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„Nebojte se otevřít svá srdce dokořán.“ 

(sv. Jan Pavel II.) 

Střípky z naší farnosti 
Č. 12 



PANNA MARIA  

SLUŽEBNICE A KRÁLOVNA 
 

I když měsíc květen zasvěcený Panně Marii 
skončil, znovu si připomeneme, jak důležitou roli 
v našich životech má právě Panna Maria.  

Panna Maria je Matkou Pána Ježíše, je 
Matkou nás všech. Je s Ježíšem spojená. Spojená 
v jedno. Prožívala všechno to, co Ježíš. Radost i 
bolest, smích i pláč, jednoduchosti i složitosti …  

Jak se i mnohokrát modlíme v litaniích 
„Růže tajemná, oroduj za nás“ – ona znala 
tajemství života i smrti a prošla s Ježíšem celou 
křížovou cestu až do konce. V bolesti, pláči …, 
ale vytrvala a nevzdala to. A všechno to viděla. 
Všechnu tu krutost, beznaděj, pády, posměchy směřující k Jejímu Synovi. 
Směřující k Ježíši. 

Mnoho lidí si ale tuto svou krutost a posměch neuvědomovalo. Proto Ježíš 
říká: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ A říká to i dnes. Ve chvíli, kdy 
člověk potká člověka a ani se na něho nepodívá, nepozdraví,  ve chvíli, kdy 
člověk se k druhému obrací zády, ve chvíli, kdy jeden potřebuje pomoct a 
druhý mlčí, ve chvíli, kdy člověk mluví o jiném se závistí a zlobou uvnitř 
sebe….Příkladů by se našlo nespočet.  

A Panna Maria byla ta, která toto všechno prožívala společně s Ježíšem. 
Cítila to všechno, vnímala to stejně silně jako Její Syn. Ale vydržela až do 
konce. Proto je právem nazývána a oslavována jako Královna. Královna míru, 
pokoje, Královna rodin, Královna na nebe vzatá…. Ona toho nebe dosáhla 
stejně jako Její Syn.  

Máme mocnou přímluvkyni a prostřednici všech milostí. Kdykoli se k Ní 
s důvěrou obrátíme, Ona naše prosby vyslyší.  

Toto číslo farního zpravodaje je z větší části zaměřené právě k Panně 
Marii. Ona si zaslouží velkou naši pozornost. A to věděl i sv. Jan Pavel II.  

 

Lenka Mokrošová 



 

 
 

 

„Kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít.“ 

 

Život člověka bychom mohli propojit s každodenní modlitbou. 
S modlitbou proměněnou ve skutky. Žít tím, o co v modlitbě prosím. Žít 
skutečně podle toho, co v modlitbě vyslovuji. Žít s vírou. 

Život spojený s vírou je prvotní a pevný základ, na kterém má člověk 
stavět. A díky této pevné víře, má taky obrovskou naději. Ježíš nás o tom 
přesvědčil. On zemřel, ale vstal z mrtvých. Stále žije. Je tu s námi. A v tom má 
bez výjimky každý člověk naději, že to dokáže i on. Dokáže vstát z mrtvých. 
Dokáže to s pevnou a hlubokou vírou.  

Ale víru, která je propojená modlitbou, je třeba proměňovat ve skutky. 
Věřím, že tu zkoušku či nějaký úkol zvládnu – to je má víra. A udělat ten první 
krok ke zvládnutí úkolu či zkoušky, je první krok k proměnění ve skutek. A 
s pevnou vírou, že to zvládnu, že to zvládnu s Boží pomocí,  jít dál. Věřit, že 
Bůh má s každým člověkem svůj plán. I Ježíš přijal naplno Otcův plán. To jsou 
ta slova, která mnohokrát vyslovujeme v modlitbě, kterou nám odkázal Pán: 
„..buď vůle Tvá“. Ano, Pane, staň se, co má se stát.  Ty nejlépe víš, co je pro 
mě nejlepší. Ukaž mi cestu a já půjdu…. Buď vůle Tvá. 

Jedna věc je vědět a znát, ale mnohem těžší a zároveň důležité je přenést 
tyto poznatky do praxe. Proměnit slova ve skutky. To, co vyslovuji nejen 
v modlitbě, ale i ve vědomostech, poznatcích, znalostech, … proměnit ve 
skutky. Jinak je má víra neúplná. Jinak je má vědomost neúplná. Stejně jako 
dosažení určitých vědomostí přinesou člověku pravé štěstí, až když je sám 
zúročí v praxi, ve svých skutcích. Jinak je to neúplnost. Stejně tak dosažení 
víry přinese člověku pravé štěstí, až když svou víru přenese do skutků, do 
svého každodenního života. 

Stejně jako modlitba neproměněná ve skutek se stává jen částečnou 
modlitbou. Stávají se z ní jen slova, pokud ta láska, která je v hloubce modlitby 
ukrytá, není vidět i v našem životě, v našich skutcích. 

Lenka Mokrošová 

Z a m y š l e n í   n a   p o k r a č o v á n í 
JAK  PROŽÍT  SVŮJ  ŽIVOT 

(6) 



Duch svatý rodí harmonii  
 

Homilie Svatého otce při mši svaté v Ammánu    24. 
5. 2014 

Papež František se ve své homilii zamýšlel nad 
evangeliem šesté neděle velikonoční (Jan 14, 15-21), které 
vybízí k rozjímání o tom, co Duch Svatý koná v Kristu a 
v nás. Toto působení papež shrnul do tří bodů: Duch připravuje, pomazává a 
posílá. 

V evangeliu jsme slyšeli Ježíšův příslib daný učedníkům: „Budu prosit 
Otce a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy“ (Jan 14,16). 
Prvním přímluvcem je Ježíš sám, „jiným“ je Duch svatý. Tady se nacházíme 
nedaleko místa, kde Duch svatý mocně sestoupil na Ježíše Nazaretského 
poté, co jej Jan pokřtil v řece Jordán (srov. Mt 3,16). Dnes se na toto místo 
vypravím. Evangelium této neděle a zároveň toto místo, kam mi Bůh jakožto 
poutníkovi umožnil přijít, nás vybízejí k rozjímání o Duchu svatém, o tom, co 
koná v Kristu a v nás a co můžeme shrnout následovně: Duch koná tři činy: 
připravuje, pomazává a posílá. 

 
Duch p řipravuje na povolání 
Ve chvíli křtu spočinul na Ježíšovi, aby Jej připravil  na Jeho poslání 

spásy; poslání charakterizované pokorným a mírným stylem Služebníka 
připraveného sdílet se a cele se darovat. Duch svatý je však přítomen už od 
počátku dějin spásy a působil v Ježíši ve chvíli Jeho početí v panenském lůně 
Marie z Nazaretu uskutečněním zázračné události Vtělení: „Duch svatý na tebe 
sestoupí a zastíní tě – říká anděl Marii – porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ 
(srov. Lk 1,35). Potom Duch svatý působil v Simeonovi a Anně v den uvedení 
Ježíše do chrámu (srov. Lk 2,22). Oba očekávali Mesiáše inspirováni Duchem 
svatým. Simeon a Anna při pohledu na Dítě tuší, že je Tím, kterého očekává 
veškerý lid. V prorockém postoji dvou starců je vyjádřena radost ze setkání s 
Vykupitelem a v jistém smyslu se uskutečňuje příprava na setkání Mesiáše s 
lidem. Různé zásahy Ducha svatého jsou součástí harmonického působení 
jediného plánu božské lásky. Posláním Ducha svatého je totiž rodit harmonii – 
On sám je harmonií – a působit pokoj v různých kontextech a mezi různými 
subjekty. Rozmanitost lidí a smýšlení nesmí vyvolávat odmítání a zábrany, 
protože různost je vždycky obohacením. Proto dnes vroucně vzývejme Ducha 
svatého a prosme Jej, aby připravil cestu pokoje a jednoty.  

