
  
                             

                 Zpravodaj farnosti Kněždub

Červenec - srpen 2012  

„Dar víry nemáme jen pro sebe,

 ale abychom mohli být užiteční druhým.“

(Řím 5,5)

Střípky z naší farnosti
Č. 3
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Svatý Antonín z Padovy říká:

„Konečně zavřeme ústa, aby mohly mluvit naše skutky.“

Bylo by něco slyšet?

Nestačí jen sedět a čekat... Je totiž velmi málo služeb lásky. 
V životě není důležitá kvantita, kolik všeho mám, co všechno už jsem 
získal, kolikrát už jsem byl oceněn. To všechno vede k sobectví, pýše. 
Převládá touha po popularitě, oblíbenosti i za cenu toho, že tím ztratím 
něco velmi hodnotného.

V životě je důležitá kvalita. To, s jakou láskou vše konám. Nestačí 
jen mluvit a vědět, jestliže to nevychází z mého srdce. Závisí na hodnotě 
neboli kvalitě lidského činu.

K tomu, abychom dokázali kvalitně žít, musíme budovat vztah. 
Vztah s Bohem, vztah s druhými lidmi. Budovat harmonický vztah se 
vším živým i neživým. Kvalitní vztah, pevný a upřímný. Vztah je totiž 
to nejdůležitější, do čeho nás Bůh poslal. 

Vztahem vytváříme společenství, vztahem roste láska, vztah 
můžeme budovat jen tam, kde si na něj uděláme čas, kde máme 
trpělivost a pokoj v srdci, a kde umíme jeden druhému naslouchat.

Z a m y š l e n í   n a   t é m a
Skutky  lásky
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Měsíc květen - měsíc Panny Marie

Měsíc květen byl provázen 
májovými pobožnostmi. Často 
přicházeli k Panně Marii prosit za 
milosti nejen starší, ale i ti nejmenší. 

První májová, 1. května, byla 
zahájena u kapličky na Nivkách. 
Počasí nám přálo, byl krásný den. 
Další májové pobožnosti bývaly každý 
den v 18 hodin nebo po mši svaté.
Děti při nich přednášely Panně Marii 
své básničky, prosby a díky. Jahůdky 
občas i na májové zazpívali Panně 
Marii písničky. V neděli probíhaly 
májové pobožnosti u kapliček. 

V tomto měsíci měly děti možnost 
zapojit se do májové soutěže 

a nakreslit nebo něco napsat o Panně Marii (holky) nebo o sv. Josefovi 
(kluci). Hodně výtvorů bylo odevzdáno a všechny byly moc krásné
a originální. Proto si taky všechny děti, které se do soutěže zapojily,
zasloužily odměnu a tou bylo nafukovací křeslo do vody nebo míč. 
K tomu se přidala i slíbená sladkost. Pro nejlepší účastníky májových 
byl připraven poukaz do Aquaparku. V nadcházejícím letním počasí se 
vše jistě bude hodit! 

Myslíme, že píle dětí si odměnu zasloužila. A nakonec několik 
ukázek toho, jak se vlastně děti snažily...

Ze života naší farnosti
aneb co se událo 

v posledních dvou měsících
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Po celý měsíc květen jsme se scházeli v neděli odpoledne a v týdnu 
vždy bezprostředně po mši svaté k májovým pobožnostem
u nazdobeného oltáře se sochou Panny Marie. Pobožnosti tvořily krátké 
čtené promluvy, litanie, sloky mariánských písní a desátek růžence, 
jehož předříkávání si letos vyzkoušely i sami děti.

Za účast na májových děti dostávaly 
červené samolepky a tak soutěžily, kdo jich 
bude mít nejvíce. Dále se mohly zapojit svými 
výtvory (např. obrázek, básnička, písnička, 
příběh apod.) do soutěže s názvem: „Panna 
Maria v mých očích“ – pro holky a „Svatý 
Josef v mých očích“ – pro kluky.

Májová setkání k uctění Panny Marie jsme 
za krásného slunného počasí zakončily v neděli 
27. 5. u kapličky ve Tvarožné Lhotě. Tato 

pobožnost se konala za účasti 
celé farnosti a hudební doprovod 
zajistila lhotská schóla a ženský 
kostelní sbor. Otec Miroslav ve 
svých modlitbách připojil také
prosby za to, co nás v letošním 
roce čeká v návaznosti na 
mimořádné události letošního 

jara – velké sucho, nečekaně silný mráz ke konci května a nebezpečný 
požár lesa u Bzence-Přívozu. Příjemným zakončením poslední májové 
bylo posezení při kávě a spoustě sladkých dobrot v Pastoračním domě.

