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„Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého“

(Řím 5,5)    

Střípky z naší farnosti
Č. 2
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Druhé číslo farního zpravodaje vychází začátkem krásného 
měsíce května. Měsíce lásky, měsíce Panny Marie. 

Maria, jako naše Matka přichází k nám a chce nám pomoci. 
Dosvědčují o tom i mnohá zjevení, která se po celém světě 
uskutečňují. Panna Maria se již poněkolikáté zjevila v Medjugorii 
vizionářce Mirjane a sdělila jí  poselství, které je pro nás všechny 
velkou výzvou:

„ Modlete se srdcem! Vy mnoho mluvíte a málo se 
modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté a slova v něm napsaná, 
ať jsou vám životem. Povzbuzuji vás, abyste v Bohu našli svůj 
mír a radost.“

(Poselství Panny Marie, 25. února 2012)

„Pro nás křesťany by mělo být na prvním místě starost 
o ty, kteří nepoznali Ježíše. Nesmíme dopustit, aby oni, když 
se dívají na nás a na náš život, nezatoužili poznat Jeho. 
Prosme sv. Ducha, aby byl Pán Ježíš v nás otisknutý. 
Modleme se, abychom mohli být apoštoly Božského světla 
v tomto čase temnoty a beznaděje.“

(Poselství Panny Marie, 2. března 2012)
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Když se na moři rozpoutá silná vichřice, úkolem kapitána je 
zvolit správné postavení lodě a pak sledovat směr větru. Pokud 
v kritické chvíli kapitán nezvolí správný směr podle postavení vln, 
může to skončit tragicky jak pro loď, tak také pro celou posádku na 
palubě.

Otázka pro nás zní: Do jaké pozice máme umístit loď svého 
života, abychom se nepotopili? Náš život je jako loď, která je 
ustavičně zmítána vlnami. Jsme zmítáni vlnami zlého ducha, světa 
a těla. A Písmo svaté na naši otázku dává tuto odpověď: 

„Buďte naplněni Duchem svatým“.

Vy sami jste kapitáni na své lodi....

Náš život křesťana začíná 
křtem. Co bylo křtem zaseto, to 
působením biřmování začíná růst a 
přinášet ovoce. Biřmování nás 
připravuje na to, aby se v nás Duch 
svatý mohl projevit. Máme totiž 
mnoho darů, které v nás pořád 
ještě neožily. Biřmování nás 
posunuje k tomu, aby se tyto dary 
v našem životě projevily. 

Ve svátosti biřmování 
dostáváme zvláštní sílu Ducha 
svatého.

Z a m y š l e n í   n a   t é m a
Duch svatý - pramen života
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DARY DUCHA SVATÉHO 
PODLE SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

Sedm darů Ducha svatého je jako sedm provázků lásky, 
kterými nás Bůh táhne k sobě.

1. Dar moudrosti je láska, která vnímá, poznává a vychutnává, 
jak je Bůh milý. Poznat, že mě Bůh miluje.

2. Dar rozumnosti je láska, která pozorně vnímá krásu pravd 
víry. Proniká do ní, aby poznávala Boha. Porozumět Božímu 
slovu v Písmu.

3. Dar rady je láska, díky níž dokážeme pečlivě, pozorně 
a obratně vybírat prostředky ke svaté službě Bohu. Rozhodnout 
se správně. 

4. Dar síly je láska, která povzbuzuje a podněcuje srdce jednat 
podle Boží vůle a vytrvat ve zkouškách křesťanského života.

5. Dar poznání je láska, která nás vede k pozornému poznání 
sebe samého, abychom mohli vystoupit k dokonalejší zralosti.
Je to dar umění rozumět sám sobě, druhým lidem a svému 
životu. Objevit Boží slovo (evangelium) v životě.

6. Dar zbožnosti je láska, která činí práci lahodnou a vede nás, 
abychom srdečně, přívětivě konali skutky milé Bohu, našemu 
Otci a plně mu důvěřovali. 