 
Duch pomazává  
Za druhé Duch svatý pomazává . Vnitřně pomazal Ježíše a pomazal také 

učedníky, aby měli stejné smýšlení jako Ježíš a mohli do svého života přijmout 
postoje usnadňující pokoj a společenství. Pomazáním Ducha je naše lidství 
poznamenáno svatostí Ježíše Krista a uschopňuje nás milovat bratry toutéž 



láskou, jakou Bůh miluje nás. Proto je nezbytné činit gesta pokory, bratrství, 
odpuštění a smíření. Tato gesta jsou předzvěstí a podmínkou pravého, 
pevného a trvalého pokoje.  

Prosme Otce, aby nás pomazal, abychom se stali plně Jeho dětmi, stále 
více připodobněnými Kristu, cítili se všichni bratry, vzdalovali od sebe zášť a 
rozdělení a mohli se bratrsky milovat. O to nás žádá Ježíš v evangeliu: 
„Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce a 
On dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy“ (Jan 14,15-16). 

Duch posílá   
A nakonec Duch svatý posílá . Ježíš je Poslaný, plný Otcova Ducha. 

Pomazáni tímtéž Duchem jsme také my posláni jako nositelé a svědkové 
pokoje. Jak jen svět potřebuje, abychom se stali posly míru, svědky míru! Je to 
v dnešním světě zapotřebí. A proto nás také svět žádá, abychom přinášeli 
pokoj a svědčili o něm.  

Pokoj není možné koupit, neprodává se. Pokoj je dar, který je třeba 
trpělivě hledat a takřka „řemeslně“ tvořit pomocí malých i velkých gest, která 
prostupují náš každodenní život. Cesta pokoje se upevňuje, uznáváme-li, že 
všichni máme stejnou krev a jsme součástí lidského rodu a nezapomínáme-li, 
že máme jediného Otce v nebi a že jsme všichni Jeho dětmi, učiněnými k Jeho 
obrazu a podobě. 

Ve služb ě pokoje 
V tomto duchu vás všechny objímám. Děkuji patriarchovi a bratrům 

biskupům, kněžím, zasvěceným osobám, věřícím laikům a množství dětí, které 
dnes přistoupí k prvnímu sv. přijímání, a jejich rodičům. Svým srdcem se 
obracím také k početným křesťanským uprchlíkům. A také my všichni se k nim 
ve svých srdcích obraťme, k četným křesťanským uprchlíkům pocházejícím z 
Palestiny, Sýrie a Iráku: doneste svým rodinám a komunitám mé pozdravení a 
moji blízkost. 

Drazí přátelé, drazí bratři! Duch svatý sestoupil na Ježíše u Jordánu a 
zahájil svoje dílo vykoupení, aby vysvobodil svět z hříchu a smrti. Prosme Jej, 
aby připravil naše srdce na setkání s bratry bez ohledu na rozdíly v myšlení, 
jazyce, kultuře a náboženství; aby pomazal celé naše bytí olejem 
milosrdenství, jež uzdravuje rány pochybení, nedorozumění a kontroverzí; aby 
nám dal milost a poslal nás s pokorou a mírností na náročné, ale plodné stezky 
hledání pokoje. 

Převzato z Res Claritatis 

 

SÍLA POŽEHNÁNÍ  
 

"Ať Hospodin ti žehná a chrání tě! 
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv!“ 



Ruce rodi čů jsou žehnající ruce 
Požehnání rodičů je zprostředkováním požehnání od Boha. Síla 

rodičovského požehnání spočívá v první řadě v tajemství jejich 

stvořitelského poslání. Dostali podíl na stvořitelské moci Boží. Mají 

velkou zodpovědnost starat se nejen o tělesný vývoj dětí, ale také o 

jejich vývoj duševní a duchovní. Požehnání rodičů vyplývá dále z tajemství jejich 

kněžského poslání. Svátostí manželství, tímto "velkým tajemstvím", dostávají muž a 

žena, otec a matka, kněžskou moc, která jim nebude odňata (sv. Augustin).  

Moc a síla rodičovského požehnání spočívá konečně i v jejich hodnosti jako 

Božích zástupců. Za nimi stojí sám Bůh, vyslovujíce své 4. přikázání. Rodičovské 

požehnání je současně "svátostí domácího krbu". Jelikož požehnání rodičů má velký 

význam, mají otec a matka žehnat své dítě již od prvního dne života, ba už tehdy, když 

matka cítí nový život pod srdcem. Rodiče mají s vírou a důvěrou dávat svým dětem na 

čelo znamení kříže. Když si dítě od malička zvykne na rodičovské požehnání, nebude 

se stydět ani jako 14 -leté přijmout od otce a matky "požehnání na dobrou noc“. 

Dávejte proto, milí rodiče, požehnání svým dětem každé ráno a večer. Zvlášť důležité 

je požehnání v den jejich prvního svatého přijímání. Při odchodu z domu, do ciziny, 

nezapomeňte je žehnat do dálky i tehdy, když jsou daleko od domu. Rodičovské 

požehnání "zaletí k dětem přes hory, přes doly", i kdyby byly velmi vzdálené. 

Požehnejte je svěcenou vodou a znamením kříže v den jejich sňatku a zejména ve 

chvíli vašeho umírání. Toto poslední požehnání je jakoby shrnutím všech vašich 

požehnaní během celého života a bude provázet vaše děti na všech cestách a 

pomáhat jim. Právo žehnat svá vnoučata a své svěřence mají i prarodiče a 

vychovatelé. I snoubenci a manželé se mají vzájemně žehnat. Zejména manželé si mají 

dávat křížek na čelo, čímž si dodávají sílu, krotí nevázané vášně, řeší napětí a rozlícení 

a posvěcují si těla i duše. 

Ochrana p řed zlem 
Pokud žehnáš druhého, který ti dělá špatně, ba tě proklíná, požehnání nejen 

oslabuje sílu zlého ducha, který toho druhého pouze využívá ke konání zla, ale sebe 

samého chráníš před zlem, které se na tebe řítí od toho člověka. Takto ti žádné zlo 

nemůže ublížit, pokud se za zlo budeš "odvděčovat" modlitbou a žehnáním toho 

člověka. Nezapomínej, že chráníš stejně i své blízké, na které může přejít proklínání a 

zlo, které přijímáš hněvem, křikem či jinou pomstou špatnému člověku. Svou 

odpovědí na zlo, která je plná zla a hněvu nebo až nenávisti a pomsty, jen posiluješ 

sílu zla v daném člověku, který ti ublížil a on je ještě horší a ty sám jsi vtažen do 

zničující síly zla.  

 

"Žehnejte a neproklínejte .."   

má svůj hluboký smysl - chrání tě před následky zla .. Nezapomeň na to .. 

Zdroj: www.misie.sk 



Fatimská pouť v Koclířově 
 

První sobotu v měsíci květnu se uskutečnila pouť do Českomoravské 
Fatimy v Koclířově. Velké poděkování patří panu Františkovi Nejedlíkovi, 
který nabral celý autobus poutníků z veselského děkanátu a odvezl je tam i 
zpět.  

Do Koclířova je cesta poněkud delší, ale stojí určitě za to se tam vydat. 
V tomto sobotním dni se dalo prožít na tomto poutním místě mnoho. Program 
byl bohatý a obohacující. Každý, kdo otevře své srdce, tomu tam nějaká 
myšlenka směřující jen a jen k němu, zůstane.  

Dopoledne proběhla adorace a mše svatá s p. Pavlem Dokládalem. Tento 
kněz má velký dar, kterým dokáže vtáhnout člověka do toho pravého prožitku 
mše svaté. To, jak sám prožíval adoraci a následně mši svatou, bylo patrné 
z celkového jeho postoje. Vložil do  kázání svůj temperament a posléze se 
hluboce ponořil do vrcholu mše svaté.  A to určitě přenesl i na mnohé 
poutníky. 