Na závěr postesknutí nad malou účastí dětí, které odlákala akce 
„Dětské odpoledne“ na místním fotbalovém hřišti. Její pořadatelé si 
neuvědomili, že stanovily začátek na 14.00 hodinu, která však 
pravidelně každou květnovou neděli patřila „májovým“. Nicméně 
stihnout se dalo všechno – účast na pobožnosti, pohoštění i zápolení na 
hřišti.

Věra Chalupová
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Májový měsíc od začátku 
až do konce
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Ministrantská pouť - Šaštín - Stráže

Dne 5. května jsme se zúčastnili ministrantské 
pouti v Šaštíně na Slovensku. Hned jak jsme přijeli, 
zaregistrovali jsme se na odpolední fotbal a hry. Po 
registraci jsme se oblékli do ministrantských obleků 
a šli na mši svatou.  Jakmile mše svatá skončila, tak jsme šli na oběd 
a tam jsme si pochutnali na guláši. Po jídle začaly různé hry a pak jsme 
hráli fotbal. První zápas jsme vyhráli a další jsme prohráli. Ale 
postoupili jsme do semifinále a dál, ...

...dál už jsme nepostoupili . Následovaly super hry, za které jsme 
dostávali kartičky a ty jsme si mohli proměnit za sladkost nebo nějaký 
dáreček. Bylo to tam moc hezké a příště chceme jet určitě znovu!

       Aleš a Lukáš    
        Mokrošovi
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Hasičská pouť ke svatému Floriánovi

Neděle 13. května
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1. svaté přijímání

V neděli 20. května tohoto roku proběhla ve Tvarožné Lhotě 
slavnost 1. svatého přijímání, ke které přistoupilo 7 dětí čtvrté třídy. 
V Kněždubě tato slavnost proběhla o týden později, a to 27. května, kde 
přistoupilo k 1. svatému přijímání 8 dětí.

Čtyři roky jsme se připravovaly a těšily na tuto slavnostní chvíli, 
kdy jsme byly poprvé pozváni k Ježíšově hostině, a kdy jsme poprvé 
přijaly Tělo a Krev Kristovu. Den předtím - v sobotu, jsme všichni 
poprvé přijali svátost smíření a poté jsme symbolicky všechny hříchy 
spálili. 

Rodiče nám na neděli krásně nastrojili kostel, připravili nám kroje, 
a k tomu všemu se přidalo i sluníčko, které se na nás od rána hezky 
usmívalo. Při rozsvícené svíci jsme nejprve sami poprvé obnovili křestní 
slib, a potom poprvé přijali svaté přijímání. A za to všechno – za celou 
přípravu vlastně už od první třídy, až 
po tuto chvíli, bychom chtěli touto 
cestou poděkovat katechetce Kristíně 
Komoňové, a taky otci Miroslavovi, 
který nás přivedl až k obětnímu stolu, 
a doufáme, že i jemu bude náš malý 
dárek tuto krásnou chvíli připomínat 
a bude na nás myslet. Děkujeme taky 
všem, kteří na nás mysleli  a myslí 
v modlitbách, a taky schóle, která tuto slavnost doplnila i krásnou 
písničkou.

Za všechno děkují Martin Petr, Pavel Hudeček, Jan Hrdoušek, 
Viktor Valovič, Ondřej Příkaský, Vojtěch Tomeček a Lucie Uřičářová.

K poděkování se přidávají i děti z Kněždubu: Johanka Šindlerová, 
Radečka Štípská, Josef Stránký, Štěpán Staněk, Jáchym Zalubil, Matěj 
Sochor, Josef Juřík a David Křížan.
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Náš velký den
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Všem dětem, které byly u 1. svatého přijímání, byly dány tři 
jednoduché otázky a tady si můžete přečíst jejich reakce: 

1) Když si vzpomeneš na neděli, ve které jsi poprvé přijal své první 
svaté přijímání, co tě napadne jako první a proč?

2) Pomáhal jsi nějak rodičům při chystání na tento tvůj velký den? 
Pokud ano, tak jak?