7. Dar bázně Boží je láska, která nám dává schopnost vyhýbat se 
a unikat všemu, co Boha uráží. 

Každý dar je úkonem jeho lásky. 
A tyto všechny dary směřují k poslušnosti.

„Oživ plamen Božího daru, který ti byl dán. 
Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti,

 ale Ducha síly, lásky a rozvážnosti. 
(2 Tim 1, 6-7)
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Dívčí vybíjená schol
Dívčí vybíjená se koná pravidelně pod vedením Bohunky 

Andrýskové, která tuto akci pořádá každým rokem. Uskutečnila se 
v sobotu 10. března 2012. Vše začalo mší svatou v 9 hodin ráno, 
při které se sešly všechny přihlášené týmy z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. 

Pojďme se teď, 
prostřednictvím několika 
otázek, blíže seznámit 
s touto akcí a to krátkým 
rozhovorem s hlavní 
pořadatelkou Bohunkou:

1. Jak jsi se dostala 
k této akci?

S původním nápadem uspořádat dívčí vybíjenou přišel 
Vlastimil Šindler. Ta se uskutečnila v roce 2009 v tělocvičně 
Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou. Další rok se 
vybíjená konala už u nás v Kněždubě na Sokolovně, také pod 
vedením Vlastika Šindlera a o rok později to předal na starost mně.

2. Pro koho je tato hra určena?

O tom už trošku vypovídá samotný název . 
Je určena pro všechny holky, které mají rády zábavu a rády 
poznávají nové kamarády. Na této akci se mi líbí, že se může 
zúčastnit úplně každý i ten, který není zrovna sportovně nadaný.

Ze života naší farnosti
aneb co se událo 

v posledních dvou měsících
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3. Jak tato akce probíhá?

I když je to sportovní akce, její zahájení probíhá trochu 
netradičně a to mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele. Pak se 
všichni společně přesuneme na Sokolovnu, kde se týmů ujmou páni 
rozhodčí, kteří je rozlosují podle kategorií a zahájí první souboj. 
Během celé akce je pro všechny připraveno občerstvení a také 
výtvarné dílny, kde si holky mohou vyrobit něco na památku.

4. V jakých kategoriích se může soutěžit?

Většinou se hraje ve 3 kategoriích a to: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň 
ZŠ a Střední školy.

5. Co čeká vítěze?

Pro všechny zúčastněné je připravena sladká odměna a pro 
absolutní vítěze pozlacený pohár.

6. Proč tuto akci pořádáte?

Dobrá otázka .
Protože je u nás málo sportovních akci, které jsou určeny právě 
pro holky. Myslím si, že je třeba podporovat prvotní myšlenku 
sportu: fair play i u holek a nabídnout jim smysluplnější trávení 
volného času než u počítače a televize.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílejí na přípravě, průběhu, ale také finanční podpoře (Obecnímu 
úřadu Kněždub, Farnímu úřadu Kněždub, děkanátu Veselí nad 
Moravou), bez jejichž pomoci by se dívčí vybíjená nemohla 
uskutečnit!

Děkujeme za rozhovor! 

„Redaktorky“ Jana Stránská a Michaela Zubatá
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Vybíjená schol
z pohledu vedoucí lhotských „cérek“

Tak jako každý rok i letos se konalo již několik akcí nejen pro 
ministranty, ale i pro schóly v našem děkanátu. Ráda bych se 
pozastavila předně u jedné z těchto akcí, a tou je děkanátní turnaj 
schól ve vybíjené, který se konal 10. března v Kněždubě.

Velký dík patří 
rodičům, kteří nás do 
velmi vzdáleného dějiště 
dopravili a nazpět nás 
odpravili... Celý turnaj 
byl zahájen mší svatou, 
kterou celebroval náš 
otec Miroslav. Jahůdky 
byly opět precizní, měly 
nakopírované texty, takže 
jsme se mohli do liturgického zpěvu zapojit všichni přítomní.