Celým dnem všechny provázela vzácná myšlenka, která zazněla z úst 
snad všech, kteří tvořili program. 
Ať už výše zmiňovaný p. Pavel 
Dokládal, tak mezinárodní 
prezident Světového apoštolátu 
Fatimy (WAF) Prof. Américo 
Pablo López z Portorika  a stejně 
tak p. Rolland Berngeh 
z Kamerunu, který je členem 
mezinárodní rady WAF a 
rektorem. A tou myšlenkou byla 
slova svatého Jana Pavla II.: „Nebojte se otevřít svá srdce dokořán!“ 

O otevřenosti srdce a odevzdání se všemu, co život člověku přináší, 
svědčila i slovenská folklórní zpěvačka Hanka Servická. Svým zpěvem a 
slovem zasáhla srdce určitě mnoha poutníků.  

V odpolední přednášce profesora Pabla Lópeze zazněla slova, která 
přibližovala odhalení jednotlivých tajemství, které Panna Maria sdělila v r. 
1917 při svém zjevení třem pasáčkům. Profesor Pablo López se několikrát 
osobně setkal se sestrou Lucií, které se Panna Maria několikrát zjevila a i díky 
tomu může přinášet pravdivé svědectví o zázraku, který se ve Fatimě stal.  



Ve svědectví, které sdělil bylo 
znát hodně hlubokých pravd, co se 
týká víry člověka a samotné církve. 

Takových setkání s lidmi, kteří 
přibližují smysl a pravdivost života 
resp. naší budoucnosti by mělo 

přibývat. Je velmi důležité zajímat se a přemýšlet o skutečné a pravé podstatě 
života.  

Ještě na závěr bych chtěla uvést dlouholeté členky fatimského apoštolátu, 
které se této krásné pouti za naši farnost zúčastnili. Jsou to Marie Chudíčková, 
Ludmila Hrušková, Anežka Petruchová, Marie Nejedlíková, Ludmila Konečná, 
a Ludmila Frolková. 

Každá pouť má svůj osobní prožitek a svou jedinečnost. A tom svědčí i 
následující článek o této pouti pohledem dvou žen, které patří mezi dlouholeté 
členky fatimského apoštolátu. 

Lenka Mokrošová 

Pouť do Koclířova 
Na první sobotu v měsíci květnu jsme navštívili Pannu Marii fatimskou 

v Koclířově. Jeli jsme autobusem brzy ráno, protože je to cesta dlouhá 
a daleká. Po příjezdu p. Pavel Dokládal vedl adoraci v kostele před vystavenou 
Nejsvětější svátostí za nemocné. Po adoraci sloužil mši svatou a jeho promluva 
byla pro nás silným zážitkem.   

Odpoledne byl průvod se sochou Panny Marie na Horu Blahoslavenství. 
V 15 hodin byla přednáška s Prof. Américo Pablo Lopézem  Ortiz z Portorika. 
Po přednášce jsme se přesunuli do farního kostela svaté Filomény, kde byl 
koncert Hanky Servické z Prešova, která slovem i písněmi provázela, jak 
působí Panna Maria na celém Slovensku. V 17 hodin byla mše svatá, kterou 
celebroval p. Rolland Berngeh z Kamerunu.  

Byly to zvláštní a mimořádné 
chvíle plné krásných a 
povzbudivých zážitků, které jsme si 
přivezli domů. 

 
Členky fatimského apoštolátu 

z Kněždubu



FATIMSKÝ APOŠTOLÁT 

a putovní socha Panny Marie 
 

Třebaže uplynuly už 4 měsíce od 
návštěvy Panny Marie fatimské, chtěla bych 
se ještě k této události vrátit a zavzpomínat.  

Tato socha byla přivezena z Fatimy 
v Portugalsku do Koclířova. Otec Pavel 
Dokládal, který je hlavním vedoucím 
Českomoravské Fatimy v naší republice, 
tuto sochu požehnal a posvětil a vyslal jako 
poutnici do hodonínského regionu. 
Hodonínský region je velký, proto trvá 
Panně Marii čtyři roky než obejde všechny 
farnosti, ve kterých jsou členové fatimského 
apoštolátu.  

V naší farnosti je těchto členů 10. Ke společné modlitbě se scházíme vždy 
na 1. sobotu v měsíci. Nejsme žádné uzavřené modlitební společenství, proto 
kdokoliv může přijít a modlit se s námi. Máme za úkol modlit se za naše 
rodiny, děti a mládež. Samozřejmě přidáváme i další úmysly.  

Tak neváhejte a přijďte, vždyť naše rodiny tolik potřebují, abychom se za 
ně modlili. Těší se na Vás Fatimský apoštolát v Kněždubě a hlavně Panna 
Maria.  

 
Třináctého května v dolině Iria, 

tam dětem se zjevila Panna Maria. 

Má růženec v rukou ta překrásná Paní 
a vybízí každého, aby šel za Ní. 

Ave, ave, ave Maria... 

Marie Chudíčková 
členka fatimského apoštolátu 

 
 



Fatimský apoštolát 
je společenství věřících   
a ctitelů Panny Marie 

 
Fatimský apoštolát byl založený v roce 1990 ve Šlapanících u 

Brna. V roce 1995 se přesunul do kláštera v Koclířově u Svitav, kde má 
své působiště a je nazýván „Českomoravská Fatima“.   

Apoštolát je tvořen členy na různých místech světa. Každou 1. 
sobotu v měsíci je tam sloužena mše svatá za všechny členy 
fatimského apoštolátu.  

 

Tak je to i ve Tvarožné Lhotě, 
když se stanete členem, Vaše 
jméno je zasláno do Fatimy a 
uloženo v blízkosti zjevení, získání 
mnoha odpustků skrze modlitbu 
svatého růžence pro duchovní 
milosti v tomto životě, v hodině 
smrti a po smrti. To vše nám 
nabízí Panna Maria Fatimská. 

V roce 2015 k nám připutuje a 
budeme se těšit z její přítomnosti 
v naší farnosti. 

 

 
 

Členka fatimského apoštolátu 
Emílie Říhová 

 

 



Historie zjevení Panny Marie ve Fatimě 
 

Od května do října 1917 líčili tři malí pasáčci, Lúcia dos Santos a 
její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto, zjevení Panny 
Marie v polích doliny Iria (Cova da Iria) u vísky Aljustrel nedaleko 
portugalského města Fatima. Tento zážitek se opakoval každého 13. 
dne v měsíci přibližně ve stejnou hodinu. Lúcia popisovala zjevení 
Panny Marie jako „jasnější než slunce, vyzařující paprsky světla jasnější 
a silnější než křišťálový pohár naplněný jiskřivou vodou, kterým 
pronikají palčivé sluneční paprsky.“ 

Podle Lúciiny zprávy svěřila Panna Maria dětem tři tajemství, 
známá jako tři fatimská tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily 
pokání a oběti za spásu hříšníků. Děti si utahovaly kolem pasu provazy, 
způsobující jim bolest, v horkých dnech si odříkaly vodu a konaly další 
kajícné skutky. 

Nejnaléhavěji Panna Maria žádala děti, aby se každý den modlily 
růženec. Opakovaně zdůrazňovala, že růženec je klíčem k osobnímu 
pokoji i světovému míru. Mnoho mladých Portugalců, včetně příbuzných 

malých vizionářů, bojovalo tehdy v 1. světové 
válce. 

V následujících měsících proudily do Fatimy 
a Aljustrel tisíce lidí, přitahovány zprávami o 
zjeveních a zázracích. Dne 13. srpna 1917 je 
okresní hejtman Arturo Santos, který se obával 
negativního politického vlivu událostí, dal zadržet 
a uvěznit ještě předtím, než mohly dorazit do 
doliny Iria. Jejich spoluvězni v okresní věznici 
později vypověděli, že je děti požádaly, aby se 
společně modlili růženec. 