3) Který dárek ti v tento den udělal největší radost a proč?
---------------------------------------------------------------------------------

Odpovědi dětí z Kněždubu:

David Křížan
1. Že jsem poprvé přijal Tělo Kristovo.
2. Ano, jel jsem na lipáčí.
3. Dostal jsem přívěšek s křížkem.

Matěj Sochor 
1. První mě napadne, jsem přijal Tělo a Krev Kristovu.
2. Pomáhal jsem s umýváním a nošením pití a taky s buchtou.
3. Největší radost mi udělal řetízek s křížkem od tety zámecké. 

Jáchym Zalubil
1. Napadne mě, že jsem poprvé přijal Tělo Kristovo.
2. Ne, všechno pro mě připravili rodiče, protože to byla moje slavnost. 
3. Zlatý řetízek a křížek na krk, protože mně bude připomínat tento 

den.

Johanka Šindlerová
1. Vzpomínám si, jak jsem se přede mší sv. oblékala do kroje, který 

mně připravila babička, a jak jsme se s celou rodinou vydali na mši 
svatou. Byla pro mě výjimečná tím, že jsem poprvé přijala Pána 
Ježíše.

2. Jo. Chystala jsem společně s rodinou slavnostní oběd.
3. Všechny dárky mi udělaly radost. 
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Radečka Štípská
1. První myšlenka, co mě napadla byla, že přijmu Ježíšovo tělo.
2. Ano, pomáhala, chystala jsem nádobí na stůl 

a pomáhala obsluhovat.
3. Všechny dárky mně udělaly velkou radost.

Štěpán Staněk
1. Velká oslava, oblékání do kroje. Proč? 

Protože jsem se moc těšil.
2. Ano. Chystání výzdoby, jel jsem s taťkou a dědečkem na lipáčí.
3. Že jsem poprvé mohl přijmout Tělo 

Kristovo, knížka od rodičů a že jsme se 
všichni sešli.

Josef Juřík
1. Jako první mě napadlo, že budu přijímat 

Tělo a Krev Kristovu, tak jak dospělí 
a nebudu sedět v lavici.

2. Pomáhal jsem chystat slavnostní oběd, loupat brambory a obalovat 
řízky.

3. Dostal jsem nové kolo, protože jsem potřeboval nové. 

Josef Stránský
1. Oslava, protože se těším až se všichni sejdeme.
2. Pomáhal jsem chystat výzdobu u kostela.
3. Peníze a knížka. Šetřím si.
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Odpovědi dětí z Tvarožné Lhoty:

Jan Hrdoušek
1. Rozhodně jak jsem ochutnal Hostii, byla to normální chuť oplatku, 

ale s vínem to chutnalo úplně jinak.
2. Je to škoda, ale nepomohl, protože jsem neměl čas. Alespoň jsem

pomohl s úklidem.
3. Že jsem přijal poprvé Tělo a Krev Ježíše Krista.         

Lucie Uřičářová
1. Těšila jsem se na to, že poprvé přijmu Tělo a Krev Kristovu. Taky na 

vyzdobený kostel a na to, že kluci budou v kroji a já v šatech, 
protože kroj nemám.

2. Pomáhala jsem mamce dělat růžičky, pomáhala jsem jí vybírat šaty 
a pomáhala jsem se slavnostním obědem.

3. Dostala jsem přívěšek po babičce, dostala jsem od kmotrů náušnice 
a náramek. Od dědečka velkou pusu.

Martin Petr
1. Svátost smíření, odpouštějí se ti hříchy.
2. Pomáhal jsem při chystání stolů a nádobí.
3. Hodinky od babičky.

Ondřej Příkaský
1. Hostie -přijal jsem Tělo Kristovo. 
2. Ano, pomáhal jsem rodičům při strojení našeho kostela,    

  mamince jsem pomáhal přichystat i slavnostní stůl. Více jsem  
  poslouchal.    

3. Nejvíce se mi líbil křížek od babičky a dědečka, který mi 
 bude připomínat můj velký den a budu vždy s Pánem 
  Ježíšem na blízku a spací pytel od tety, který mě bude zase 
  hřát, až vyrazím s klukama pod stan.  