A pak to všechno začalo. Turnaj, jak je zvykem a tradicí, se 
konal v sokolovně. Holky hrály ve dvou kategoriích, 1. stupeň 

a 2. stupeň, bohužel pro nezájem 
ostatních schól o středoškolskou 
kategorii jsme ztratily jednu 
trofej…

Atmosféra byla skvělá, 
bojovná a vypjatá. Ačkoliv se 
holky velmi snažily, tělocvična 
byla proti jejich výhře. Míče se od 
stěn odrážely k soupeři a jenom 
toto byl důvod, že vyhrály 
Boršice u Blatnice. Jistě za 
neúspěchem našich děvčat 
nemůžeme hledat takové 
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prkotiny, jako že Boršičanky byly o téměř dvě hlavy vyšší než naše
holky (hold naše sedmačky neměly nad deváťačkama šanci). 

Ale tento boj Davida s Goliášem byl poutavý hlavně pro 
publikum, pro naše cérky bylo těžké přehodit míč přes pole 
soupeře. Nicméně naše družstvo 1. stupně je vítězem v našich 
myslích a srdcích, ale v turnaji ne; 2. stupeň je na tom lépe, 
umístily se na krásném třetím místě a my gratulujeme!

Samozřejmě nemohu nevzpomenout na realizační tým 
z Kněžduba, vše bylo připravené a profesionální, takže velké díky 
na faru a okolí, děkanátu za nápad a paní Hruškové za všechno…

A samopochopitelně se budeme těšit na příští ročník, snad 
naše cérky povyrostou a zesílí… 

Bára Špirudová
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Postní meditace
Schola Jahůdky

Dne 16. března se uskutečnila „postní meditace“ pro Jahůdky. 
V 19 hodin jsme se všechny Jahůdky sešli na faře, kde jsme si 
připravili místo na spaní. Když bylo všechno připraveno, šli jsme 
do kostela na meditaci. 

Před kostelem jsme si 
všechny holky zapálily svíčku, 
abychom trošku v kostele 
viděly. Pak jsme si klekli před 
oltář. Teta Lenka nám povídala 
příběh, který byl prokládán 
písněmi. Byla to nádhera. 
Všude tma, jen svíčky svítily. 

Asi po větší půlhodině 
meditování jsme šli na faru. 
Tam jsme zpívali a zkoušeli na 
pašije. Po dlouhé a náročné 
zkoušce jsem se šli dívat na 
film, který byl o Pánu Ježíši 
očima dětí. Bylo to 
neuvěřitelné, co všechno musel 
Pán Ježíš prožít a vydržet. 

Když film skončil, mnohé z nás už spaly a my ostatní už jsme šli 
taky spát. 

Druhý den jsme museli brzo 
ráno vstávat a začít uklízet. Když 
jsme všechno uklidili, šli jsme 
domů. Postní meditace se mi 
moc líbila a už se těším na další 
akci.

Zubatá Lenka
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V pátek 16. března se všechny Jahůdky sešly na faře. Vybalili 
jsme si věci a pak následovala adorace v kostele. Když jsme přišli 
ke kostelu, tak jsme si zapálili svíčky. Vešli jsme do kostela a sedli 
si do kruhu.

 Začal se povídat příběh o chlapci, 
dědečkovi a tužce. Z tohoto příběhu 
jsme si měli vzít ponaučení. Pak jsme 
si řekli pět vlastností tužky. A měli 
bychom se podle těch vlastností 
i chovat. Neměli bychom se kamarádit 
jen s těmi, kteří nosí značkové 
oblečení, ale i s těmi, kteří nosí jen to 
obyčejné. Měli bychom si odpouštět 
všechny věci, které jsme udělali 
špatně. 