Hejtman Santos děti vyslýchal především 
ohledně údajných tajemství, ovšem neúspěšně. 
Zašel dokonce až tak daleko, že dal připravit 
kotel vroucího oleje, vzal vždy jedno dítě a pod 
hrozbou, že ho uvaří v oleji, nutil zbývající děti k 
vyzrazení tajemství. V srpnu se pak Panna Maria 
místo 13. dne v dolině Iria zjevila 19. srpna v 
blízkém Valinhos. 



VZPOMÍNKY NA KLEPÁNÍ 

Z DĚTSTVÍ 
 

Vzpomínám na dobu, kdy nás rodiče bezmilosrdně budili od Velkého 
pátku do Bílé soboty – Vzkříšení. Dnes klepačky, řehtačky a vozíky předáváme 
svým vnoučatům.  

Nad zvuky těchto klepaček a řehtaček by se mohl člověk více zamyslet. 
Nejen, že ohlašují blížící se Svátky – Vzkříšení Spasitele, ale i nad tím, že život 
smrtí nekončí, ale že se nám dostane vzkříšení, kterého dosáhl náš Pán. Ten, 
který nás řídí a určuje naši budoucnost.  

Celou postní dobu jsme prožívali Kristovo utrpení. Klepání nám všem 
oznamuje, že končí postní doba a přichází nejkrásnější svátky v roce. Že se 
blíží dny radostného Zmrtvýchvstání a pro nás velká naděje v život věčný. 

Klepáči nahrazují zvony a oznamují, že Kristus Pán prožívá ty nejtěžší 
chvíle života a smrti.  

Poděkování patří všem rodičům, kteří vedou děti k tomuto krásnému 
starobylému zvyku. 

Farnice Marie z Kněždubu 

 



KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI 
 
Zcela neplánovaně se uskutečnila, dalo by se říct během několika dní 

zorganizovaná, 1. křížová cesta pro děti. Ve čtvrtek 17. dubna vyšlo společně 
několik dětí prožít křížovou cestu, jejíž trasa vedla přes Frizáky a končila 
u kapličky Panny Marie na Nivkách.  

Protože to byla naše první křížová cesta s dětmi neodhadli jsme přesně, 
jak nám to vyjde časově. Vycházeli jsme všichni z parkoviště u kostela 
v 10 hodin a domů jsme se vraceli kolem 14 hodiny. Ale počasí nám přálo 
a žádnému z nás ani nedošlo, že už jsme tak dlouho na cestě… 

Ježíš říká: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ 

A právě Ježíš byl tou hlavní cestou, kterou jsme společně poprvé šli. On 
je tou Cestou, kterou jsme si připomněli, že zvládneme všechny těžkosti, když 
Ho budeme následovat.  

Na kříži u každého zastavení byla symbolicky položená ulita. Abychom si 
uvědomili, že v životě má všechno svůj čas, a že není potřeba spěchat. 
A všechno, co děláme, dělat s rozmyslem.  

Teta Lenka ☺ 



Velikonoční svátky v kostele sv. Jana Křtitele 

 

Opět po roce jsme si připomněli důležitou životní cestu Pána Ježíše resp. 
Jeho poslední kroky na horu Golgotu, ukřižování, položení do hrobu a Jeho 
zmrtvýchvstání. Každým rokem si tento Jeho velký čin připomínáme. Rok za 
rokem stále stejně a přesto jinak. Možná to vypadá, že je to stále stejné, ale 
není tomu tak. Každým rokem to člověk může prožít jinak. A opět záleží na 
něm samotném. Jak se k tomu či onomu svátku, slavnosti, postaví. Jak se tomu 
otevře, jak to sám za sebe prožije.  

Letošní slavení Velikonoc bylo jiné i v tom, že se Vigilie Bílé soboty 
slavila právě v čase vycházejícího slunce, v čase, kdy se rodí nový den. V čase, 
kdy ze tmy vzešlo světlo. A ten prožitek, kdy člověk vchází do kostela za tmy a 
najednou vychází ve světle a osvěcují ho ty nejkrásnější paprsky slunce, je 
jedinečný a nezapomenutelný. Ze tmy skrze chrám do světla…. 

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Je to vrchol celého roku. 
Dosažení vrcholu skrze cestu, kterou nám ukázal Ježíš. Jenom s Ním, jenom 
v Něm, je skryto tajemství života a smrti. On je tou cestou k poznání 
skutečného Boha. 

Lenka Mokrošová 



VELIKONOČNÍ KONCERT 
S dětmi z naší scholy jsme se znovu po roce začali připravovat na 

velikonoční koncert, který pořádá naše farnost. Tyto děti – i když je jich sedm 
– tvoří velké společenství, nebojí se vystupovat a zpívat druhým o našem Pánu 
Jsou tak dobrým příkladem svým vrstevníčkům a já je za to moc obdivuji. 

Ovšem přemýšlela jsem, jak těmto drobečkům pomoct, koncert je přece 
jen koncert a sami bychom to asi nezvládli. A tak přišel jednoho dne nápad 
oslovit náš chrámový sbor Salve a taky pár lidiček – jisté nadšence s chutí 
zpívat. Všichni do toho šli opravdu s chutí a elánem. Na zkouškách jsme pilně 
trénovali a výsledek …ti, kteří si nás přišli poslechnout posoudí sami ☺. 

Nešlo však o to zazpívat dokonale, ale strávit společný čas na zkouškách, 
blíž se poznat, dělat to, co nás baví a hlavně oslavit tak Pána, který se za nás 
obětoval, vstal z mrtvých a zajistil nám tak život věčný. Všechno to bylo pro 
NĚHO. 

Chtěla bych moc poděkovat  všem, kteří se mnou do toho šli, a kteří mě 
utvrzovali v mém počínání. Velké díky patří otci Miroslavovi za ozvučení a 
velkou podporu. Moc mě potěšil návrh zopakovat si náš repertoár, a tak jsme 
jednou v neděli doprovodili svým zpěvem mši svatou. 

Jsem vděčná za příležitost přispět k tomu, abychom se byť jen o krůček 
přiblížili ke Kristu. A víte, že se říká: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ 

Žaneta Šantavá 



Co jsme prožili… 
 

Naše malé ohlédnutí začneme dobou postní, kterou nás provázela jako 
už tradičně postní hra. Ta letošní zapojila nejenom děti, ale i 
naše dospělé. Děti kromě modlitby růžence a čtení písma také 
plnili různé úkoly a naši dospělí se na 
velikonoce připravovali čtením Písma.  

Každou neděli jsme se také 
setkávali při modlitbě křížové cesty. 
Velmi pěknou modlitbou byla křížová 
cesta připravena naší schólou, kdo které se zapojila hlavně 
menší děvčata.  

Na květnou neděli jsme si společně připoměli vjezd našeho Pána do 
Jeruzaléma. Pozdějším datumem letošních velikonoc jsme 
možná někteří měli problém s tím, kde v té rozkvetlé 
přírodě vzít ještě „kočičky“, ale máme velmi pozorné spolu 
farníky a pana faráře, kteří na to pamatovali. Také letos 
s námi slavil velikonoce otec Tomáš a tak jsme mohli čerpat 
myšlenky i z jeho kázání. 

Velkým pátkem také začínala modlitba novény před 
svátkem Božího milosrdenství. My 
jsem se ji modlili společně po mši svaté 
nebo každý den navečer v kostele sv. Anny. Neděle 
Božího milosrdenství se slaví druhou neděli velikonoční. 
Také jsme tuto neděli posvětili 
obraz Božího milosrdenství. 
Obraz ukazuje veliké Boží 
milosrdenství, které bylo plně 
zjeveno ve velikonočním 
Kristově tajemství a v církvi se 

uskutečňuje nejúčinněji prostřednictvím svátostí. 
Prožívali jsme také malé oslavy svatořečení Jana Pavla II. a 5 let od 

otevření našeho pastoračního domu, který nese světcovo jméno.  Třetí 
velikonoční neděle byla také velkým svátkem pro naše ministranty, protože byl 

do této služby „oficiálně“ uveden další z nich. K ministranské 
službě se tuto neděli zavázal Ondřej Tomeček, kterého 
doprovodili Štěpán a jeho bratr Vojta. Přejeme Ondrovi sílu, 
odvahu a odhodlání a vytrvalost k tého službě a velké Boží 
požehnání a radost, která z tého služby plyne. 



