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Je to rok, co jste si poprvé mohli počíst v našem novém časopise. A potom 
každého čtvrt roku, na každé roční období, jste se mohli těšit na další číslo. Dnes 
dostáváte Farníček č. 5, už zase podzimní. Je tak trošku zaměřený na loučení  
a trochu víc na vzpomínání. Loučíme se pomalu s prázdninami (děcka-ach jo), 
s krásnými letními dny, dovolenými, rozloučili jsme se nedávno s naším panem 
kaplanem (ale jenom tak trochu, protože se přemístil jen o pár kilometrů). 
Rozloučili jsme se i s člověkem, který do naší farnosti také patřil, s farní sestrou 
od P. Sommera. Není to tak dlouho, co jsme se s ní mohli ještě aspoň občas 
vidět před farou nebo v kostelní lavici. Ať ji Pán přijme do svého království. 
Toho slibovaného vzpomínání je v dnešním Farníčku také dost. Mládež a rod-
iny se s námi podělí o čerstvé zážitky ze Žďáru, také z farních táborů, účastníci 
charismatické konference nám přiblíží atmosféru v Brně, také maminky si 
připomenou vzácnou návštěvu, vzpomeneme na šebetovskou pouť. To jsou 
události z uplynulých dnů nebo týdnů. Tentokrát se ale podíváme i do minu-
losti méně i více vzdálené, dozvíme se hodně zajímavých věcí z dřívějších dob. 
Podzimní farníček začneme aktuálně, událostí, kterou v současné době tak trochu 
žijeme, totiž změnou v obsazení místa farního vikáře. Nový farní vikář, neboli ka-
plan, se nám na další stránce trošku představí. K hlubšímu vzájemnému poznání 
určitě bude v blízké době dost příležitostí, třeba na poutním výletě, který se chystá.  
Přejeme všem čtenářům krásné babí léto (i dědkovské), příjemný podzim  
a pěkné počtení nového Farníčku.

Redakce Farníčku

ÚVODNÍK

Milé farnice, milí farníci a farníčata!

Všechno nejlepší, Farníčku, k prvním narozeninám!
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Nový kaplan v naší farnosti
Říká se: „změna je život“.  K jedné takové změně opět v knínické farnosti 

dochází. Po dvou letech se střídají kaplani. Mohu vám říci, že pocit změny  
a potřeba si zvyknout a zajet v nových kolejích je oboustranný. I když z mé strany 
zažívám hřejivý pocit, že obdobnou dobrou zkušenost s živou farností s mnoha 
početnými rodinami, ve které přímo farář nesídlil, ale dojížděl tam z většího 
sousedního města, mám. Je to z mého předchozího působiště v Pohořelicích na 
Mikulovsku, kde jsem byl ustanoven jako jáhen, a ke kterému byla přifařena 
obec Přibice. Tam, vedle těch, kteří už dovršili vyššího věku nebo těch, kteří 
už z rodinných svazků vyrostli a sami rodiny ještě nezaložili, ale do farnosti 
samozřejmě také patřili, bylo mnoho rodin, se kterými, kromě prožívání víry 
při liturgii, bylo možné se setkat i v jejich „volném čase“. Takto stejně na mě od 
prvních pocitů a dojmů farnost Knínice, jak jsem ji mohl zatím poznat, působí.

Vedle toho, jak jsem poznal Knínice, mi dovolte, abych řekl ještě několik slov 
o sobě, aby to vzájemné poznání bylo na obou stranách. Je mi 31 let a pocházím 
z obce Hodějice, která patří do farnosti Slavkov u Brna. Po průmyslové škole 
stavební jsem se ještě pustil do vysoké školy stavební a odpověď na své povolání 
jsem dal až po jejím dokončení, když jsem nastoupil do Olomouckého semináře. 
Druhou polovinu teologických studií jsem absolvoval na Lateránské univerzitě 
v Římě. Po jednom roce jáhenské služby v Pohořelicích jsem byl ustanoven ka-
planem v Boskovicích, Knínicích a ve Svitávce. Co se týká zkušenosti prožívání 
víry mezi vrstevníky, jsem vděčný za společenství mládeže, které během mých 
let dospívání ve Slavkově existovalo a skončilo tím, že z něho vzešlo několik 
manželských párů a duchovních povolání. Jsem proto zvědavý na mé působení 
a život ve vaší farnosti, která stejně jako je celá církev znamením spásy, slouží  
a je k tomu, aby vedla cestou ke Kristu.

Martin Kohoutek, kaplan
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Ze vzpomínek na dřívější časy
Často vzpomínám na vyprávění maminky, jak žili, když 

ona byla malá.
Bydleli v malém domečku o dvou místnostech. Jedna malá 

kuchyň a větší světnice. Tam se odehrávalo všechno dění. 
Zde se pracovalo přes den, večer se rozestlaly postele 
a spalo se. Všichni v jedné místnosti.
K domečku patřilo kousek pole, což byla tak trochu 

výhra, protože poskytlo trochu obživy, dokonce měli  
i kravičku a kozy, takže bylo i trochu mléka a másla.
Na svačinu do školy se nosil chléb, maminka díky to-

muto malému hospodářství, namazaný máslem nebo sádlem, 
ale vzpomíná na sousedovy děti, ty měly chléb jen suchý. 
Do školy se chodilo přes les do sousední vesnice pěšky. 
Copak v létě, to bylo hej! V zimě se ale často brodili 
závějemi a pak ve třídě museli sedět v mokrých šatech, 
než na nich uschly.
Na oběd se vařila nějaká hustší polévka a jedla se  

s chlebem. Někdy byly koláčky se švestkami sypané mákem, 
někdy bramborové placky pečené na plotně.
Chléb se jedl skoro na každé jídlo, rohlíky nebyly. 

Ty vozila babička od pekaře jednou za čas. Dnes se vozí 
cukroví, tehdy se vozily jako pochoutka rohlíky. Maso 
bylo jen v neděli a většinou vařené z polévky s bram-
borem.
K večeři byly často vařené brambory na loupačku  

s mlékem. Nadojilo se čerstvé u krávy nebo bylo kozí.
Čaj se vařil z nasbíraných bylinek, ruský byl také, 

ale vařil se většinou jen v neděli k nějaké buchtě.
To byla sváteční pochoutka – buchta s tvarohem a čaj. 

Když zrály švestky, pekly se buchty se švestkami, když 
nebyl tvaroh ani ovoce, tak se zamotaly pletýnky a jak 
byly dobré!

Po představení našeho nového pana kaplana jsou tady slíbené vzpomínky. 
Nejdřív vzpomínky jedné naší farnice na dobu, kterou ještě někdo může pama-
tovat, ale pro většinu z nás je to jako zpráva z úplně jiného světa. Tak pěkné 
počtení...
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Chléb se pekl doma, to byl trochu obřad. Zadělalo se 
kváskem těsto v díži a míchalo se. Vymíchat těsto to 
nebyla žádná lehká práce, protože ho bylo hodně, chléb 
se pekl na dva týdny.
Pak se roztopila pec.  A to už kynuly bochníky v ošatkách 

a pro děti na mls nachystala babička menší chlebánky, 
posypané solí a kmínem.  V roztopené a vyhřáté peci 
se žhavé uhlíky vyhrabaly na strany, pec se uprostřed 
vymetla košťátkem a sázel se lopatou chleba. Pak se už 
jen čekalo na zmíněné chlebánky. To byla pochoutka!
Když byla maminka malá, neměli ve vesnici zavedenou 

elektřinu, ta se zaváděla až před 2. svět. válkou. Svíti-
lo se petrolejovou lampou. Prádlo se pralo v neckách na 
valše, žehlilo se žehličkami, které se rozehřívaly na 
kamnech.
Lidé měli těžší život, ale možná k sobě měli blíž než 

dnes, večer místo televize se společně celá rodina po-
modlila, popovídali si, podělili se o svoje problémy  
s těmi druhými.
Možná jsem svými vzpomínkami připomněla mládí vám 

dříve narozeným, někteří jste možná vyrůstali v trochu 
lepších poměrech, ale určitě všichni rádi vzpomínáte. 
Bylo to přece vaše mládí a na to se nezapomíná.
 

A tady už jsme v době ještě podstatně vzdálenější. Při čtení Farníčků jsme se 
mohli dozvědět něco o opravách našeho kostela, teď se dostáváme do doby jeho 
výstavby. Při opravách věže v r. 1995 byly nalezeny dokumenty, které tam byly 
vloženy při stavbě a opravách kostela a které nám přibližují dobu svého vzniku.