Pavel Hudeček
1.  Byl jsem v kroji, fotil jsem se.
2.  Ano, doma jsem chystal stoly, nádobí, pohárky atd.
3.  Rádio, protože to naše staré už nehrálo.
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Viktor Valovič
1. Napadne mně, jak jsem dostal hostii, protože jsem byl hrozně rád, že 

jsem přijal Tělo Kristovo. Ale měl jsem před tím velkou trému…
2. Chystal jsem věci, pomáhal jsem se svátečním obědem 
      a taky jsem pomáhal mamince dělat růže z papíru. 
3. Asi největší radost mi udělala soška Ježíše Krista, kterou jsem dostal 

od babičky. Vždycky, když ji vidím, vzpomenu si na 1. svaté 
příjímání. 

Vojtěch Tomeček
1. Ježíš, protože jíme Jeho Tělo a pijeme Jeho Krev
2. Pomáhal jsem zdobit kostel, uklidil jsem dvůr a obsluhoval jsem 

u oběda
3. Já mám dva dárky, které mi udělaly velkou radost. Od babičky jsem 

dostal řetízek (víra, naděje, láska) na památku. A růženec, protože je
posvěcený až z Říma.

 Děkujeme všem dětem za jejich odpovědi! 
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BOŽÍ TĚLO
Sobota 9. června
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Průvod Božího Těla neodradil ani déšť

V naší obci Tvarožná Lhota, se 
vždy konala slavnost Těla a Krve 
Páně ve čtvrtek navečer. Průvod 
s věřícími šel jenom kolem kostela, 
kde byly 3 venkovní oltáře, kdy se 
průvod vždy zastavil, přečetlo se 
čtení, přímluvy a p. farář žehnal 
monstrancí s eucharistií.

Letošní rok se přesunula 
slavnost Božího Těla na sobotu ráno. V 9.00 hod. byla mše svatá, po 
skončení vyšel průvod Božího Těla, v čele ministranti s křížem, za nimi 
družičky s košíčky, kdy měly okvětní lístky květů, které sypaly na zem, 
kde procházel průvod.

Krojovaní mládenci a muži nesli korouhvičky, za nimi kráčeli další 
krojovaní, kteří nesli baldachýn, pod kterým šel kněz s monstrancí. 
Letos zpestřila procesí dechová hudba, která nás doprovázela při zpěvu 
po čas průvodu.

Průvod šel směrem ke hřbitovu, 
pak vedlejší cestou na horní konec 
vesnice, kolem pekárny směrem ke 
Koryčanskému, kde byl první 
venkovní oltář. Průvod se vracel 
nazpět do středu vesnice, kde byl 
druhý oltář u zvonice. Třetí oltář byl 
u kostelní uličky, odkud se pak 
věřící vydali do kostela ke čtvrtému 
oltáři.

Všichni společně jsme se modlili za naši obec, za rodiny, za 
mládež, i za nevěřící občany obce, ale především jsme kráčeli s Pánem 
a odnesli jsme si jeho požehnání.

Anna Bedravová
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Výměna věžních hodin a celková renovace věže
na kostele sv.Anny ve Tvarožné Lhotě

Na podzim minulého roku 
byly farní radou schváleny 
rekonstrukční práce na věži kostela 
ve Tvar.Lhotě.Tato činnost byla 
rozdělena do několika fází, trvající 
víc jak půl roku. Vnitřní dřevěná 
věžní konstrukce byla ve značně 
špatném stavu a tak, na doporučení 
odborníků,byly všechny trámy ve 
věži provrtány a napuštěny 
chemickými přípravky proti 
dřevokazným houbovým chorobám 
a škůdcům. Poté byly zpevněny 
všechny nosné dřevěné prvky a to 
novými dubovými trámy a fošnami.

Důležitým krokem pak byla 
úplná výměna věžních hodin. 
Původní hodinový stroj byl nejen už nepřesný, ale stále více vyžadoval 
úpravy a náročné opravy. Nový hodinový stroj dodala a namontovala 
firma z Vyškova, hodiny jsou napojeny na mezinárodní družicový 
systém řízený z Německa. A měl by být naprosto přesný. Dalším 
krokem letos na jaře pak byla úprava vnějších povrchů a to od paty až po 
špičku věže. Velkou dílčí akcí pak byla stavba lešení, které nám 
zapůjčilo děkanství ve Veselí nad Moravou. Garantem tohoto díla byl 
pan J.Ryšavý z Petrova za pomoci mnoha farníků a obecních 
pracovníků.