Také jsem v naší farnosti společně s našimi dětmi a jejich rodinami 
prožili slavnost prvního přijetí našeho Pána.První svaté přijímání je vždycky 
svátek pro celou farnost, kdy si i my ostatní můžeme připomínat naše první 
přijetí. 

V těchto dnech jsme se připravovali také na slavnost seslání Ducha 
svatého modlitbou novény k Duchu svatému, kterou jsme se modlili společně 
každý den u nás v kostele sv. Anny. Slavnost seslání Ducha svatého je třetím 

největším svátkem církevního roku. Oslavujeme 
nejen dar Ducha svatého, ale také tajemství 
Božího života. A samozřejmě i skutečnost 
církve, která je sycena Duchem svatým. On nás 
spojuje a vybavuje svojí mocí. Proto je tento 
den modlitbou chvály a díků, vzpomínek na 
velké události, ale také prosbou za vylití Ducha 

svatého na každého z nás a současnou na celou církev. 
 

Martina Šimšová 

Křížová cesta schóla 

Velikonoce 

 

 

 

 

 

 

 



Nový ministrant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN PAVEL II. V NAŠÍ FARNOSTI  

Na neděli Božího milosrdenství prožívala církev 
velkou událost – papež František svatořečil 
papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II. 

S tímto novodobým 
světcem je také spjato 
Komunitní a pastorační 

centrum ve Tvarožné Lhotě, které nese právě jeho 
jméno a letos je tomu 5 let, co bylo otevřeno. 



Poděkovat za svatořečení velkých papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII., jsme 
mohli v pátek 2. 5. večerem chval, kterým nás provedla chválová kapela ze 
Zlína.  

V neděli 4. 5. byl slavnostně požehnán 
obraz svatého Jana Pavla II.. Požehnání 

obrazu bylo spojeno 
se zajímavou 
přednáškou otce 

Lukáše 
Karpinského, který nám přiblížil důležité momenty ze 
života světce.  Otec Lukáš přivezl  také ostatky svatého 
Jana Pavla II., které jsme mohli uctít.  

Sváteční odpoledne bylo zakončeno malým 
občerstvením na pastoračním domě. 

 
První svaté přijímání ve Tvarožné Lhotě 

 
I v letošním roce jsme v naší farnosti prožili slavnost 

prvního přijetí Těla a Krve našeho Pána Ježíše Krista 
našimi dětmi. Poprvé u svatého přijímání bylo 5 dětí: 
Veronika Lukaštíková, Josef Brantál, Lukáš Hálka, Tomáš 
Mareček a Petr Janča.  

Děti se na svoje velkou slavnost 
připravovali již v sobotu, kdy prožili 
„kající pobožnost“, ve které 
znovuobnovili svůj křest a přistoupili ke 

své první svátosti smíření. Myslím, že velkým zážitkem pro 
děti při této pobožnosti je „pálení hříchů“, což znamená, že 
všichni společně venku před kostelem zapálí papírky, na 
kterých mají napsány své první vyznání na důkaz toho, že 
náš Pán jim skutečně odpustil a že tyto hříchy už pro Něho neexistují. Jako již 
tradičně je při této pobožnosti doprovodili nejenom jejich rodiče a sourozenci, 
ale i naše schóla. 

V neděli již všichni krásně nastrojeni a ve slavnostní náladě prožili 
přijetí další svátosti a to svátosti eucharistie. Tato slavnost je vždycky velkým 



okamžikem nejenom pro děti a jejich rodiče, ale také pro nás ostatní farníky, 
kteří si můžeme neustále připomínat své vlastní přijetí této svátosti.  

 
Jako již tradičně jsem se zeptala dětí na jejich zážitky: 

Otázky pro děti, které byly letos u prvního svatého přijímání:  
• Prožil jsi neděli prvního přijetí Těla a Krve Páně. Když si na tuto neděli 

vzpomeneš, co tě napadne jako první a proč? 
• Jak jsi prožil se svými rodiči čas přípravy na tento velký den, s čím jsi 

pomáhal/a/? 
• Který dárek ti v tento den udělal největší radost a proč? 

 
Odpovědi našich dětí:  
Verunka Lukaštíková: 
1. Slavnostní mše a dobré kázání s botama o růstu ve víře. 
2. Čistili jsme před kostelem chodník a věšeli růžičky. 
3.Telefon, protože mám první dotykáč a taky pěkné knížky. 
 
Josef Brantál: 
1. Oblékání kroje, oblékal jsem si ho poprvé. 
2. Pomáhal jsem chystat oběd. 
3. Tělo Kristovo  
 
Lukáš Hálka: 
1. Že můžu každou mši svatou přijímat tělo Kristovo 2.  
2. Pomáhal jsem chystat nedělní oběd a chystat skleničky.  
3. Přijetí Pána Ježíše  

 
Tomáš Mareček: 
1. Dusil jsem se v kroji. Byl jsem v něm poprvé a naposled v životě 
2. Byl jsem nervózní. Pomáhal jsem taťkovi nanosit židle a stoly a 
tak. 
3. Řetízek s přívěskem – protože je hezký, taky křížek a knížky a    

                      velký luk od taťky. 
          
Petr Janča:  
1. Hned jsi vzpomenu na to, jak to tam bylo nádherné a vše bylo 
kvůli nám. 
2. Já jsem pomáhal se zdobením a čas se svými rodiči na přípravu 
jsem prožil dobře. 
3. KANCIONÁL, protože jsem ho neměl a schóla z něho zpívá písničky. 





Pouť hasičů ke cti sv. Floriána 

nedělní den pohledem člena hasičského sboru 
 

Jsem rád, že jsme opět po roce mohli s hasičským sborem prožít tuto pouť 
ke svatému Floriánovi v našem kostele. Mše svatá byl krásná a myslím, že 
všichni hasiči byli spokojení. Venku nám pršelo, a tak vše bylo tak, jak má být. 
Voda přece k nám, hasičům, patří. Tato voda , kterou my, hasiči, používáme by 
se vlastně dala přirovnat k vodě svěcené. My vodou hasíme oheň na povrchu a 
svěcená voda symbolicky hasí oheň v nás. 

Velké poděkování patří určitě otci Tomášovi, který sloužil mši svatou. 
Během ní nám připomněl, jak důležitý úkol plníme a vzpomněl i život svatého 
Floriána. Mluvil o jeho odvážnosti, vytrvalosti, o jeho mučednictví. I když měl 
Florián velké zásluhy v armádě, vedl bezúhonný život, přesto byl odsouzen 
k smrti, protože se za žádnou cenu nechtěl zříct své víry. 

Jsem taky moc rád, že otec Tomáš mohl strávit s naší rodinou společnou 
chvíli u oběda. Potěšilo mě, že jsme se k této chvilce sešli celá rodina a taky, že 
otci Tomášovi chutnalo. Jak sám řekl, moravské jídlo je přece jen jiné než 
v Rakousku.  

Myslím, že můžu za všechny členy hasičského sboru poděkovat za letošní 
slavnostní pouť, která se v naší farnosti stala již tradicí.  

František Miroš 



1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
v Kněždubě 

 

Dětí, které poprvé letos přijaly Tělo a Krev Páně, bylo celkem šest.  
 

Byly to  
Josef Chudíček, Eliška Myslíková, Lucie Hoňková,  

Veronika Vařechová, Anna Hanáčková a Adéla Zalubilová. 