Když jsem si všechno 
řekli a adorace skončila, tak 
jsme šli na faru. Potom jsme 
si zkoušeli písničky na pašije 
a taky jsme zkoušeli 
samotnou scénku. Pak jsem 
se šli dívat na film „Ježíš 
očima dětí“. Někdo při tom 
i usnul. 

Ráno jsme se vzbudili 
a odešli domů. Moc se mi to 
líbilo a doufám, že si to někdy 
zopakujeme.

Komoňová Eva



11

Víkend na myslivecké chatě
Ministranti

16. - 18. března 2012
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Lektorský kurz
Během měsíce března se uskutečnil lektorský kurz pro 

všechny, kteří jsou připraveni číst Písmo svaté. Lektoři prošli 
čtyřmi setkáními. První i druhé setkání proběhlo v sále Základní 
umělecké školy ve Veselí nad Moravou. 

Prvním přednášejícím byl biskup Josef Hrdlička, ve druhém 
setkání přiblížil Písmo svaté Doc. 
Petr Chalupa. 

Poslední dvě setkání se uskutečnila v Pastoračním domě 
ve Tvarožné Lhotě pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové, která 
přiblížila kulturu mluveného slova.
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Lektorský kurz absolvovali:

Tvarožná Lhota:  
Bačík Martin
Bačíková Alena
Bačíková Marie
Bartošková Anežka
Glozneková Soňa
Glozneková Hana
Hrbáčková Marie
Chalupová Věra
Komoňová Kristina
Kozumplíková Miloslava
Ňorková Michala
Ňorková Kateřina
Šimša Martin
Šimšová Klára
Špirudová Barbora
Štica František
Uřičář Jiří
Uřičář Rostislav
Uřičářová Eliška
Uřičářová Kateřina
Vítek Jiří
Zezulová Alena

Kněždub: 
Frolka Jan
Frolka Martin
Chudíčková Marcela
Mokroš Aleš
Mokrošová Lenka
Maříková Martina
Petrucha František
Petruchová Jarmila
Petruchová Marie
Piškula Libor
Šindlerová Marie
Uřičářová Jana

  
  „ ... p r u ž n o s t ... “

„ ... p e v n o s t ... “
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Pašije podle Matouše
očima učedníků

Nápad zahrát tyto pašije vznikl od otce Miroslava. Teta Lenka 
pak usoudila, že bychom to mohli zkusit. A tak jsme se do toho 
dali! Zkoušky byly namáhavé a ze začátku i trošku dlouhé a tak 
jsem trošku i zlobili. Teta měla hlavně problém s oblečením
a mikrofonem, ale nakonec vymyslela za pomoci ostatních 
maminek a babiček krásné obleky. My jsme se zase museli naučit, 
co budeme říkat. A tak jsme se do toho dali!

První zkouška byla obzvlášť dlouhá, ale další už byly docela 
dobré, a tak jsme se postupně zlepšovali. A nakonec přišel den, 
kdy jsme to zahráli. A já doufám, že se vám to moc líbilo!

Matěj Sochor
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Dne 15. 4. 2012 v našem kostele hráli kluci ministranti 
a holky ze scholy Pašije. Byly doprovázené mluveným slovem, 
zpěvem scholy a doprovodu tety Lenky Mokrošové hrou na 
klávesy. Zkoušky byly dost dlouhé, protože někteří nedávali pozor, 
co se jim říká, jak mají hrát. Nakonec se vše ale podařilo. 

Nejvíc se mi líbilo, jak náš otec Miroslav hrál Ježíše Krista. 
Už se těším na další nápady, co zase teta s otcem vymyslí.

Jáchym Zalubil
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„Redakční tým“ Jahůdek zprostředkoval na téma Pašije ještě 
krátký rozhovor tentokrát z pohledu o. Miroslava a paní Hruškové:

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

Otče Miroslave, jak se vám líbila vaše role a chtěl byste 
nějakou „jinačí“?