Nátěry celé věže provedl pan Jiří Vítek spolu s panem Petrem 
Šantavým. Jejich balancování na žebříku v těch nejvyšších úrovních 
kostela byla obdivuhodná. Po několika týdnech se celá věž včetně 
ciferníků a žaluzií zaskvěla v novém kabátě a máme všichni radost 
z dobře odvedené práce. Vnější pohled ještě umocňuje panem Ryšavým 
opravená střecha, která byla už na několika místech narušená.
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Za zmínku stojí i to, že po rozpačitém začátku při stavbě lešení, se 
na závěrečné demontáži sešlo 36 mužů z naší obce a to je potěšující. 
Ohromný kus práce provedli i brigádníci při demontáži, nátěru a zpětné 
montáži ciferníků a žaluzií.

Všem patří upřímný dík! I těm, kteří se doma modlili za zdar celé 
opravy!

ing.Jiří Uřičář - člen farní rady

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Očima hráčů

Letošní školní rok náš florbalový tým hrál Orelskou ligu. Liga se 
hrála na body - na výhry a na prohry. Každý měsíc jsme jezdili na 
zápasy. Každý s každým hrál 2x.

 Většinu zápasů jsme prohráli (12 z 12ti) - poslední zápas byl 
nadějný až do jedné sekundy před koncem, kdy jsme dostali gól: 
prohráli jsme 6:5. Předposlední turnaj pořádal Kněždub ve Velké nad 
Veličkou. Celkově jsme sezónu zakončili na úspěšném posledním místě
. Příští sezónu se plánujeme přihlásit znovu a protože budeme starší, 
doufáme v lepší výsledek.

Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu za možnost tréninků na 
sokolovně a finanční podporu, dále rodičům za podporu, odvoz a dovoz 
hráčů.

Ondřej + Lukáš Chudíčkovi
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ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 
Očima rodiče

Naši florbalisti byli přihlášení do OFL pro ročník 2011-2012 ve
skupině MLADŠÍ ŽÁCI – skupina VÝCHOD. Do podobné soutěže byli
přihlášeni vůbec poprvé. Bez zkušeností se soutěžními zápasy, ale 
s velkým odhodláním a vůlí se pustili do soutěžních zápasů. Ve skupině 
hrané na 6 kol se postupně utkávali se soupeři ze Zlína, Kašavy, 
Uherského Brodu, Domanína, Vizovic a Nivnice a s každým soupeřem 
se utkali celkem dvoukolově. Po odehrání prvních zápasů bylo jasné, že
bojovat se soupeři o body a první vítězství nebude vůbec lehké. První 
zápasy nebyly zrovna nejlehčí. Ukázalo se, jaký je rozdíl mezi 
Děkanátní ligou a Orelskou florbalovou ligou. 

Jak šel čas a  odehrané zápasy přibývaly i hra se zlepšovala a skóre
bylo pro hráče příjemnější. Trvalo dost dlouho než se i za Kněždub 
konečně prosadil střelec prvního gólu a sázky o to, co ho to bude stát 
nebraly konce. Stalo se tak při turnaji v Moravském Písku a střelec 
prvního gólu byl Aleš Mokroš. I soupeři našich hráčů postupem času 
uznale konstatovali velké zlepšení Kněždubu ve hře. Každý z účastníků 
soutěže zprostředkoval soutěžní kolo na domácím hřišti. Kněždub 
uspořádal svůj turnaj v krásném prostředí sportovní haly ve Velké nad 
Veličkou. Všechny zápasy podporovali svou účastí i někteří rodiče 
samotných hráčů. Jim patří velký dík za jejich ochotu a taky za dovoz 
a odvoz hráčů na zápasy. 

Po odehrání posledního soutěžního zápasu ve Slavičíně byla poznat 
na všech hráčích i rodičích spokojenost s nasazením našich florbalistů. 
Otázka, jak bude dále pokračovat florbal i v další sezóně, je otevřená. 
Nicméně chuť našich dětí hrát florbal je i nadále velká. 
Brankaři: Miroslav Říha, Matěj Sochor 
Obránci: Štěpán Staněk, Josef Stránský, Miroslav Mařík, Johanka 
Šindlerová, Marek Říha, Saša Máčala, Lukáš Mokroš, Matouš Sochor, 
Jirka Piškula, Kubík Chudíček 
Útočníci: Lukáš Chudíček, Aleš Mokroš, Ondra Chudíček, Peťa Piškula
A všechny po celou dobu trénují Vlastik Šindler ml. a Kuba Nejedlík.     