Pro paměť:
V roce 1805 byla začata stavba nového knihnick-

ého farního kostela a v následujícím roce dokončena. 
Vysoce důstojný kardináI arcibiskupský rada a děkan  
v Boskovicích, Karel Nepomuk Hitschmann, jej vysvětil, 
ačkoliv ještě nebyl zcela dohotoven, na svátek sv. 
Bartoloměje. Po celé tři roky neměla Knihnice žádný 
kostel, zatímco starý byl stržený, povolení pro 
stavbu nového se u dvora dlouho opožďovalo. Nedělní 
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bohoslužba se proto po jistou dobu konala v kapli  
sv. Markéty. Šebetovský vrchní úřad to nechtěl v tom-
to malém kostele trpět z důvodu nepohodlí ve srovnání  
s jinými farníky, a tak došlo potom po mnohých mrzu-
tostech k tomu, že jen ranní mše byla v Knihnici, ale 
slavné obřady se konaly v kapli šebetovského zámku. 
Knihnický farář, za kterého se toto všechno událo, se 
jmenoval Šebestián Bilímek a byl bývalým cisterciákem 
královského kláštera velehradského. Tyto dva roky, během 
kterých se na kostele pracovalo, byly velmi smutné a do-
provázeny nešťastnými událostmi. Udály se v nich věci, 
které nemají v dějinách příkladu.
V roce 1805 panovaIo neustále takové zdražování, že 

ačkoliv nebyl nedostatek obilí, měřice pšenice stála  
18 až 20 zlatých, měřice žita rovněž ve stejné ceně, ječmen 
za 10 zlatých a oves byl prodáván za 7 zlatých. Po žních 
sice cena obilí o něco klesla a bylo vidět radostnější 
budoucnost, když náhle vypukla mezi Rakouskem a Fran-
cií strašná válka. Rakousko obsadilo Bavorsko, které 
se spojilo s Francií, ale bylo brzo po památné bitvě 
u Ulmu, při níž polovina rakouské armády byla zajata, 
zahnáno. Celá Morava a Rakousy byly zaplaveny Rusy, 
kteří spěchali na pomoc římskému císaři. Ale všichni mu-
seIi ustoupit před mocí pronikajícího nepřítele. Císař  
s celým svým dvorem a všemi cennostmi utekl z Vídně, 
kterou pak nato Francouzi obsadili. Poslední bitva, 
která převyšuje zuřivostí a vraždychtivostí všechny bit-
vy, které kdy byly svedeny, se udála mezi Brnem a Slavk-
ovem, a když také na obou stranách zůstalo snad více 
než 40.000 mužů /není jasné, jak je míněno - zůstalo 
na bojišti=padlo, nebo zůstal stav armád?/, podařilo se 
francouzskému císaři Napoleonovi vynutit si vítězství. 
Rusové utíkaIi v největším nepořádku a důsledkem toho 
bylo nejprve příměří zbraní a brzo nato mír mezi Rak-
ouskem a Francií, přičemž ale Rakousko ztratilo Benátky 
a Tyrolsko vedle jiných panství. Pozoruhodné je, že při 
této bitvě tří císařů tito osobně vedli svá vojska.
Knihnice nebyla sice během války znepokojována od 

žádných nepřátelských zástupů, ale byla neustále ve 
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strachu a bázni, protože nepřátelské přední voje ležely 
v Letovicích a neustále v okolí vyvolávaly srážky.
Boskovice a Svitávka mnoho vytrpěly. Také šebetovská 

vrchnost musela složit 3000 zlatých výpalného. Když potom 
byl uzavřen klid zbraní, přišla do Knihnic nepřátelská 
eskadrona dragounů k ležení, která se ale chovala klidně, 
když se jí dělalo vše po vůli.
S koncem prosince, nebo lépe první dny ledna 1806, 

příšla radostná zpráva o míru a hned nepřátelé opouštěli 
Moravu. V roce 1806 už nebylo zdražení tak velké, měřice 
pšenice stála přede žněmi 8 zlatých.
Člověče, který toto psaní dostáváš do ruky, děkuj 

Bohu, žes nežil v časech truchlivých, neboť to byla také 
smutná léta, tak uvaž, že tvoji předkové museli mnoho 
vytrpět a nes zlý osud s  trpělivostí. Neměli jsme žádné 
peníze než pár bankocetlí a trochu drobných /měďáků/.
Toto pojednání udělal /sepsal/ tehdejší knihnický 

kooperátor 
Josef Slaný

1. října 1806

/poznámka: 1 měřice - v této době počátkem 19. stol. 
zřejmě moravská = 70,6 litrů/

Přeneseme se o pár let dále, do roku 1868, do doby, kdy byla pravděpodobně 
dostavěna věž našeho kostela a byl do ní vložen další dobový dokument. Tyto 
nejstarší dokumenty byly psány švabachem, dík patří těm, kteří se zasloužili o je-
jich přeložení tak, abychom si tyto zajímavé zprávy z dávných dob mohli přečíst 
všichni.

Pro paměť:
1/ V roce spásy 1868 dne 18. října na slavnost posvěcení 

kostela po slavnostních nešporách vztyčil tesař Florian 
Kaštánek z Knihnic č. 155 za účasti velkého množství 
lidu a za hlaholu kotlů /bubnů/ a trub tento vrchol /
věže/ s dvojitým křížem, předem posvěceným ode mne, 
tehdejšího faráře, v mém 50-tiletém kněžském jubilejním 
roce.
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8/ Toto byl neobyčejně horký rok, ještě 7. září uka-
zoval teploměr o 2. hodině odpoledne na slunci 38 a 9. 
téhož měsíce v tutéž hodinu až 40 stupňů horka. /1868/
11/ V důsledku těchto velkých hork muselo všechno doz-

rát a žně začaly o plné tři týdny dříve. Již 17. července 
byla farská pšenice svezena.
15/ Z nedostatku deště obilí neodnožovalo a zůstalo 

kratší a řidší. Naproti tomu sypalo více než v předchozím 
roce a bylo velmi moučné. Ovoce bylo neslýchané množství. 
Každý keř kvetl a přinesl ovoce. Ve farské zahradě bylo 
až 300 měřic z jablek vedle velkého množství švestek  
a rynglí.
21/ Jenom nevyrostlo žádné zelí, sazenice byly nejprve 

poškozeny od nesčetných housenek a později od "zemních 
blech', /=dřepčík?/, a z části zcela zničeny. Letošní 
pastva kvantitou tu a tam, zvláště v Uhrách, kvalitou 
ale všude překonala všechny dřívější roky. Že jinak ale 
trvající sucho způsobilo velký nedostatek krmení, je 
samozřejmé. V a u Knihnic přišlo aÍe přece jen několik 
přeháněk a zajistilo luční porosty. Měli jsme pěkné seno 
a prostřední otavu, zatímco okolní obce, jako Světlý, 
Cetkovice a částečně Černá Hora mohly nakosit na svých 
loukách jen málo sena a neměli žádnou otavu.
34/ 25. května tohoto roku zavedla vláda civilní 

manžeIství, nařídila odluku školy od církve a vydala 
konfesijní zákony.
37/ Arcibiskup olomoucký odmítal vydání manželských 

rozlučovacích akt /od církevních soudů/ světským úřadům. 
Bylo mu pohroženo pokutou 2000, 5000 a 20.000 zlatých. 
Konečně vyhověl světským úřadům, otevřel archivní skříně 
a vydal s protestováním předmětná akta.

Josef Luňáček, farář

pozn. 1. zřejmě dle teploměru Réaumerova, 40° Ré-
aumerova = 32° Celsia
2. V této době se používala měřice dolnorakouská /

vídeňská/
1 měřice = 61,487 litrů
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Možná se podaří časem získat i další dokumenty, které schránka ve věži 
obsahuje. Dnešní kostelové vzpomínání zakončíme povídáním historicky 
nejmladším, o opravách a výmalbě kostela v roce 2005-2006. To máme v paměti 
jistě všichni, stejně jako návštěvu našeho otce biskupa Vojtěcha 27. srpna 2006.