Ne, neměnil bych, role byla zajímavá, krásná. Vidět to ze strany 
Ježíše Krista. Bylo to úžasné.

Jaké měly Pašije úspěch?

Podle místních farníků výborné, 
chvála zní odevšad. A to hlavně 
díky dětem!!!

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

Tetičko, jaká role se vám v Pašijích nejvíc líbila?

Mně se to líbilo všechno. Jak byl Ježíš ukřižovaný, jeho poslední 
cesta, jak tam holky zpívaly sólo...krásné to bylo. A myslím, že bylo 

i dost lidí.

A jaké jste slyšela ohlasy?

Že to bylo moc krásné, a že 
jste to mohli ještě jednou 
zahrát.

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

Moc děkujeme za poskytnuté 
rozhovory!!

Za „redakční tým“ Jahůdek:
Adéla Šantavá, Lenka Zubatá,

Adéla Uřičářová, Pavla Grombířová a Johanka Šindlerová
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V pondělí 30. dubna byl pro všechny účinkující v Pašijích 
připraven na farní zahradě táborák, kde si všichni  pochutnali nejen 
na špekáčcích, ale i na výborné topince s masovou směsí, kterou 
pro všechny připravila 
tetička Hrušková. Děti se 
bavily jak nejlépe dovedly, 
nálada byla výborná.
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VELIKONOCE Z POHLEDU MINISTRANTA

Velikonoce jsou plné radosti a pohody, ale také příprav. 
Umučení Ježíše Krista a jeho vzkříšení, je pro nás křesťany 
největší slavnost. Ministranti mají mnoho práce na zkouškách. 
Všichni se připravují na slavný den, kdy Ježíš Kristus vstane 
z mrtvých. 

Na ministrantské schůzce mi otec Miroslav řekl, že budu dělat 
učedníka, kterému bude umývat nohy. To stejné řekl i ostatním 
jedenácti ministrantům. Nikdo z nás nechtěl být Jidáš. 

V této době se čtou Pašije. Při obřadech se taky přenáší 
svátost na boční oltář, který představuje Boží hrob. Já jako křesťan 
usuzuji, že po Velikonocích budeme mít tělo plné energie, a že 
vykročíme do následujících dnů tou správnou nohou. 

Vojtěch Tomeček

KVĚTNÁ NEDĚLE

V e l i k o n o c e
2 0 1 2
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ZELENÝ ČTVRTEK

BÍLÁ SOBOTA
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VELIKONOČNÍ NEDĚLE

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
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Brigáda kolem kostela
V úterý 17. dubna 2012, po druhé neděli velikonoční, začala 

několikadenní brigáda kolem kostela. Muselo se provést obkopání 
zeminy okolo celého kostela. Práce spočívala v ručním kopání 
a odvozu zeminy. 

Všichni muži, kteří přicházeli na tuto brigádu si zaslouží velké 
poděkování a taky obdiv za rekordní čas, ve kterém byla práce 
dokončena. 8 dní stačilo a bylo hotovo. 
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Žehnání polí
U kříže sv. Matouše

30. dubna 2012 
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21. května 1995 je dnem svatořečení 
této ženy našeho národa. Narodila se 
kolem r. 1220 v Křižanově na Moravě 
šlechtickým rodičům, kteří ji vychovali ve 
víře. Její otec Přibyslav byl mimo jiné 
královským správcem Moravy, matka 
Sibyla, dvorní dáma královny Kunhuty, 
manželky českého krále Václava I.

Zdislava se r. 1240 provdala za pana Havla z Lemberka 
a následovala ho na jeho panství v severních Čechách. Zde byla 
Zdislava milující manželkou a laskavou matkou nejen svých 4 dětí, 
ale také všech potřebných, chudých a nemocných v celém okolí. 
Byla laickou spolupracovnicí dominikánského řádu a spolu se 
svým manželem založila dva kláštery - v Jablonném v Podještědí 
a v Trutnově. 