Aleš Mokroš st.



20

Beseda na téma „Aby nám děti nedělaly vrásky“

Zúčastnila jsem se druhé z cyklu besed s Mgr. Jaroslavem Mrkvou, 
který působí v pedagogické poradně pro děti a mládež ve Veselí nad 
Moravou. Besedu na téma „Aby nám děti nedělaly vrásky“ pořádala po 
předchozím SRPŠ tentokrát Farnost a opět jsme se sešli na našem 
pastoračním centru Jana Pavla 
II. Přítomni byli nejen rodiče, 
ale i paní učitelky a také náš 
otec Miroslav.  Nejdřív jsme 
vyslechli zajímavý monolog 
pana Mrkvy proložený jeho 
úžasnými divadelními prvky 
na téma řád v rodině 
a kapesné. Následně se 
rozproudila živá debata mezi 
rodiči nejen na tato témata, ale 
vzpomněla se i jiná, jako třeba vysmívání a šikana mezi dětmi. Myslím 
si, že každý z těch, kteří vychovávají děti si mohl něco odnést a zjistit, 

kde jsou jeho slabší 
stránky. 

A k čemu jsme 
společně dospěli ?  Že 
vychovávat děti znamená 
především je milovat, ale 
ne tak, že jim všechno 
dovolíme. Umět především 
ovládnout své emoce 
a správně děti napomenout 
nebo i potrestat. 

Besedu uzavřel P. Bambuch tím, že tyto zásady výchovy léta 
prověřeny praxí rodičů i psychologů se slučují s učením náboženství 
a Bible.

Za rodiče Eva Tomečková
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Ukončení školního roku

Dne 12. a 15. 6. ukončili výuku náboženství i děti z naší farnosti. 
Při posledních dětských mší svatých jim bylo předáno vysvědčení za 
jejich celoroční úsilí v hodinách náboženství. Všichni prospěli 
s vyznamenáním, protože osobní vztah k Bohu se nedá hodnotit. 

Otec Miroslav dětem v názorném kázání přiblížil, že o prázdninách 
si mohou odpočinout od všech svých povinností, pouze od modlitby ne. 
Na závěr dal dobrou radu, ať si děti Pána Ježíše přibalí každý den na svá 
prázdninová dobrodružství.

Po předání vysvědčení byl připraven na faře pro děti z Kněždubu 
táborák a ve Tvarožné Lhotě pro nepřízeň počasí posezení na 
pastoračním centru. Pěkné prázdniny všem!

Kristina Komoňová
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Maxmilián Maria Kolbe se narodil 7. ledna 1894 
ve Zdunska Wolo v Polsku jako jedno z 5 dětí 
chudého dělníka. Jako malému chlapci se zjevila 
nebeská Matka a ukázala mu 2 korunky. Bílou -
vytrvalost a červenou - mučednictví. Zeptala se jej 
jestli je chce. „Chci!“

Na studiích byl velmi nadaný a tak se dostal do 
Říma, kde studia dokončil se dvěma doktoráty 
a přijal kněžské svěcení. Při svém pobytu v Římě 

založil společenství militia Immaculata. Vrátil se zpět do Polska 
a pokračoval ve své započaté cestě, založil i tam křesťanská periodika. 
Ve 26 letech se sestavil svá životní pravidla s cílem dosáhnout co 
největší svatosti. Základ úspěchu viděl ve vyhýbání se hříchům. 
Neposkvrněnou často prosil o milosti, síly k přemáhání všeho, co 
pochází od jejího nepřítele - ducha lži. Pro sebe napsal neklamný vzorec 
svatosti v = V. „Když svou malou lidskou vůli „v“ ztotožníme s vůlí 
Boha „V“ získáme svatost.“

Velkou touhu měl po misijní činnosti a tak r. 1930 odjíždí 
do Japonska, kde budoval katolický tiskový apoštolát šest let. Po návratu 
do Polska, kázal a vystupoval proti nacional. socialismu. První zatčení se 
obešlo bez dlouhého věznění, ale z druhého zatčení a odvlečení 
do koncentračního tábora se již nevrátil. Vyměnil svůj život za život 
otce od rodiny. Byl uvězněn do hladomorny, odkud se 14 dní ozýval 
zpěv a modlitby. 14. srpna 1941 dal táborový kat knězi smrtící injekci.