Tyto jedinečné děti teď cesta životem spojila skrze svátost eucharistie. 
Společně budou kráčet v síle duchovního pokrmu. Stejně jako parta bezva dětí, 
které přistoupily poprvé ke svatému přijímání loni, předloni …atd.   

Rok se střídá s rokem a je krásné, když loňské děti mohou být kmotry těm 
letošním. Několik dětí se ptalo, co to pro ně znamená, když mají být někomu 
kmotrem. Znamená to, že nebudu myslet jen sám na sebe, ale do své modlitby, 
do svých proseb zahrnu i ty, pro které mám být kmotrem.  



Budu prosit Pána, aby pomohl nejen mně samotnému v růstu ve víře, ale i 
všem těm, kteří se rozhodli žít ve spojení s Ním a tak Ho následovat. To je to 
velké „Ano“, které děti řekly, když poprvé samy přistoupily ke svatému 
přijímání. To je to jejich první „Ano“, které vyslovily samy. Ano, Pane Ježíši, 
přijímám Tě do svého života a chci Tě následovat.  

Ve ztišení svatého přijímání chci slyšet jen to, co mi chceš říct Ty sám. To 
je ta velmi vzácná chvíle, ve které jsem jen Ty a Já. Chci Ti svěřit svůj život, 
všechny své okamžiky, které prožívám, všechna trápení, ale i radosti. Chci být 
dobrým příkladem na cestě víry pro všechny děti, které Tě ještě nepřijímají. 
Chci být dobrým příkladem pro ty, kteří Tě budou přijímat. Pevně věřím, že ve 
spojení s Tebou to dokážu.  

 

Lenka Mokrošová 



 

MOJE PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 

„Přijímání bylo úžasné, škoda, že se nemůže opakovat“ byla první 
krásná věta, která zazněla z úst Elišky zcela spontánně na otázku 
jaké bylo přijímání.  Nejvíce dětem utkvěl ve mši svaté otec 
Miroslav, dále pak botičky, které otec používal při kázání a hodně si 
děti pamatovaly přímluvy, které samy četly nebo i myšlenky ze čtení. 
Jako např.:“Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově. 

Děti uvedly, že nejlepší při sobotní zpovědi bylo pálení hříchů a 
hlavně, když otcovi málem shořel ornát a spálila se celá svíčka. To 
byl prý velký zážitek. Děti taky podotkly, že opravdu ty hříchy 
„spálily“ i v duši. Jedno se upřímně přiznalo, že přece jen jeden ne 
tak docela. A tomuto dítěti patří velké plus za upřímnost. Protože to 
není tak snadné, jak se to vyslovuje. Je potřeba upřímné lítosti a 
nápravy.  



Děti měly radost z dárků, které dostaly v tento jejich den. Ať 
už různé přívěšky, hodinky, knížky, kornouty s dobrůtkami …  

Bylo na nich poznat, že jsou plné elánu a radosti, že to tak 
krásně prožily, možná taky, že už je po těch všech přípravách, že už 
to mají za sebou. Je na nich znát, že je to pro ně něco nového.  

Když jsme se rozcházeli, lidé se sjížděli do kostela na novénu 
k Duchu svatému a zazněla otázka: Bude tam teď taky přijímání? 

Tak vám, děti, přejeme, ať Vám ta radost, kterou máte nyní 
z přijímání, zůstane stále.  

Na článku se podíleli: Eliška Myslíková, Jožinek Chudíček, 
Verunka Vařechová, Lucka Hoňková a Anička Hanáčková 

DĚKUJEME DĚTEM ZA JEJICH ČAS  

Teta Lenka ☺ 



 
 
 

  11. června 
Mše svatá na ukončení školního roku v 17hod. + předávání 
vysvědčení + táborák ve Tvarožné Lhotě 

  12. června 
Mše svatá na ukončení školního roku v 17hod. + předávání 
vysvědčení + táborák na farní zahradě – Kněždub 

19. června  Slavnost Těla a Krve Páně – v 18hod. v Kněždubě 

21. června Slavnost Těla a Krve Páně – v 8. 30h ve Tvarožné Lhotě 

22. června Patrocinium – poutní mše svatá v 10.30h v Kněždubě 

29. 6 – 5. 7. Ministrantský tábor s Jackem 

12. července Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová povolání na Velehrad 

26. července Hodová mše svatá ve 14 hod. ve Tvarožné Lhotě 

27. července Patrocinium - poutní mše svatá v 10 hod. ve Tvarožné Lhotě 

28. 7. – 3. 8. 
Dětský tábor pro mladší děti s Bohunkou – Valašská Bystřice 
– s názvem „Alenka v říši divů“  

8. – 10. 8. Putovní tábor pro starší děti s Bohunkou 

3. srpna Prosebná pouť na sv. Antonínek – mše sv. v 15 hod. 

31. srpna  
Žehnání aktovek – mše sv. v 8.30h ve Tvarožné Lhotě                 
a v 10.30h v Kněždubě 

6. září  
Ministrantská pouť – Kroměříž – mše sv. v 10.00h v kostele 
sv. Mořice 

7. září  
Dožínky – děkovná mše sv. za úrodu – mše sv. v 8.30h ve 
Tvarožné Lhotě a v 10.30h v Kněždubě 

 
VEČERNÍ ADORACE 

 
Kněždub 19. června 
Tvarožná Lhota 26. června 

Během prázdnin večerní adorace 
nebudou. 

Pastorační plán  
aneb co nás čeká  

v následujících měsících 



 
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 

 
Tvarožná Lhota 5. června 3. července 31. července 
Kněždub  6. června 4. července 1. srpna  

 
V naší farnosti jsme se rozloučili 

  (březen - květen) 
Kněždub 

 
Františka Ondrušová + 7. března 
Bohumil Křižan       + 17. dubna 
Anežka Bedravová     + 14. května 

Tvarožná Lhota 
 

Štěpán Trojek + 13. dubna 
Josef Křižan  + 28. dubna 
Anděla Bačíková + 29. dubna 

 
 

 

SSVVÁÁTTOOSSTT  MMAANNŽŽEELLSSTTVVÍÍ  PPŘŘIIJJMMOOUU
 

� 14. června ve 12.00h v Kněždubě 
Klára Karásková, Kněždub 

      Libor Janulík, Vnorovy 
 
� 12. července v 11.00h v Kněždubě 

Jana Poddaná, Sloupno 
Pavel Bartošek, Kněždub 
       

� 12. července ve 12.30h ve Tvarožné Lhotě 
Marie Uřičářová, Tvarožná Lhota 
Michal Ogárek, Swidwin 
       

� 19. července v 11.00h v Kněždubě 
Simona Šáchová, Kněždub 
Miroslav Bačík, Kněždub 

 
� 31. srpna v Kněždubě 

Ludmila Bačíková, Tvarožná Lhota 
Petr Chromeček, Kněždub



 
Změny během letních prázdnin 

 
Mše svaté během prázdnin v pondělí nebudou. Otec odjíždí na tábory s dětmi. 

Další případné změny je potřeba více sledovat na nástěnce   
popř. webových stránkách. 

V termínu od 11. – 24. srpna má otec Miroslav dovolenou. 
V případě pohřbu se obrátit na p. Josefa Jelínka ze Vnorov. 

 
………………………………………………………………………………….. 