Vzpomínky na opravu kostela
Již při dřívějších neformálních rozhovorech s P. Sed-

lákem, v té době ustanoveným farářem v Knínicích, jsme 
uvažovali o tom, jak oslavit výročí dvě stě let od post-
avení a vysvěcení našeho kostela. Tehdy jsme si řekli, 
že to, co náš kostel potřebuje, je nová výmalba. Aby 
zde bylo stále to příjemné místo na setkávání s Bohem  
i ostatními farníky. Co to znamená výmalba? Přesně jsme 
ještě netušili, co nás čeká, ale věděli jsme, že bude 
zapotřebí kostel odvlhčit a povolat památkáře.
Asi dva roky před výročím se zpracoval projekt na 

odvlhčení se schválením památkářů, kteří vyžadovali 
stavebně historický průzkum, což by vyžadovalo inves-
tici asi 25 tis. Kč. Díky tomu, že je kostel poměrně 
mladý, se podařilo po odvolání tento požadavek zrušit.
Po konzultacích s konkrétními uživateli a výběrovém 

řízení se zakoupil přístroj, který zamezuje vzlínající 
vlhkosti. Po jeho instalaci se měřila vlhkost zdiva na 
čtyřech místech. Po roce bylo zdivo odvlhčené.
Dle projektu se musela vlhká a zasolená omítka odstranit 

a nahradit novou – sanační. Na základě rad a zkušeností 
odborníků a praktiků jsme se rozhodli pro omítky vápenné 
– bez cementu. Omítka vnitřního soklu se odizolovala 
rákosovou rohoží, neboť hrozilo, že soli ve zdivu pro-
jdou až do nové malby.
Dále se provedlo odvedení povrchových vod od koste-

la z východní strany drenážním kanálem. Na dně kanálu 
je speciální odvodňovací potrubí. Dno je plné, horní 
2/3 děrované. To bylo nezbytné kvůli kryptě pod ko-
stelem, aby se veškerá voda odvedla mimo. Jelikož je 
toto potrubí velmi drahé, poradili si naši farníci jeho 
výrobou z kanalizační trubky.
Rovněž byla upravena cesta kolem kostela tak, aby sk-

lon od zdi byl ve spádu mimo objekt.
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Vstup do hrobky byl opatřen střešním žlabem s na-
pojením na kanalizaci. Také musel být upraven svod ze 
sakristie, jelikož voda stékala po fasádě. Nově byl na-
pojen do kanálu.
Vnitřní vlhkost kostela byla odvětrána otvory ve vstup-

ních dveřích, v sakristii pak pomocí sítí v okně.
Teprve po těchto „předběžných“ úpravách se mohlo 

uvažovat o výmalbě.
Byl pozván výrobce barev Teluria, který provedl návrh 

výmalby. Následně došlo ke schválení památkářem a mohlo 
se začít s vlastní výmalbou.
Jelikož se nesehnalo lešení na celý kostel, muselo 

se malovat po částech. Stará malba se umývala. Hrozilo 
loupání nové malby. Stávající omítka byla nerovná a pro 
malbu nevhodná. Museli jsme proto natahovat novou fa-
jnovou omítku.
Souběžně s výmalbou se prováděla i úprava elektroinsta-

lace, tj. nové osvětlení klenby kostela, zasekání roz-
vodu rozhlasu, instalace ovládacího panelu a osvětlení 
v sakristii.
V klenbě presbytáře provedli restaurátoři opravu 

obrazů. Výjevy evangelistů byly opatřeny kruhovými rámy. 
Všechny sochy, obrazy, oltáře i lustry byly vyčištěny  
a nakonzervovány.
Pod boční oltáře a Boží hrob byly vyrobeny nové 

stupínky.
Dále byla do kostela zavedena voda výkopem na západ-

ní straně. Z druhé strany by se voda při poruše mohla 
dostat do vysušeného zdiva.
Současně se prováděla oprava zvonice – desek střechy, 

výměna břidlice, instalace střešních žlabů a hromos-
vodu, nová stříška nad vstupem, pozlacení báně.
To vše se uskutečnilo jen díky nezištné obětavosti  

a ochotě farníků. Mnozí věnovali spoustu svého volného 
času. Někdy se pracovalo i přes půlnoc. Přičinili se 
mladí i staří, každý jak dovedl.
Myslím si, že se dílo podařilo. Máme důstojný Boží 

stánek!!!
Josef Ševčík
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co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících

Farní den, 17. června

Jednou z novinek letošního farního dne byl charitativní koncert pro naši 
adoptivní dívku Joyce. Všichni jsme byli zvědaví, kdo se skrývá v nově vzniklém 
hudebním tělese a kdo dostal odvahu zazpívat a zahrát. Atmosféra kostela je 
vždy plná důstojnosti a vážnosti, a tak když se začali lidé scházet, všichni se 
ztišili v novém očekávání zážitku. Nastalo milé překvapení. Hudební těleso 
tvořili nejen mladí ze sborečku, ale i ostatní odvážlivci všech generací zpěváků. 
Kostel se rozezněl krásnými písněmi o Boží lásce a milosti a všichni zpěváci  
i hudebníci se zapojili tělem i duší, aby ukázali nejlepší výsledek společné práce. 
Musíme také připomenout paní vedoucí tohoto sboru, která to vše na začátku 
„zpískala“ a za to jí patří velký dík. Její svěřenci zpívali jako sbor andělů a všichni 
jsme byli naplněni novými zážitky. Nejen že se vybrala finanční částka na naši 
adoptivní dívku, ale především díky za velkou odvahu všem zúčastněným.

V minulém školním roce při dětských mších měly děti soutěž. Za každou 
účast na mši svaté a za správnou odpověď na otázku o. Petra dostaly krátký 
barevný provázek. Ten si měly vzít domů a navazovat ho dalšími provázky. Na 
konci školního roku při táboráku na farním hřišti bylo vyhodnocení. A kdo že 
měl “provázek” nejdelší? Byly tři kategorie:
I. od nejmladších dětí do 2. třídy - 1. Klára Lujková, 2. Peťa Mucha, 3. Eliáš 
Měkota
II. od 3. třídy do 5. třídy - 1. Vojta Mucha, 2. Anežka Přikrylová, 3. Marek Lujka
III. od 6. třídy po nejstarší - 1. Alča Lujková, 2. Kristýna Ošlejšková, 3. Ondra 
Mucha

Zakončení školního roku
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Rozlučka s o. Petrem
Jak všichni víte, v polovině prázdnin se s námi rozloučil p. kaplan o. Petr 

Košulič. V pátek 3. 8. proběhlo na farním dvoře neformální posezení - rozloučení 
s ním. Mladí si nejen připravili kvíz o knínické farnosti, ale také poznávání vla-
jek cizích zemí. Při tomto příjemném letním odpoledni jsme předali mimo jiné 
p. kaplanovi album s fotkami z akcí za uplynulé dva roky, které s námi prožil 
a kartičkami s modlitbou a poděkování od vás. V neděli při mši svaté mu byl 
předán dar - celebrační kufřík pro kněze ke slavení mše svaté v terénu. Fotky  
z této akce můžete shlédnout na farních stránkách. 

Bylo ráno 3. července a na vlakové zastávce v Knínicích se vytvořila skupinka 
táborníků. Vlak přijel, skupinka nasedla, zamávala rodičům a dojela až do 
městyse Měřín, kde se setkala s další skupinkou táborníků. Společně s ní odjeli 
do Netína, což bylo místo letošního farního tábora. Tam je přivítal Panoramix 
a společně s ním i Asterix a Obelix. Ti zahájili táborovou olympiádu. Táborníci 
museli plnit během pěti dnů olympijské disciplíny, mezi které patřily například 
kohoutí zápasy, lov divočáků, házení oštěpem, štafeta se slovy, míchání kouzel-
ného lektvaru a spousta dalších.

Panoramix jim také pověděl, že si mohou vydělat nějaké peníze. Tyto peníze 
mohli obyvatelé galské vesnice dostávat za pomoc v kuchyni, za večerní pro-
gramy a za další výjimečné aktivity

Táborníci si během tábora plnili také tzv. srpy. Takovéto srpy můžeme nazvat 
také bobříky. Byl to srp odvahy, mlčení, hladovky, poznávání zvířat a rostlin  
a spousty dalších. Na konci byly tyto srpy vyhodnoceny a Gal s nejvyšším počtem 
srpů byl náležitě odměněn.

Během olympijských her jsme si udělali také malý pěší výlet do Dědkova. 
Taková malá vesnička, kde je i malinká kaplička. Právě k té kapličce jsme se 
vydali i my a otec Blažej Hejtmánek. Společně jsme tam slavili mši svatou, za do-
provodu našeho nově vytvořeného táborového sborečku. A tak táborový pobyt 
pokračoval, když nastal asi 5. den olympiády. Galové pojídali večeři a najednou 
v okně viděli Římana, jak unáší Panoramixe. Samozřejmě se okamžitě rozběhli 
za ním, bohužel ho však nedoběhli. Říman jim nechal pouze vzkaz, který však 
nedával bližší vysvětlení, ani jak Panoramixe vykoupit. Galové čekali a čekali. 
Mezitím se odehrál výlet do Jihlavy, kde jsme všichni společně navštívili místní 
zoo. Panoramix tam však také nebyl. Zajeli jsme se podívat i k místnímu ryb-
níku, ale tam jsme ho také nenašli. Až další den v noci se objevili římští vojáci, 
kteří unesli dva galské osadníky. Za ně od ostatních Galů žádali peníze a na-
konec je Galové vykoupili. Po cestě zpátky potkali Kleopatru, která se ztratila  

Farní tábor pro starší děti
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a hledala nocleh, který jí Galové poskytli. Ona jim za to prozradila podrobnos-
ti o Caesarovi, který se Galům ukázal další večer. Další večer konečně přišel 
římský voják se zprávou od Caesara a dovedl naše galské táborníky až k hrobce, 
kde byl Caesar utábořený. Galové mu dali výkupné za Panoramixe a další den, 
když ještě splnili nějaké úkoly, které se naučili během plnění srpů, Panoramixe, 
i po malé zradě Caesara, osvobodili. Ten konečně vyhlásil vítěze olympiády  
a slavilo se a slavilo.

