v naší farnosti nebývale mnoho miminek. Můžeme se těšit, že v krátké době 
je přijmeme do naší farní rodiny a spolu s nimi oslavíme přijetí jejich první 
svátosti – křtu.

Také výtvarnici Anně Kocmanové, autorce mozaiky Svaté rodiny v našem 
farním areálu, se před několika dny narodil syn Matěj.

Dětem i jejich rodinám vyprošujeme hojnost milosti a požehnání od Pána.

Tento pomyslný dortík patří našemu milému otci 
Petrovi, který před pár dny oslavil své narozeniny. 
Za celou farnost mu Farníček přeje mnoho zdraví, 
Božího požehnání a ještě spoustu radostných chvil 
strávených mezi knínickými farníky.

 DVD z biřmování a farního dne
V červnu letošního roku proběhlo slavnostní udílení svátosti biřmování  

a farní den. DVD s filmem a CD s fotkami z této slavnosti si můžete objednat 
pomocí formuláře na stolku v kostele nebo kontaktujte Miroslava Hartla na tele-
fonu 608282088. Celková cena za DVD a CD je 50,-Kč.

 Cvičení pro rodiče s dětmi
Od října začíná opět v tělocvičně místní ZŠ Cvičení pro rodiče s dětmi! Cvičit 

se bude každé úterý od 17.00 do 18.00 hod.
Jsou zvány všechny děti zhruba od 2 – 3 let až po předškoláky v doprovodu 

maminky, tatínka, babičky, dědečka… První půlhodinku věnujeme rozcvičce 
(rozběhání, rozhýbání) a nácviku základních pohybových dovedností, přičemž 
využíváme různých pomůcek (míče, míčky, stuhy, švihadla, molitanové tvary, 
obruče…). Druhou půlhodinku pak cvičíme na nářadí. 

Na všechny odvážlivce se těší Mgr. Daniela Ošlejšková

 Sboreček pro děti
Pozor, pozor! Pro všechny hudbychtivé děti, co rády zpívají nebo hrají na 

hudební nástroje, bude bývat „sobotní zpívání“ – tak jak bývalo v minulém 
školním roce – tedy od 15 do 16 hodin na faře. Nebojte se a přijďte, není nutné 
se zapisovat. Rádi uvidíme „staré“ i nové tváře! První „sobotní zpívání pro děti“ 
se uskuteční 3. září. Těší se na vás Ivana a Martin.
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výzva
První číslo farního časopisu nazvaný Podzimní Farníček vytvořila prozatímní 

redakční rada, která se skládala z následujících členů: odpovědnou osobou byl 
ustanoven Petr Haupt, dále již máme výbornou designérku Vendulu Konečnou  
a práce redaktorů se zhostili Petra Hartlová, Blanka Ševčíková, Markéta 
Dvořáková, Jitka Muchová, Ivana Hauptová, Lada Hauptová, Daniela Ošlejšková, 
P. Petr Košulič a další drobní přispěvatelé. Díky za to!

A čeho se týká ona výzva? Už v samém úvodu nás, všechny farníky, Farníček 
žádal, abychom mu pomohli se zdokonalovat a růst do krásy.

 Každý máme jiné schopnosti a různé dary, a tak i možností jak přispět ke 
vzniku „bratříčků Farníčků“ je vícero:

- V měsíci září (pravděpodobně v úterý 13. 9. v 19:00) bude setkání těch, kteří 
se chtějí stát oficiálními členy redakční rady. Tito redaktoři budou mít za úkol 
intenzivně pracovat na dalších číslech farního časopisu – psát články, oslovovat 
externí dopisovatele, shánět zajímavá témata atd. Pokud tedy máte zájem stát 
se redaktorem Farníčku (k čemuž nejsou potřeba zvlášť úžasné schopnosti, ale 
nutností je spousta elánu do společného díla, odhodlání a vytrvalost), tak bez 
váhání přijďte!

- Dále potřebujeme tzv. externí dopisovatele, kteří by rádi občas přispěli 
článkem (do kterékoli rubriky), postřehem, vlastním či cizím zážitkem nebo 
zkušeností,…prostě čímkoli, co by čtenáře zajímalo.

- V neposlední řadě Farníček potřebuje zdravou kritiku, ale i pochvalu ☺,  
a tak se nebojme říci svůj názor, a tak léčit ony dětské nemoci.

Pokud chci přispět svou troškou do mlýna, co mám udělat?
·Napsat svůj článek, připomínku atd. na papír (podepsaný či nikoli – dle vlast-

ního uvážení) a vhodit jej do označené krabičky na stolku v kostele.
·Nebo napsat e-mail Petře Hartlové: p.hauptova@seznam.cz
·Nebo osobně informovat Petra Haupta nebo Jitku Muchovou.

Těšíme se na hojnou spolupráci!
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