Akce, které m ůžeme navštívit… 
 
13. – 15. 6. Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně 
Informace: www.rodinnyzivot.cz  
15. 6. Hlavní pouť na Sv. Antonínku nad Blatnicí - www.antoninek.cz  
20. -22. 6. Pěší pouť tatínků a dětí Informace: www.rodinnyzivot.cz  
4. – 5. 7. Dny lidí dobré vůle Velehrad - www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/  
5. 7. Hlavní pouť Velehrad Informace: www.velehradinfo.cz/kalendar-akce 
9. - 13. 7. Katolická charismatická konference v Brně http://konference.cho.cz  
13. - 17. 7. Duchovní cvičení pro všechny Informace: www.stojanov.cz  
16. – 19. 7. Letní brigáda v komunitě Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce 
Info.:http://www.blahoslavenstvi.cz/?akce/letni-brigady/ 
20. – 25. 7. RAFTcamp v Rajnochovicích Informace: www.ado.cz/mladez  
27. – 31. 7. Duchovní cvičení pro všechny Informace: www.stojanov.cz  
20. - 26. 7. Letní pobyt pro osamělé matky s dětmi - www.rodinnyzivot.cz  
30.7. -2.8. Duchovní cvičení pro všechny Informace: www.stojanov.cz  
3. – 10. 8. Dolancamp v Dolanech u Olomouce www.blahoslavenstvi.cz/?akce/ 
9. 8. NG Fest open festival křesťanský hudební festival Javorník - ngfest.cz  
11. – 18. 8. Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty na Velehradě Informace: 
www.rodinnyzivot.cz  
15. - 19. 8. Pěší pouť Velehrad Svatý kopeček (tvz. Moravská Compostela) 
Informace: www.poutnik-jan.cz  
21. – 23. 8. UNITED multižánrový křesťanský festival Vsetín Informace: 
http://festivalunited.cz/  
30. 8. Arcidiecézní Pouť rodin a pedagogů na Svatém Hostýně Informace: 
www.rodinnyzivot.cz  
červenec – srpen Duchovní cvičení na Velehradě Informace: www.stojanov.cz  

Martina Šimšová 



S t r á n k y 
p r o  d ě t i 

 
V naší farnosti se rozbíhá společenství kluků a holek, kteří chtějí prožít 
společné chvíle tak, jak samy nejlépe dokážou. Toto společenství se stále 

utváří, mění, protože je jedinečné. Stejně jako je jedinečný každý den, 
který prožíváme a stejně jako je jedinečný každý z nás. 

☺ 
Je na každém, jak prožije svůj den. Jestli zamračeně nebo s úsměvem.  

Toto společenství chceme stavět na úsměvu. Ale ne na ledajakém úsměvu. 
 Na úsměvu srdce. Na upřímném úsměvu. 

☺ 
KDY a KDE? 

Každý pátek od 19 – 21h na faře. 
Informace pro rodiče: Spolčo bude vždy končit přesně ve 21h 

a hned poté půjdou děti ve skupinkách domů.  
 

PRO KOHO? 
Pro všechny děti, které letos poprvé přistoupily ke svatému přijímání a výš 

(tedy 4. - 9. třída). Pokud ale má někdo z těchto dětí sourozence,  
kterého by chtěl vzít sebou (tzn.1.-3.třída), určitě může. 

 
CO NÁS ČEKÁ? 

Zkusíme začít společně a 
s odvahou kráčet po vodě s Ježíšem. 

Budeme stavět na důvěře mezi 
sebou navzájem… 

Podnikneme společné výlety. 
Pozveme nejrůznější hosty…. 

…a dále z hlediska 
jedinečnosti každého z nás si každý 
najde svou oblíbenou činnost a 

může tyto večery obohatit svým kuchařským uměním, hudebním nadáním, 
svou tvůrčí kreativitou, četbou, svými nápady, nejrůznějšími hrami.. ...zkrátka 
tak, aby se tu každý cítil dobře. 



 

A máme tu další super oznámení pro starší děti! 
 

VÝLET S OTCEM DO AQUAPARKU  
V UHERSKÉM HRADIŠTI 

 
Jedná se o děti 6. – 9. třída, které chodily do náboženství  

a poctivě si plnily domácí úkoly ☺. 
Pro tyto šikovné děti je výlet zcela zdarma.  

Pro ty, kteří ve své „nevědomosti“ občas „zapomněly“,  
že nějaké úkoly vůbec mají,  

je potřeba sehnat sponzory (zřejmě rodiče) na částku 50,-.  
 

Výlet se uskuteční  
pro 6. – 7. třídu v úterý 24. června  

pro 8. – 9. třídu v pondělí 23. června 
 

 Odjíždí se pevnou autobusovou linkou – Tvar. Lhota 8.16h, Kněždub 8.19h.  
Návrat kolem 15h. 

 
 

Prázdninový víkend na faře 

 
 

Pro děti, které se zapojí do pátečního spolča se o prázdninách uskuteční  
víkend na faře a nejen tam ☺. 

Více přesnějších informací se děti dozví na spolču. 
 

Páteční spolča během hlavních prázdnin 
 

Termíny budou vyvěšeny na vratech fary. 
 

 
 



 

POZVÁNKY  
Poslední stránky našeho zpravodaje tvoří pozvánky na různé akce, které 

se v následujících měsících uskuteční. Pozvání platí pro všechny, kteří chtějí 
nějakým způsobem obohatit svůj život s Kristem. 

 

KURZ ANIMÁTOR 
RAJNOCHOVICE 

 
Nejdříve začneme tím, co nejvíce potřebuje každá farnost. A tím je 

oživení. To pravé duchovní oživení. ANIMA totiž znamená duše, která oživuje 
tělo. Proto i animátor je ten, který oživuje!  

Pokud cítíš, že bys chtěl/a obohatit svůj život, zažít úžasné společenství, 
nová přátelství, upevnit vztah s Bohem a získat nové znalosti a zkušenosti, tak 
udělej ten první krok a přihlas se. Více informací na 
www.ado.cz/mladez/animator.  

 
 
 
 
 

ANIMÁTOŘI 
 
 

VÍRA 
 
+ 
 

SLUŽBA 
 
+ 
 

PŘÁTELSTVÍ 



 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 

BRNO 

 

25. ročník Katolické charismatické 
konference se bude konat ve dnech 9. až 13. 
července 2014 v Brně.  

Zahraničním hostem letošní konference bude 
P.René-Luc., který se narodil v roce 1966 ve velice 
problematické rodině ve Francii. Obrácení prožil 
až v dospělosti, kněžské svěcení přijal v roce 1994. 

 Pobýval v komunitě Blahoslavenství, 
spolupracoval též často s  P.Danielem Angem, 
který byl hostem KCHK v roce 2012.  P.René-Luc 
v součastné době žije v diecézi Montpellier, věnuje 
se především  kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci 
mladé lidi. V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro 
mladé. 

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském 
výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. 
Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program 
konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a 
bohoslužby.  

Během dopoledního i odpoledního programu pro dospělé mají děti svůj 
vlastní program s pečovateli. Mimo jiné je pro děti a nejen pro ně připraveno 
divadelní představení v podání Víti Marčíka.  

 

Motto konference: 

 "Pane, nauč nás modlit se."  
(Lk 11,1) 

 
 

Více informací na www.konference.cho.cz 



 

UNITED - VSETÍN 
 

Rádi bychom vás pozvali na 
čtvrtý ročník multižánrového 
křesťanského festivalu UNITED, 
který se uskuteční 21. – 23. srpna 
2014 opět ve Vsetíně.  

Program festivalu tvoří 
společné ranní a večerní duchovní 
setkání, koncerty, semináře, 
divadelní představení, filmy 
a sportovní aktivity. Lze zde využít 
například službu poradenství nebo 
místa pro ztišení v modlitbě. To vše 
je nástrojem, abychom společně 
ukázali na osobu Ježíše Krista, který 
nás PROPOJUJE s nebeským Otcem, 
PROMĚŇUJE naše životy 
a POVOLÁVÁ nás ke službě 
druhým. 