Teď už zbývalo jen uklidit, vysát, umýt podlahy a mohli jsme nasednout na 
autobus, který nás zavezl až domů.

Monika 

Farní tábor pro mladší děti
V červenci jsme se my, nejmladší děti od pěti do devíti let, účastnili farního 

tábora na Bačově.
Rozloučili jsme se s rodiči v Knínicích na zastávce a autobusem jsme jeli k Su-

dickému dvoru. U dvora je krásný rybník, na který jsme se šli podívat. Sice nás 
zastihl déšť, ale ten jsme ve zdraví přečkali v úkrytu. Pak už jsme v pořádku došli 
do „kulturáku“. Po takové cestě jsme si s chutí dali výborný guláš. 

Na táboře bylo spousta zábavy a her, ale největší zážitek mám z cesty lesem 
na Vísky. Měli jsme dojít na „Ohradu“, ale po cestě jsme zabloudili. Náš šikovný 
vedoucí Honza našel ale brzy cestu! Bylo to bezva dobrodružství. 

Hlavní kuchtička byla Iva, která nám vyvařovala různé dobroty. Měli jsme  
i pizzu. Byla výborná!

Na táboře nechyběla ani ranní rozcvička, která nás pořádně probudila. Ale ne 
všem se chtělo po ránu cvičit. (třeba mně☺).

Každý den jsme zakončili modlitbou a písničkou. A pak šupky dupky do 
spacáků…. 

Poslední den byl výjimečný tím, že jsme se všichni (i se svými rodiči a míst-
ními lidmi) sešli v kapličce a o. Petr Košulič sloužil mši svatou. Potom nás čekalo 
vystoupení před rodiči a panem kaplanem. Ztvárnili jsme pohádku o strašidýlku, 
které hledalo kamaráda. Použili jsme kostýmy, které jsme měli předem připravené 
z domova. Nechyběly tam postavy princezen, rytířů, zbrojnoše, hradního malíře, 
strašidla a šaška. 

Ivi, Aneto, Martine, Danku a Honzo, díky, že jste se o nás tak pěkně starali. 
Bylo to s vámi super! Doufám, že příští rok se na táboře zase sejdeme.

Verča a mamka☺
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Ahoj děti, v tomto Okénku vás čekají dva různé úkoly. Podaří se ti alespoň 
jeden z nich vyluštit? Pokud ano, napiš svoji odpověď (sám nebo za pomoci 
rodičů) na mejlovou adresu p.hauptova@seznam.cz do 2. listopadu (ale raději 
hned, ať nezapomeneš) a můžeš vyhrát hezkou cenu. Losování proběhne na 
Kartičkiádě v sobotu 3. listopadu.

Zvolit si můžeš buď Křížovku, anebo Sudoku (nelze soutěžit v obou).

okénko pro děti

Děti, víte, kdo byl soudcem v Izraeli a vynikal svojí silou?

KŘÍŽOVKA
Ideální podoba soutěžního mejlu:
Okénko pro děti – Křížovka – znění tajenky – Jméno a příjmení
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vyznačte si v kalendáři

září

říjen

PRAVIDELNÉ MŠE SV. od září:
středa      17:00  (se zaměřením na děti)
pátek       18:00
neděle       8:30

  2.  neděle hody ve Vážanech, mše sv. v 10:00
  5.  středa  PRVNÍ DĚTSKÁ MŠE SV. v 17:00 s žehnáním školákům
   

10.  pondělí  

15.  sobota  FARNÍ POUTNÍ VÝLET
16.  neděle  

28.  pátek  Slavnost sv. Václava, mše sv. v 8:30
  

INFO SETKÁNÍ pro zájemce o Katecheze rodičů s předškol-
ními dětmi, po mši sv. na faře
INFO SETKÁNÍ pro zájemce o Cvičení pro zdravá záda,  
17:30   na faře

INFO SETKÁNÍ pro zájemce o Katecheze pro mládež, po  
mši sv. na faře

  6.  sobota RŮŽENCOVÉ ROZJÍMÁNÍ

listopad

  1.  čtvrtek  Slavnost Všech svatých
  2.  pátek  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  3.  sobota  KARTIČKIÁDA
25.  neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále
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Poutní výlet
V sobotu 15. září zveme všechny zájemce na farní poutní výlet na Vysočinu.
Navštívíme Měřín, působiště P. Blažeje Hejtmánka, sousední farnost Netín  

s poutním kostelem P. Marie, venkovní křížovou cestou a kaplí s hraběcí hrob-
kou. Můžeme se stavit v Křižanově, rodišti sv. Zdislavy a určitě navštívit P. Stan-
islava Richtera na Moravci. Děti se mohou podívat do strašidelného zámku  
a muzea veteránů v Dolní Rožínce.

Pojede se osobními auty, takže je třeba nahlásit, kdo by byl schopen a ocho-
ten do svého auta někoho přibrat a naopak, kdo bude dopravu potřebovat. 
Přihlašovat se můžete v sakristii nebo u Petra Haupta.

Účast na výletě přislíbil i o. Martin, náš nový kaplan.

Pokud počasí a okolnosti dovolí, uskuteční se v měsíci září nebo začátkem 
října další ročník Moštování pro Joyce. Bližší informace se dozvíte v pravý čas  
v nedělních ohláškách a na nástěnce před kostelem.

6. října 2012 v 19:00 - kostel sv. Marka 
Svíčky, ticho nenásilně přerušené slovy, písničkami. Okolo lidi, kteří touží po 

setkání s Pánem v modlitbě růžence.  
Klečím a prožívám velikost Boha, který mě přesahuje. Přemýšlím, jak zapada-

jí slova Písma svatého do mého života. Pán ke mně mluví a naplňuje mé toužící 
srdce svou přítomností, svým slovem. Odpovídá na moje otázky a já cítím, že  
v Jeho přítomnosti se nemusím bát. 

Pokud tvá duše je naplněna touhou po hlubším poznávání Pána, jsi srdečně 
zván na růžencové rozjímání. 

Loňská Kuličkiáda se odkutálela a letos je tu zase něco nového - 
KARTIČKIÁDA. Tvoje bystrost jistě už odhalila, že půjde o hry a soutěže, při 
kterých budeme používat karty a kartičky. Výzva pro všechny děti: Pokud se 
chceš zúčastnit, neváhej! Zamysli se, jaké hry s kartami znáš, které hraješ rád, 
anebo které se chceš naučit a můžeš mi během září a října říct, co by podle 
tebe na Kartičkiádě nemělo chybět. Sejdeme se na sýpce v sobotu 3. listopadu  
v 13:30. Těší se Petra Hartlová.

Moštování

Růžencové rozjímání - růženec světla 

Kartičkiáda
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SUDOKU
Ideální podoba soutěžního mejlu:
Okénko pro děti – Sudoku – opiš celou devítimístnou číselnou řadu prvního 
řádku (A) – napiš čísla všech hledaných veršů, př: A8,B1,C7atd. – Jméno  
 příjmení

Do příslušných řádků tabulky na místo hvězdiček doplň čísla veršů:
A   1Pt 2,* I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste 
byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
B   J 18,* Jakmile jim řekl ‚to jsem já‘, couvli a padli na zem.
C   Mt 16,1* A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a 
brány pekel ji nepřemohou.
D   Ř 16,* Pozdravujte Andronika a Junia, původem židy jako já a kdysi 
spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než 
já.
E   L 14,3* Nehodí se na pole ani na hnojiště: vyhodí se ven. Kdo má uši 
k slyšení, slyš.
F   1K 16,* Otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků 
je mnoho.
G   Sk 7,5* Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a 
zlostí zatínali zuby.
H   Mk 14,3* Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: 
‚Počkejte tu, než se pomodlím.‘
I   Zj 16,1* A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka 
vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám
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Katolická charismatická konference 
V polovině července jsme se vydali na katolickou charismatickou konferenci 

(KCHK) do Brna. Loni jsme tam byli na jeden den a hodně nás to oslovilo. 
Tak jsme si řekli, že příště pojedeme na celou konferenci. Letos byla konfer-
ence  zaměřena na úryvek z Janova evangelia O marnotratném synu:  "Máme 
proč se veselit a radovat. " Hlavním hostem byl francouzský kněz a řeholník 
Daniel Ange. Mezi dalšími přednášejícími byl např. P. Vojtěch Kodet, P. Angelo 
Scarano, Kateřina Lachmanová, Veronika Barátová a další.