Maxmilián Maria Kolbe byl r. 1971 blahořečen. 10. října 1982 ho 
prohlásil papež Jan Pavel II. za svatého a statečného polského kněze.

M. CH.

Ze života významného světce

Maxmilián Maria Kolbe
14. srpna
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 1. - 7. 7. - Ministrantský tábor na chatě Kobylská
 14. 7. - sobota - Pouť za obnovu rodin a nová povolání                         

      Sv. Hostýn  (děkanát Veselí n/ Mor.)
 23. - 27. 7 - Tábor Harry Potter
 28. - 29. 7. patrocinium - pouť sv. Anna, Tvarožná Lhota
 5. 8. neděle - Prosebná pouť na sv. Antonínek (15h mše sv.)
                            této pouti bude předcházet novéna
---------------------------------------------------------------------------------

 Večerní adorace

       - během prázdnin nebudou

---------------------------------------------------------------------------------

 Návštěva nemocných

– 5. července Tvarožná Lhota

– 6. července  Kněždub

– 2. srpna  Tvarožná Lhota

– 3. srpna  Kněždub

---------------------------------------------------------------------------------

 rozhovory se ženami, které uklízí v kostele

 pouť ke sv. Janu Křtiteli v Kněždubě

 pouť ke sv. Anně ve Tvarožné Lhotě  ......

(kdokoliv může přispět článkem k těmto, ale i k jiným tématům )

Pastorační plán 
aneb co nás čeká 

v následujících dvou měsících

Na co se mimo jiné můžeme těšit
v příštím čísle farního zpravodaje
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V kostele sv. Jana Křtitele budou oddáni:

 7. července v 11.00 hodin

      Jarmila Petruchová, Kněždub

       Michal Kedroň, Kunovice

 14. července v 11.00 hodin

      Miroslava Petruchová, Kněždub

      Petr Novák, Rakovník

 21. července v 11.00 hodin

      Adéla Koláčková, Louka

      Pavel Bajar, Kněždub

 4. srpna ve 13.00 hodin

      Jenni Karolina Polkkinen, Helsinky

      Marián Šantavý, Kněždub

 18. srpna v 11.00 hodin

      Sylvie Gerstbergerova, Kněždub

      Tomáš Stránský, Kněždub

V kostele sv. Anny budou oddáni:

 4. srpna  ve 12.00 hodin

      Petra Šrahůlková, Tvarožná Lhota 

      Miroslav Nový, Sezenice

 1. září ve 13.00 hodin

Kateřina Hřibňáková, Tvarožná Lhota

Karel Jurček, Kozojídky
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Pořad bohoslužeb během prázdnin
Kněždub

          Č E R V E N E C                                S R P E N  
DEN HODINA DEN HODINA

Neděle 1. 7.   9.30 Čtvrtek 2. 8. 18.00
Čtvrtek 5. 7. 18.00 Pátek 3. 8. 18.00
Pátek 6. 7. 18.00 Neděle 5. 8.   9.30
Neděle 8. 7.   9.30 Pondělí 6. 8. 18.00
Čtvrtek 12. 7. 18.00 Čtvrtek 9. 8. 18.00
Pátek 13. 7. 18.00 Pátek 10. 8. 18.00
Neděle 15. 7.   9.30 Neděle 12. 8.   9.30
Čtvrtek 19. 7. 18.00 Pondělí 13. 8. 18.00
Pátek 20. 7. 18.00 Středa 15. 8. 18.00
Neděle 22. 7.   9.30 Neděle 19. 8.   9.30
Čtvrtek 26. 7. 18.00 Pondělí 20. 8. 18.00
Pátek 27. 7. 18.00 Neděle 26. 8. 11.00
Neděle 29. 7.   8.00 Čtvrtek 30. 8. 18.00

Pátek 31. 8. 18.00

Tvarožná Lhota
          Č E R V E N E C                                   S R P E N  