Každý ročník má své téma. Pro 
ten letošní jsme vybrali téma ZNAMENÍ. Žijeme v ateistické kultuře, ve které 
více lidí věří v UFO než v živého Boha. Lidé jsou fascinování nejen 
fantastickými světy počítačových her, ale také duchovně temnými a okultními 
věcmi, které sledují v médiích a se kterými často i experimentují. Nadpřirozeno 
má svoje kouzlo a velikou popularitu a v kontextu toho všeho se náš Bůh – 
Ježíš Kristus – zdá být jen mlčící plastikou na zdi kostela. Ale to vše záleží na 
úhlu pohledu…  

Letošní Festival UNITED chce ukázat to, že Bůh je nejen mocný stvořitel 
našeho světa, ale je skutečný a živý. Bůh, který jedná. ZNAMENÍ Jeho moci 
a Jeho působení nacházíme nejen ve světě a v přírodě kolem nás, ale především 
v našich životech, v našich příbězích a v našich srdcích. 

Těšíme se na setkání s vámi 

Pořadatelé festivalu 



 

NG FEST - JAVORNÍK 

 

O festivalu 

Festival NG fest proběhl poprvé v roce 2011, jak vznikla myšlenka založit 
festival a proč je jeho název právě NG fest? 

V roce 2011 jsme pořádali jen koncert tří místních křesťanských kapel a 
mělo to úspěch, tak jsme si řekli, že založíme festival. Chtěli jsme a chceme 
hlavně mladým lidem předat zvěst o Ježíši Kristu a přitáhnout je do 
společenství křesťanů.  

NG fest je festival nové generace, kterou bychom chtěli společně s těmi 
lidmi, co přijdou na festival, vytvořit. Chceme vytvořit novou generaci, která 
půjde společně za Ježíšem a bude hlásat o jeho příchodu druhým lidem. 

Kolik lidí se podílí na průběhu festivalu? (dobrovolníků i členů kapel) 

V organizačním týmu je cca 7 mladých lidí. Dobrovolníků bývá tak kolem 
20. Jsou to většinou mladí lidé. 



 

Jaký styl hudby mohou návštěvníci na festivalu očekávat? A na které kapely 
se mohou těšit? 

Jak bylo již zmíněno, na festivalu bude 5 kapel. Představí se místní 
worshipová kapela Only his, která je pro mladé i ty starší. Only his je jedinečná 
v tom, že se v jejich repertoáru objevují jak dua, tak i tria a kvarteta a to 
mužská i ženská. V kapele hrají jak klasické nástroje, tak i netradiční, např. 
cimbál.  

Dále nás navštíví vsetínská kapela Elementum, která hraje také především 
chvály a náš festival obohatila svým vystoupením již minulý rok. Kapela 
Team4D hraje svou vlastní tvorbu. Od melodického punk/rocku se postupně 
vyvinula spíš k rocku až nu-metalu.  

Mezi hosty bude patřit i Simona Martausová, slovenská zpěvačka. Písně si 
skládá většinou sama s kytarou v ruce. Jako poslední u nás vystoupí košická 
worshipová kapela Ajtak, která vznikla už v roce 2003. Informace o kapelách 
naleznete na našich internetových stránkách: www.ngfest.cz 

Bude na programu kromě vystoupení jednotlivých kapel i něco jiného? 

Návštěvníci si budou moci vyslechnout slovo Milana Michalka a Marka 
Harasteje. Dále uvidí několik tanečních čísel. Podrobnosti o dalších 
vystoupeních také uvidíte na našich stránkách. 

Čím se NG fest liší od ostatních křesťanských festivalů? 

Hlavním rozdílem je to, že ho organizují jen mladí lidé. Koná se na 
fotbalovém hřišti pod širým nebem, kde je postaveno pódium. 

 



 

RAFT 
křesťanský camp pro mladé od 15 do 25 let 

20. – 25. července 2014 
Přístav Rajnochovice  

 
Naskoč na pár dní do našeho „RAFTu“! Neboj, nebudeme sjíždět divoké 

řeky. Čeká nás týden na „člunu s Ježíšem“, poznávání víry, setkání se 
zajímavými hosty, diskuze, workshopy, společné modlitby, hry, hudba, 
koncerty a mnoho dalšího. Týden, který může změnit mnoho v tvém životě! 
Vezmi pár přátel nebo se přidej sám a uchop svou víru trochu jinak.  

A na koho z hostů se můžeš 
těšit? Účast přislíbil např. prof. 
Jan Sokol, profesor filosofie a 
kandidát na prezidenta ČR, 
místopředseda sněmovny Petr 
Gazdík, Brazilec Felipe Bezerra z 
komunity Shalom, sestra 
Immaculata Konvalinková, 
Laďa Švarc přes dějiny církve, 
Martin Loučka, Ph.D. odborník na 
hospicovou péči dětí, ... Na hlavní setkání s námi ale čeká JEŽÍŠ!  

Více informací na www.ado.cz/mladez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ 2014 
TŘEŠŤ 

 
17. – 23. srpna 2014 se v Třešti u Jihlavy uskuteční další celostátní 

setkání animátorů. Míní se tím setkání mladých lidí, kteří vzali vážně svoje 
křesťanské povolání a mají zájem sloužit v rámci církve Bohu i druhým lidem. 

 Pokud jste mladí a sdílíte podobnou touhu, pak je setkání určeno i vám. 
Bude skvělou příležitostí pro váš osobní růst i získání nových zkušeností, 
poznatků i dovedností. 

Pozvání platí nejen pro animátory, ale pro všechny, kteří by do budoucna 
chtěli pracovat s mládeží, pro 
všechny aktivní mladé, kteří 
jakkoliv pracují s mládeží, pro ty, 
kteří se chtějí stát aktivními… 

 

Věk: 16 – 30 let 
 
Co tě čeká: 
 
• Mnoho podnětů pro osobní 

duchovní a lidský růst. 

• Inspirace pro službu mladým 
lidem. 

• Setkání s biskupy. 

• Zajímavý program - včetně 
kultury. 

• Čas prožitý s novými kamarády. 

• Prostě, bude to super akce, která 
Tě povzbudí..... 

 
Téma: 

NIKDO NENÍ OSTROV 



 

 
MODLITBA K PANNĚ MARII 

 
 

Jen Ty, Maminko moje, víš, jak těžký je ten můj kříž. 
Co těch trampot mi jen život dal, že srdce svírá žal. 

Tiše nesu ten kříž svůj, jen vždy při nás, drahá Maminko, stůj. 
Neopouštěj nás ve chvílích nejtěžších,  

vždyť Ty jsi útěcha a posila nemocných.  
 

Vyslyš, moje maminko drahá, vyslyš vroucí prosby mé, 
přimlouvej se za nás hříšné, za ubohé nemocné. 

Strasti, když na mne dolehnou a srdce sevře žal, 
u Tebe načerpám nových sil a zase trpím dál.  

V duchu slyším Tvůj hlas líbezný, pojď ke mně srdce znavené, 
já tě potěším a setřu hořké slzy tvé. 

 
Kéž, Maminko drahá, potěšíš a setřeš slzy mé. 

Kéž mne nikdy neopustíš, vždyť i já jsem dítko Tvé. 
 

Děkuji Ti, Maria, za útěchu, za dar síly, 
hůře by vše člověk nesl, kdyby neměl v srdci víry. 

Soumrak až se schýlí nad životem mým a Ty povoláš duši mou, 
dej zdraví a sílu dětem mým, přijmi mne v náruč svou. 

 
 
 

Moc děkuji jedné nejmenované babičce 
 za krásnou modlitbu,  

kterou obohatila náš zpravodaj.



 

Pravidelné mše svaté v naší farnosti 
 

Kněždub 
 

Pondělí, čtvrtek, pátek 
v 18.00 h (letní čas) 

a v 17. 00 h (zimní čas) 
 

Neděle v 10.30 h 

Tvarožná Lhota 
 

Středa v 18.00 h (letní čas) 
a v 17.00 h (zimní čas) 

Sobota 8.00 h 
 

Neděle v 8.30 h
……………………………………………………………………………. 
 

Příští číslo farního zpravodaje vyjde 7. září 2014. 
Uzávěrka příspěvků je 31. srpna 2014. 
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