Velkou výhodou pro rodiče bylo to, že mohli mít s sebou na konferenci děti. 
Pro děti byla totiž připravena speciální dětská konference, takže dospělí mohli  
v klidu poslouchat přednášky.

Každý den začínal společnou modlitbou v 9 h - za doprovodu hudební skupiny 
CHAPELY, která vznikla právě díky konferencím. Po téměř hodinové modlitbě 
následovala přednáška, po ní oběd a odpolední klid, který mohl každý využít 
dle svého přání - posedět se známými, shlédnout divadlo pro děti, adorovat  
v kapli, číst si anebo jen tak relaxovat. V 15 h byla druhá přednáška a po ní byla 
slavena mše sv., kterou živě přenášela TV NOE. Večerní program také neměl 
chybu. Jeden večer jsme mohli naslouchat koncertu chval skupiny FILIA nebo 
posedět s přáteli u vína a cimbálové muziky. Druhý večer jsme si mohli vybrat 
z několika nabídek, např. P. Daniel Ange se s námi podělil o osobní vzpomínky 
na Jana Pavla II. nebo jsme se mohli zaposlouchat do koncertu písní k modlitbě 
nebo shlédnout divadlo "Zraněný pastýř" nebo vyslechnout přednášku o. Aleše 
Opatrného - Radosti a strasti stavu manželského atd. Výběr byl opravdu velký. 
Další večer byla modlitba za účastníky konference. Celé setkání bylo ukončeno 
v neděli mší svatou.

Jak už jsem se na začátku zmínila, téma bylo z podobenství O marnotratném 
synu. Všichni je určitě dobře známe. Co jsem si ale nikdy neuvědomila je třeba 
to, že se každý z nás může najít ve starším synovi, který záviděl  otcovu starostli-
vost a lásku k mladšímu synu, když se vrátil s prázdnýma rukama domů a otec 
mu běží naproti a objímá ho. Přitom staršímu synu - a tím pádem nám všem 
- Otec říká: "Dítě, vše mé, je tvé. Ty jsi stále se mnou." I já můžu mít všechno 
od Boha, pokud chci, pokud se od Něho dobrovolně nevzdaluji. Otec - Kristus 
- nám všem říká: "Dokud já jsem s Tebou, nikdy nebudeš zatracen - ztracen". 
Každý z nás hledá to nejvlastnější bytí - to své já - v Kristu. Nejen On nám 
byl darován, ale i my Jemu. Patříme k sobě navzájem. Bůh nás miluje navzdory 
našim chybám - přehlíží je. Měli bychom si uvědomit, že jsme v Jeho náručí, jako 
to malé dítě u svých rodičů, když něco provede - sice ustrašené - ale šťastné.

- jm-
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Celostátní setkání mládeže 2012
Město Žďár nad Sázavou hostilo ve dnech 14.-19. srpna přibližně 5300 

mladých lidí ze všech koutů České Republiky. Nechyběli jsme ani my, 
mladí z Knínic a blízkého okolí, a celých 6 dní jsme se pokoušeli pron-
ikat mottem letošního setkání: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj.“  
Skvělí organizátoři a velká spousta dobrovolníků nám díky Bohu nach-
ystala opravdu nabitý program. Z větší části se odehrával na hlavním 
pódiu, jinak jsme si na různých místech města Žďár mohli vybrat ze 
široké nabídky přednášek, koncertů, modlitebních setkání, sportů, ….  
První den jsme prosili v modlitbách o Ducha Svatého. Ve středu, čtvrtek 
a pátek jsme postupně prožívali dary Ducha – dar lásky, radosti a pokoje. 
Zvláštní důraz byl kladen na svátost smíření. V sobotu jsme slavili mši sva-
tou a částečně sdíleli program s rodinami, které se sem vydaly na Pouť rodin.  
Po celou dobu setkání jsem zvlášť vnímala snahu všech přiblížit nám Boha jako 
osobu, která je mi nejbližší, která nás, mě osobně a každého, miluje nekonečnou 
láskou, dává mi vědomí mé osobní důstojnosti, důležitosti, úcty a krásy, dává 
mi do srdce radost a přináší pokoj. Za toto jsem moc ráda… Při závěrečné 
nedělní mši svaté nás otec biskup Jan Graubner docela razantně oslovil, jestli 
opravdu chceme měnit sebe k lepšímu a tím i kousek světa kolem nás. „Ano“ 
takové spousty mladých ho vedlo k přesvědčení, že lepší svět právě začíná…  
Kéž nám vydrží nasazení pro Krista i teď – i když setkání už skončilo… a za 5 let 
se těšíme na viděnou na příštím setkání! 

Již podeváté se konala Pouť rodin brněnské diecéze do Žďáru nad Sázavou.  
Z naší farnosti se zúčastnila pěkná řádka rodin. Ta naše rodinka dorazila na místo 
brzy, před devátou hodinou, kdy v místě konání akce (na sportovním stadionu) 
vládl onen pokoj z nadpisu. Po šedesátikilometrové cestě strávené v autě nás 
ve Žďáru přivítaly příjemné sluneční paprsky, všude klid a mír. Mladí účastníci 
CSM pomalu přicházeli, ale nikde žádná tlačenice, hluk nebo něco jiného, co by 
se dalo na setkání takového množství lidí čekat. Našli jsme si místečko na trávě, 
aby naše batolící děti strávily očekávané dopoledne co nejpříjemněji. Pomalu 
se stadion plní a sluníčko začíná připalovat. Program na hlavním podiu byl asi 
takový: modlitba, katecheze otce biskupa Pavla Posáda a potom mše sv. sloužená 
otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Přiznávám, že z tohoto celého programu 
jsem postřehla velmi málo. Potřeby dětí nás rodiče zaměstnávaly poměrně dost 
a navíc stále teplejší ovzduší narušovalo onen pokoj z úvodu. Proč mluvím  
o pokoji? Celé setkání mladých mělo motto: "Ovocem Ducha je láska, radost  
a pokoj...". A tématem katecheze i homilie byl právě "pokoj". O to málo, co jsem 

Pokoj i nepokoj na Pouti rodin
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zaslechla, a oslovilo mě, se ráda podělím:
- Pokoj je bratr radosti
- Pokoj je dar a výzva
- O pokoj prosme Ducha svatého
- Pokoj ústy hlásejte, v srdci chovejte!
Možná toto setkání není o tom pochytat moudra, možná to má být prostě 

"setkání". O setkání s přáteli, kamarády, dávnými známými, i lidmi neznámými 
totiž nebylo nouze. Někdy mi udělalo radost krátké popovídání "jak se daří", "co 
je nového", jindy mě potěšil pozdrav a nejčastěji mě oslovil jen němý úsměv.

Ale teď už pojďme dál. Čas se přehoupl přes poledne a sluníčko pálilo stále 
víc. Přišla únava, a tak pokoj v nás i mezi námi se pomalu měnil na nepokoj... ale 
to jen chviličku☺. Přece jsme si nemohli zkazit tak vzácný den! Někdo se tedy 
vydal na poutní trasu se zajímavými zastaveními - ta naše dva a půl kilometrová 
vedla osvěžujícím prostředím lesní cestou kolem rybníka, jiní strávili odpoledne 
v areálu bývalého kláštera s bohatými aktivitami pro děti, a později také pro-
gramem na pódiu. Nakonec přišel otec biskup Vojtěch, krátce k nám promluvil, 
připomněl školákům jejich brzký návrat do školy a všem nám požehnal. A tady, 
v krásném zeleném svěžím prostředí dvora a zahrady kláštera se mohl rozhostit 
jedině pokoj...  

A na závěr? - snad jsme my, rodiny, byli dobrým příkladem pro mladé účast-
níky CSM, kteří se možná teď, možná za pár let budou rozhodovat o přijetí svá-
tosti manželství, o přijetí dětí...Byl to náš úkol na tomto setkání - být svědectvím 
- snad jsme obstáli.

A ještě nabízím některé z textů k zamyšlení, které nás provázely na poutní 
trase:

„Nenarodil jsem se z maminčina lůna, ale z jejího srdce.
Jsem totiž adoptovaný“. My všichni jsme se narodili z Božího probodeného 
srdce.

Touha po štěstí, kráse a lásce, která dokáže až po okraj naplnit naše srdce, je 
ve skutečnosti stesk po ráji. Tam je náš pravý domov.

Pro děti:
Co je to ráj? Je jako srdíčko plné radosti a dlouhatánské prázdniny.
A kde je? Tam, kde se Pán Bůh s námi směje.
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Modlitby maminek - návštěva
Začátkem července přijela mezi nás, modlící se maminky, vzácná návštěva. 