DEN HODINA DEN HODINA
Neděle 1. 7.   8.00 Středa 1. 8. 18.00
Čtvrtek 5. 7. 17.00 Sobota 4. 8.   8.00
Sobota 7. 7.   8.00 Neděle 5. 8.   8.00
Neděle 8. 7.   8.00 Pondělí 6. 8. 17.00
Středa 11. 7. 18.00 Úterý 7. 8. 18.00
Neděle 15. 7.   8.00 Středa 8. 8. 18.00
Čtvrtek 19. 7. 17.00 Sobota 11. 8.   8.00
Sobota 21. 7.   8.00 Neděle 12. 8.   8.00
Neděle 22. 7. 8.00 Úterý 14. 8. 18.00
Středa 25. 7. 18.00 Středa 15. 8. 17.00
Sobota 28. 7. 14.30 Sobota 18. 8.   8.00
Neděle 29. 7. 10.00 Neděle 19. 8.   8.00

Úterý 21. 8. 18.00
Středa 22. 8. 18.00
Neděle 26. 8.   9.00
Čtvrtek 30. 8. 17.00
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Aneb, aby nám hlavičky-makovičky přes prázdniny nezlenivěly 

Na závěr našeho farního zpravodaje jsme si připravili soutěž pro 
děti. Své odpovědi na následující otázky zasílejte na email farního 
zpravodaje, který najdete na poslední straně. A to pouze do konce 
července! Na vítěze čeká odměna! Jména výherců a správné odpovědi 
budou uveřejněny v příštím čísle. 

Otázky ze Starého zákona:

1. Kdo řekl: „Cožpak jsem strážcem svého bratra?“

2. Kdo pojmenoval všechna stvořená zvířata?

3. Kdo zkoušel hádankami krále Šalamouna?

Otázky z Nového zákona:

1. Které dva učeníky povolal Ježíš jako první?

2. Jak se jmenoval Jidášův otec?

3. Komu Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení, pravda i život?“

Na každou otázku bude odpověď: kdo to byl a taky kde v Bibli to 
najdeme. Např. otázka: Kterému učedníku dal Ježíš jméno Kéfas?
odpověď: Šimonu Petrovi - Jan 1, 42.

Takže jakmile budete mít dlouhou chvíli, sáhněte po nejvzácnější 
ze všech knih a pokuste se správně odpovědět. 

Ocení se každá snaha 
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Arcidiecézní ministrantská rada pořádá Ministrantskou pouť
v sobotu 8. září 2012 na Velehradě 

Mše svatá v 10:00 
Zveme také rodiče ministrantů Po skončení mše svaté bude přednáška 

manželů Kvapilíkových na téma: 
„Výchova dětí – sázka do loterie? 

aneb jak zvýšit pravděpodobnost výhry“

Závazné přihlášky a další důležité informace najdete na www.ministranti.info. 
Těšit se můžete na mši svatou v bazilice, různé soutěže, koloběžky, lanovou 

dráhu, trampolínu, střelbu ze vzduchovky, workshopy, adoraci...

Modlitba za Ministrantskou pouť
Velehrad 8. září 2012

Všemohoucí, věčný Bože,
svěřujeme Ti ministranty naší olomoucké arcidiecéze

a jejich pouť na Velehradě.
Prosíme Tě, pronikej je svým Svatým Duchem,

aby se v životě dokázali plně spolehnout na Tvou pomoc
a dej, aby byli důslední, poctiví a věrní 

ve své ministrantské službě.
Dej, ať se Ministrantská pouť stane velkým dnem víry,

aby každý ministrant na své osobní cestě k Tobě 
pokročil o malý krok.

Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že chceš našim ministrantům darovat více,

než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe samého.

Vždyť Ty jsi náš Bůh a Pán navěky věků. 
Amen.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
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Příští číslo farního zpravodaje vyjde 
první neděli v září. 

Uzávěrka příspěvků je
19. srpna 2012.

Vydává: Římskokatolická farnost Kněždub
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.

Email: farnostknezdub@seznam.cz

Všichni, kdo se podíleli na tomto čísle farního zpravodaje:
 Lenka Mokrošová, o. Miroslav Bambuch, 

Martina Šimšová, Vlastik Šindler, Jana Stránská, 
Michaela Zubatá, Helena Frolková 

a autoři jednotlivých článků.

Děkujeme všem, kteří svými příspěvky 
obohacují farní zpravodaj!!

Kontrolní otázka pro všechny:

„Jestlipak poznáte obrázek

 z titulní strany tohoto zpravodaje?“

?  ?

Přejeme všem krásné prázdniny!