Byla jí paní Růženka Fialová, která založila modlitby maminek v ČR. Byla ve-
lice mile překvapena množstvím maminek u nás ve farnosti. Nadšení, které  
z jejího projevu vyzařovalo, bylo strhující. Myslím tím, že strhla snad všechny 
okolo svou radostí z Božího vedení a působení. Je krásné, když je někdo takhle 
nadšený pro Pána. 

Seznámila nás s tím, jak hnutí modliteb maminek vzniklo. Nechyběly ani 
poutavé příběhy maminek, které zažily působení Boha v uzdravení svých dětí 
skrze modlitbu, v obrácení dětí k Bohu atd. Potom jsme společně prožili sílu 
modlitby za své děti a sebe navzájem.

Milé maminky, babičky, toto společenství je vám otevřené. Můžete mezi nás 
přijít, a tak se zapojit do modliteb za své děti a sebe navzájem. Čím víc je na nás 
kladených nároků, tím víc je třeba opřít se o Pána. A že se po nás, maminkách 
nebo babičkách, nechce v životě málo!

-bš-

Vzpomínky jsou jako jeřabiny rudé
strom již zvadl a ony stále svítí.
Srdce dávno znavené a chudé,
ony září - a v nich celé žití.
Ano, přikláněla bych se i já k těmto veršům. Některé události v našem životě 

nás vybízí ke vzpomínání.
Ráda vzpomínám na dobu svého dětství, kdy jsem byla obklopena láskou 

rodičů a sourozenců. Kdy jsem chodívala na pouť do Šebetova na sv. Annu. 
Starší sourozenci se dohadovali, kdo mě bude doprovázet, protože ten nemusel 
pomáhat doma, na poli apod.

To bývala poutní mše sv. ve všední den. Všude plno krámků, cukráři, 
zmrzlináři. Protože bylo málo peněz, raději jsem si vyžadonila hodinky – 
nendótky. Ty vydržely déle, snad než jsem je někde ztratila.

V kapli sv. Anny se mně moc líbilo – barevná sklíčka v oknech, a když do nich 
zasvítilo sluníčko, byla jsem jako v pohádkovém zámku.

Tohle všechno mi probíhalo hlavou v letošním roce. A že jsem o nějaký pátek 
starší, vnímám své okolí trochu jinak a hlouběji.

Krásná, květinami vyzdobená kaple, hodně známých usměvavých tváří. A co 
na mě velmi pozitivně zapůsobilo, bylo kázání našeho milého kaplana P. Petra 
Košuliče. Jak dokázal vyzvednout poslání našich rodičů a prarodičů, ve srovnání 
se sv. Annou a sv. Jáchymem.

Šebetovská pouť
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Co můžeme ještě vykonat dobrého v dnešní uspěchané době? Vždyť naše děti 
nemají na výchovu našich vnuků čas, a my jim můžeme (babičky a dědečkové) 
být pevnou oporou v poznávání víry. Tak si musíme být vědomi tohoto poslání 
a nemít obavu, že jsme zde na světě zbyteční.

„Vždyť i podzim života může být krásný, po létě úrodném.“
Všem organizátorům této slavnosti patří veliký dík!

Anna

inspirovalo nás

Modlení po skončení mše sv. - ANO či NE?
Možná jste se všimli, že v některých kostelech se věřící po skončení mše sv. 

modlí různé modlitby a jinde ne. Možná vás napadlo, jak by to vlastně správně 
mělo být?

Na toto téma vyšel nedávno v Katolickém týdeníku zajímavý článek. Vlastně 
to byla odpověď P. Miloslava Fialy na dotaz čtenářky. Říká tam asi toto: Mod-
litby a různé dodatky po mši sv. byly běžné a měly jisté opodstatnění v dobách 
předkoncilních s ohledem na mši slouženou v latině. V dokumentech Druhého 
vatikánského koncilu je řečeno, že liturgie je vrcholem, k němuž směřuje činnost 
církve, není záležitostí pouze duchovních, ale aktivně se jí účastní celá obec 
věřících. Ta vkládá do přímluv prosby za konkrétní potřeby společenství a za Boží 
ochranu na přímluvu svatých, jak je věřící dříve vyjadřovali po skončení mše. 
Po závěrečném požehnání a propuštění věřících knězem zpíváme závěrečnou 
píseň, čímž společná bohoslužba končí.

Není již třeba žádná společná modlitba, raději modlitba osobní nebo chvilka 
ztišení před svatostánkem. Neboť do slavení mše sv. patří i mlčení. Jsou to ch-
víle ticha po kázání, po přijetí eucharistie a právě i po skončení liturgie. Proto 
bychom měli mít na paměti, že při vycházení z kostela máme vydržet v tichosti, 
abychom nerušili druhé a všechny důležité věci (byť související s liturgií nebo 
s farními záležitostmi) si nechat až ven před kostel nebo snad jednou do farní 
kavárny.

Takže raději než trvat na společné modlitbě po mši sv., mohli bychom se 
pokusit přijít do kostela o nějakou chvilku dřív a účastnit se modlitby růžence  
a dalších modliteb přede mší svatou. To je určitě nejlepší příprava na společné  
a aktivní slavení liturgie.

-hd-
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Exercicie pro maminky z internetu.
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o to, co mě oslovilo, když jsem prožívala 

o prázdninách chvilky samoty. Děti totiž odjely na prázdniny, a tak jsem si pus-
tila z internetu exercicie pro maminky, které vedl o. Pavel Havlát. 

Tyto exercicie mají několik částí. Z první části jsem vybrala myšlenky, které 
mě nějak oslovily. Zkusila jsem to sepsat hlavně pro ty z vás, kteří nemáte přístup 
si tyto exercicie pustit na internetu. Věřte, že to, s jakou radostí a nadšením o. 
Pavel mluví, to není předatelné na papíře. Je opravdu lépe si to poslechnout. Ale 
ještě lepší by jistě bylo, zakusit to všechno “naživo”.

Celý můj život je setkání s Bohem. Bůh mě stvořil, povolal k životu a já jsem 
na něm ve všem zavislý. Je to ale krásná závislost. Co to v nás udělá, když se 
řekne Bůh?

Máme o Pánu Bohu různé falešné představy.
- Bůh někdo neurčitý – nějaká energie (žádná energie nemůže milovat!)
- Bůh jako stařeček na obláčku
- Bůh jako policajt, který všechno vidí
- Bůh, který pořád jenom trestá
- Bůh, který svět stvořil, a už se o nás nestará
- Bůh, který se stará moc – všechno je předem dané
- Bůh, jako „oslíčku, otřes se“ – vhodím modlitbu, vypadne mi zdraví…. 
Bůh je osoba.
Je to někdo, kdo mě miluje. Pán Ježíš náš učí, kdo je Bůh.
Ježíš nazývá Boha „Abba“ – tatínek.
Věřím tomu, že Bůh je můj milující táta?
Zamysleme se nad svým životem … Bůh se o nás nikdy nepřestal starat.
Nic nám nedá tak zabrat, jako přesvědčení a vědomí toho, že jsme milované 

Boží děti. Jak může Bůh mě, s mými nedostatky a hříchy, milovat?  Ďábel je ten, 
který nás chce od Boha odvrátit. První věc, kterou nám bude chtít zpochybnit, je 
vědomí a přesvědčení, že jsem milované Boží dítě. 

Boží láska není za odměnu! Mám rád svoje děti za odměnu? Když zlobí, mám 
je i přesto rád…. Stejně je to s Bohem. Bůh mě miluje. Je to Láska, která všechno 
uzdravuje. Víme to teoreticky, ale zakusili jsme tuto milující lásku?

Jestli upřímně hledáme, tak najdeme. Když hledám, Bůh mi odpoví.
 
Hlavní věci, které Boží Láska uzdravuje:
   - pocit nemilovanosti – jsem nechtěný, jsem bokem. Může to být z dětství, 

z manželství. Pokud zažiji Boží lásku, tak mě tato láska z pocitu nemilovanosti 
uzdraví. Bůh mě miluje takového, jaký jsem. Moje hodnota není v tom, co si  
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o mě řeknou druzí. Naše hodnota je v tom, jak nás miluje Bůh. Bůh miluje jako 
matka i jako otec. Bůh je Láska a miluje vždycky a za každých okolností.

- pocit méněcenosti, nedostatečnosti – jsem nemehlo… „brácha je lepší, než 
ty…“ „někdo je lepší než ty“…

Bůh by nám to nikdy neřekl. Bůh nás má v ohromné úctě! Bůh by nikdy 
neřekl, že mě vymění nebo že jsem nemehlo.

- pocity viny – např. za něco, co jsme zapříčinili. Bůh nechce, abychom  
v sobě nosili pocity viny. Když Duch svatý nás usvědčuje, tak v tom cítíme 
pokoj, že nás Bůh uzdraví. Šťouravý, ubíjející pocity viny je od Božího nepřítele.  
V Písmu svatém je „u Boha není odsouzení.“ Jestliže jsme se jednou vyzpovídali, 
tak to Bůh z mého života odňal a už na to nevzpomíná.

- pocity strachu (mohou to být také strachy z pavouků, z myší). Bůh nám říká: 
„Neboj se!“  Čeho se bojím? Proč se bojím?

- pocit strachu ze samoty. Máme mobily, internet, ale člověk to používá často 
proto, že nechce být sám.

Boží láska nás z toho uzdravuje. Pokud prožiji, že Bůh je živý, že mě miluje, 
naplní mě to radostí!

V duchovním životě je hlavní vědomí, že Bůh miluje mě. Moje láska je až 
odpověď!

Stejně je to v rodině. Dítě potřebuje vidět vzájemnou lásku rodičů.
 
Jestli já uvěřím v Boží lásku, tak mě Bůh uzdraví. Pak to na mě bude i vidět!
Lidé okolo jsou nešťastní. “Proč jsem na tomto světě?“  Kde se najde člověk, 

který chce žít? Chtějte žít krásně a naplno!
Nerozmnožujme kluby pesimistů…. „Ach jo…“ Jak málo lidí okolo mluví 

krásně. Bůh nás zve k životu. V Bibli je „zvol si, co chceš…“ Když se něco stane, 
mohu to vzít z dvou pohledů.

Mohu to vzít z pohledu „to je hrůza, co se zase stalo“ – zvolil jsem si neštěstí. 
Nebo pohled „to bude dobré, to je fajn. Pán Bůh se o mě postará.“ – volím si 
život a štěstí. Mám bouračku, lezu okýnkem – „Jé, Pane Bože, díky, že se mi nic 
nestalo!“

 
Bůh mě stvořil ke štěstí. Věřte tomu! V kterémkoliv věku se mohu rozhodnout 

k životu.
I těžkosti nás mohou někam přivést.

Pokud vás tyto řádky nějak oslovily, zkuste tuto přednášku vyhledat na inter-
netové TV: tv-mis - o. Pavel Havlát - exercicie pro maminky 2001.

-bš-
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křty:
  24. 6.  Jonáš Mynář

svatby:
     2. 6. Jiří Rosenberg a Pavla Dvořáková

       21. 7. Jarmila a Karel Křížovi ze Šebetova 
                 (dimantová svatba - 60 let společného života)

pohřby:
   28. 6.  Bohuslav Jelínek
   13. 7.  Ladislav Lujka

svátostný i  nesvátostný život v naší farnosti

světci jako inspirace pro náš život

MATKA TEREZA Z KALKATY
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Kdo by neznal blahoslavenou Matku Terezu z Kalkaty? Byla to výjimečná 
žena, která celý svůj život zasvětila Bohu a pomoci nemocným a umíra-
jícím. Cítila přítomnost samotného Krista v každém z těch, o které pečovala, 
převazovala jim rány, krmila je, dávala jim pít, hladila je po vlasech a hlavně byla 
blízko v posledních chvílích jejich pozemského života, které byly mnohdy těmi 
nejzásadnějšími.

Jen v krátkosti si připomeňme její život. Narodila se 27. srpna 1910 ve Skopje, 
v oblasti Kosovo, v katolické, šťastné a bohaté rodině. Otec Nicola Bojaxhia byl 
obchodník a zároveň doktor farmacie. Při křtu jí dali jméno Agnese, doma jí ale 
říkali Gonxha – to znamená Poupátko. Měla o dva roky staršího bratra Lazara a o 
tři roky mladší sestru Agátu. V 9 letech malé Agnese zemřel otec, pravděpodobně 
byl zabitý jugoslávskou policií kvůli jeho práci v hnutí za připojení Skopje k Al-
bánii. Po vyslechnutí několika kázání jezuitských misionářů, kteří pracovali v 
Indii, se poprvé rozhodla zasvětit svůj život Bohu a stát se misionářkou. Sama 
říkala, že se řeholnicí stát nechtěla a na volání k zasvěcenému životu dlouho 
neodpovídala. 25. září 1928 vstupuje k sestrám Naší Paní Loretánské v Dublinu 
v Irsku. Po dvou měsících odjíždí do Indie, kde učí na škole. Rok poté si v malém 
městečku na svazích Himalájí obléká hábit, přijímá jméno Tereza z úcty ke svaté 
Terezii od Dítěte Ježíše a zahajuje svůj noviciát. V roce 1931 skládá časné sliby  
a odjíždí učit do Kalkaty. Za tři roky poté skládá věčné sliby a stává se ředitelkou 
High School. Přesně po dvanáctii letech jede na duchovní cvičení a oknem vlaku 
vidí velikou bídu chudých a zasahuje ji přímo do srdce. Cítí povolání věnovat se 
službě chudým a nemocným a opouští kongregaci Naší Paní Loretánské. Snaží 
se svoji touhu zrealizovat, ale setkává se pouze s nepochopením a nedůvěřivostí. 
Tím neskutečně trpí a onemocní. Kalkatský arcibiskup F. Perier tuší, že právě 
ona byla oslovena Pánem a služba chudým je jejím úkolem, proto se jí snaží 
pomáhat. V roce 1948 píše arcibiskup dopis papeži Piu XII. s žádostí o povo-
lení pro Terezu, aby mohla kongregaci opustit a začít nový řeholní život mimo 
klášter. Odpovědí je svolení a Tereza v srpnu toho roku odkládá řeholní hábit  
a odchází z kláštera. Absolvuje ošetřovatelský kurz. Den 25. prosince 1948 si volí 
za oficiální začátek svého poslání ve službě chudým. Ani ne za tři měsíce se k ní 
přidává první spolupracovnice a po roce už má asi dalších 10. Začíná psát prav-
idla kongregace a svůj plán předkládá arcibiskupovi, který jej zkoumá a posílá do 
Říma. Téměř deset měsíců žije Tereza v očekávání, jak se papež vyjádří. Konečně 
7. října 1950 přichází odpověď schvalující novou kongregaci sester Matky Ter-
ezy. Budou se jmenovat „Misionářky lásky“. Během čtyř let zakládá několik 
důležitých projektů – Nirmal Hriday – Dům umírajících, Sishu Havan – Dům 
dětí a Shantinagar – vesnici malomocných. 25. března 1963 je schválena mužská 
větev „Bratři misionáře lásky“. Matka Tereza nevidí bídu pouze v Kalkatě a Indii, 
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ale po celém světě – proto zakládá další spoustu domů pečujících o nemocné ve 
Venezuele, Římě, na Srí Lance, v Tanzánii, Austrálii, v Jordánsku, Londýně, USA 
a v Irsku. Za svoji práci získává řadu ocenění, v roce 1979 přijímá v Oslu No-
belovu cenu míru. Matka Tereza přijíždí na podzim roku 1984 na návštěvu do 
Československa. V březnu roku 1990 předkládá demisi na generální představenou 
kongregace kvůli opakovaným srdečním záchvatům. Téhož roku opět přijíždí  
k nám do Československa. Třetí návštěvu potom uskutečnila dva roky poté, 
kdy zakládá útulek v Bratislavě. Roku 1992 má řád po celém světě asi 3500 ses-
ter ve 445 domech v 95 zemích. 7. července 1997 navštívila naposled papeže  
a opět se vrátila do Kalkaty, kde 5. září umírá. V Indii byl vyhlášen státní smutek  
a vlajky byly spuštěny na půl žerdi. Tělo Matky Terezy bylo vystaveno v kostele 
sv. Tomáše, kam se s ní přišly rozloučit statisíce lidí. 13. září byla pohřbena za 
účasti desetitisíců hostů a prostřednictvím televize dalších milionů lidí po celém 
světě. 19. října 2003 byla papežem Janem Pavlem II. blahořečena.

Liturgický svátek: 5. září

Nestačí říci: “Miluji.” Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků. 
Musíme milovat, až to bolí! 
(Matka Tereza) 

Jsme stvořeni k větším věcem než jen k tomu, 
abychom byli pouhým číslem na světě. 
Nejsme tu pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. 
Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.
(Matka Tereza)
 

"Ty dělej, co můžeš, a mysli si, 
že ostatní jednají podle Božího plánu, jak nejlépe mohou. 
Možná, že chybují, ale co je ti do toho? 
Ty jdi po cestě, kterou pro tebe vybral On, 
a dovol mu, aby ji vybíral také pro druhé."
(Matka Tereza)
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Poutě v našem okolí:

září a první neděle v říjnu   -   Vranov u Brna

neděle 9. září       - Protivanov, k svátku Narození Panny Marie

neděle 16. září     - Jaroměřice Kalvárie, k svátku Povýšení svatého kříže
        - Benešov, k svátku Povýšení svatého kříže
        - Borotín, k svátku Povýšení svatého kříže
                               - Sloup, k památce Panny Marie bolestné

pátek 28. září        - Letovice klášterní kostel, Slavnost sv. Václava

neděle 30. září       - Vanovice, ke slavnosti sv. Václava
                                - Vísky, k svátku sv. Michaela, Gabriela, Rafaela

CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS

misijní a charitativní činnost naší farnosti

V rámci letošního farního dne se uskutečnil v našem kostele Koncert pro 
Joyce.

Jak už název napovídá, dobrovolné vstupné z tohoto koncertu bylo určeno 
pro naše farní adoptivní dítě Joyce Zalwango z Ugandy v Africe. Vybralo se  
3821 Kč, děkujeme vám všem, kteří jste přispěli. 

Dovolte mi, abych vás znovu pozvala na tvořivé dílny, které začnou v naší far-
nosti v říjnu. Budeme jako v minulém roce vytvářet různými technikami výrob-
ky na vánoční misijní jarmark. Konkrétní termíny a rozpisy technik, pomocí 
kterých budeme vyrábět, budete moci najít na internetových stránkách farnosti, 
nebo na vývěskách. 

Výtěžek z vánočního misijního jarmarku bude věnován na Papežská misijní 
díla.

Těší se na vás Blanka Ševčíková

Koncert pro Joyce

Vánoční misijní jarmark a tvořivé dílny
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knihovna

Knihy, které byste neměli v naší farní knihovně přehlédnout:

Román Roucho se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Galigu-
li, tj. v první polovině prvního století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu 
hlavního hrdiny, římského patricia Marcela. Zúčastnil se hostiny na císařském 
dvoře, kde opilého následníka trůnu hosté oslavovali jako boha. To přišlo 
Marcelovi k smíchu. Za trest byl proto poslán do nehostinné Gazy v Palestině  
a ustanoven velitelem tamní římské posádky. Znamenalo to odloučení od jeho 
milé Diany i od rodičů, doprovázet ho směl jen věrný otrok Demetrius. Mezi 
povinnosti posádky římské pevnosti v Gaze patřilo udržovat v Jeruzalémě klid 
o velikonočních svátcích. Marcelově setnině navíc připadl úkol skutečně “his-
toricky” ukřižovat Ježíše Krista.

Tak se k němu do jeho vlastnictví dostalo Kristovo roucho. Nebyl to ovšem 
pouhý kus látky. Brzy se ukázalo, že na toho, kdo se ho dotkne nebo se do něj 
obleče, mocně působí. Roucho začíná tedy v Marcelově životě zaujímat čím dál 
tím důležitější místo, až dramaticky změní celý jeho život.

Úryvek (str. 63):
Jeho zamyšlené oči přejížděly postupně po celém davu, až spočinuly na nap-

jaté ohromené tváři Demetriově. Možná, ptal se sám sebe, se pohled onoho muže 
zastavil a spočinul na něm jen proto, že on jediný z celého množství se zdržoval 
volání na jeho počest. Jeho mlčení ho učinilo zvláštním.

Tyto oči vnukly Demetriovi pocit, že má pro jejich majitele velkou cenu. 
Nerozšířily se ani neusmály. Ale jakýmsi nepochopitelným způsobem se ho celého 
zmocnily! Tak pevně, že se téměř nemohl pohnout!

Poselství, které mu svěřovaly, bylo něco jiného než jen náklonnost. Něco většího 
než pouhý přátelský zájem. Linula se z nich pevná uklidňující síla, která z něj 
rázem smetla všechnu životní bídu!

Otroctví, chudobu a všechny skličující životní okolnosti.

V této vzácné knize spisovatelka ztvárnila čtenáři známý biblický příběh  
o Davidovi a jeho životě. Nikdo však nezná životní osudy této nejúžasnější post-
avy Starého zákona tak dobře, jako jeho nesmírně důvtipná manželka Míkal, 
která čtenáře celou knihou provází. Hrdina knihy se vyznačoval krásou, chválou 
lidu a přízní Boha. Je to velmi čtivá kniha k přečtení “jedním dechem”.

Lloyd C. Douglas ROUCHO

Endia Edghillová DAVID - KRÁL IZRAELE
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Nepřehlédněte nás! Jsme tu pro Vás! www.kninice.farnost.cz
Nepřehlédněte novinky ve Fotogalerii a sledujte záložku Farní akce - je tu 

nový školní rok a s ním i farní aktivity - některé už známé, jiné nové. Aktuální 
informace o všem důležitém najdete na vašich stránkách. 

Petra a Mirek Hartlovi

nepřehlédněte na farních stránkách

→ Čtení Bible - od první neděle v září opět pokračujeme ve čtení Bible. 
Po Novém zákoně jsme se odhodlaně pustili do Starého zákona a pročetli jsme 
se až k 5. knize Mojžíšově. Možná si říkáte, že číst Písmo si můžete i doma. To 
je sice pravda, ale ochuzujete se tak o jedinečný prožitek společenství, které je 
propojeno, posilováno a povzbuzováno Božím slovem. Vítán je každý, kdo má 
otevřené srdce a touhu poznávat Slovo Boží. První poprázdninové čtení se tedy 
uskuteční 2. 9. v 19:00, kdy si také upřesníme čas setkávání. Na všechny odvážné 
čtenáře se těší Daniela Ošlejšková

→ Cvičení pro zdravá záda - pro zájemce je tu opět nabídka cvičení  
k protažení svalů celé páteře a lehkému posílení stabilizačního systému těla. 
Vhodné pro muže i ženy všech věkových kategorií. Vás, kteří se rozhodnete 
udělat si hodinku za týden čas pro cvičení, očekávám v pondělí 10. září v 17:30 
na faře. Podle zájmu a možností se dále domluvíme na době cvičení. Těší se Bc. 
Petra Hartlová, fyzioterapeut.

→ Zpíváníčko nejen pro nejmenší – určeno všem dětem, které vydrží už 
chvilku bez maminky (od nejmenších dětí po školáky 5. třídy) a rády zpívají  
a hrají na flétnu, dřívka, triangl, vařečky, kostičky, pokličky, atd. :-). Společně 
budeme chválit Pána písničkami, pohybovkami, tanečky,... První setkání bude 
ve středu 5. 9. v 15:45 na faře. Těšíme se na vás, Honza a Jitka.

→ Náboženství - rozpis vyučovacích hodin bude upřesněn v měsíci září 

krátké zprávy

→      Od října nabízíme katecheze rodičům s předškolními dětmi. Formou 
vyprávění, písniček, hraní a dramatizace se budou dovídat o Boží lásce. Kdo by 
měl o tento typ katecheze dětí od 3-6let zájem, přijďte ve středu 5. 9. po mši sv. 
na faru domluvit se na čase a místě konání nebo se nahlaste katechetkám Dance 
Ošlejškové či Petě Hartlové. 

→       Od října budou také jedenkrát měsíčně probíhat katecheze pro mládež 
(cca 16-21 let). Zájemci o tuto katechezi se sejdou v neděli 16. 9. po mši sv. 
na faře, aby se domluvili na typech katecheze (přednášky, besedy, promítání, 
výlet, putování, brigáda…), tématech, která by je zajímala a době, kdy by se 
uskutečnily. Na všechny se těší tým katechetek.



Požehnání starého člověka
Buďte požehnáni, kteří chápete, že moje nohy jsou pomalé
 a že moje ruce se už chvějí.
Buďte požehnáni, kteří myslíte na to, že moje uši špatně slyší,
 že tedy hned všemu nerozumím.
Buďte požehnáni, kteří se nezlobíte, když něco upustím,
 kteří mi pomáháte najít moje věci.
Buďte požehnáni, kteří mne dokážete rozesmát
 a snášíte moje slabosti.
Buďte požehnáni, kteří máte ohled na moje potíže
 a mírníte moje bolesti.
Buďte požehnáni, kteří mi dáváte pocit, že jsem milovaný
 a jednáte se mnou laskavě.
Buďte požehnáni, kteří zůstanete se mnou,
 až se budu ubírat na věčnost.

Vydáno 26. 8. 2012 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic.
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 10,- Kč - tento minimální příspěvek vkládejte do 
označené krabičky na stolku v kostele.
Kontakt na kněze: Boskovice, Masarykovo nám. 20; P. Miroslav Šudoma - 608755273, 
P. Martin Kohoutek - 605352976; email: rkfarabce@mtw.cz
Kontakt do redakce: své příspěvky pište na e-mail: p.hauptova@seznam.cz nebo nap-
sané na papíře vhoďte do krabičky v kostele.
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách farnosti: 
www.kninice.farnost.cz.
CHYBA TISKU VYHRAZENA

Díky všem, kdo jakkoli přispěli k mému vzniku...Váš Podzimní Farníček.
Uzávěrka dalšího čísla (Zimní Farníček) bude 11. 11. 2012. Těšíme se na Vaše 
příspěvky.

myšlenka na závěr