Zdislava umírá jako mladá v r. 1252 na hradě Lemberku. Byla 
pochována v dominikánském kostele sv. Vavřince v Jablonném, 
kde odpočívá dodnes. Hned po smrti byla pro svůj svatý život 
a pro své zázraky uctívána a její hrob se stal cílem mnoha 
poutníků. Tato úcta k paní Zdislavě byla oficiálně schválena 
římskokatolickou církví 28. 8. 1907, kdy ji papež Pius X. prohlásil 
v Římě za blahoslavenou. 

Paní Zdislava je především svatořečená jako vzorná manželka 
a matka, naše pomocnice v přímluvách za naše rodiny, nenarozené 
děti a za uzdravení rodiny jako základní buňky společnosti.

M. CH.

Ze života významného světce

Svatá Zdislava z Lemberka
30. května
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 1. 5. úterý - Zahájení májových pobožností - kaplička na 
Nivkách v 10 hodin - Kněždub

      Májové pobožnosti budou vždy po mši sv. nebo v 18 hodin
      V neděli za příznivého počasí bude májová u jednotlivých     
       kapliček  (bude upřesněno v ohláškách)

 11. 5. - pátek - Divadlo dětí ze Strážnice s názvem 
„Zacheus“ po dětské mši sv.

 13. 5. neděle Slavnostní mše sv. - hasiči - Pouť ke sv. 
Floriánovi v 9.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele

 18. 5. - 27. 5. Novéna k Duchu sv.

 20. 5. - neděle - První svaté přijímání - Tvarožná Lhota -
v 10 hodin
19. 5. sobota - Zpověď rodičů a dětí 17 hodin - Tvar.Lhota

 27. 5. - neděle - První svaté přijímání - Kněždub -
v 10 hodin
26. 5. - sobota - Zpověď rodičů a dětí v 17 hodin

 27. 5. - neděle - Ukončení májových pobožností -
kaplička Panny Marie - Tvarožná Lhota

 9. 6. sobota - Slavnost těla a krve Páně
- Tvarožná Lhota v 9 hodin

      - Kněždub v 16 hodin

 13. 6. středa - Mše sv. na ukončení školního roku -
předávání vysvědčení + táborák - Tvarožná Lhota

 15. 6. pátek - Mše sv. na ukončení školního roku -
předávání vysvědčení + táborák -Kněždub

 24. 6. Patrocinium - pouť Kněždub 

 První týden v červenci - Ministrantský tábor

Pastorační plán 
aneb co nás čeká 

v následujících dvou měsících
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 Večerní adorace pro rodiny 

– 17. května ve 20.00 hod. (čtvrtek) Tvarožná Lhota

– 24. května ve 20.00 hod. (čtvrtek) Kněždub

– 21. června ve 20.00 hod. (čtvrtek) Tvarožná Lhota

– 28. června ve 20.00 hod. (čtvrtek) Kněždub

 Setkání biřmovanců 

– 5. května v 18.00 hod. (sobota) Kněždub

– 12. května v 19.00 hod. (sobota) Tvarožná Lhota 

– 2. června v 18.00 hod. (sobota) Kněždub 

– 9. června v 19.00 hod. (sobota) Tvarožná Lhota

29. 6. - 1. 7. - Duchovní obnova pro biřmovance v Bílovicích

 Návštěva nemocných

– 3. května Tvarožná Lhota

– 4. května Kněždub

– 31. června Tvarožná Lhota

– 1. července Kněždub
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V kostele sv. Jana Křtitele budou oddáni:

    2. června ve 12.00 hodin

Antonín Falešník, bytem Kněždub 366

Helena Lipovská, bytem Olomouc, Aksamitova 776/3

 16. června v 11.00 hodin

Petr Polák, bytem Kněždub 247

Tamara Bačíková, bytem Kněždub 339

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

Od začátku tohoto roku jsme se rozloučili:

  Kněždub
 Zdenka Šindlerová - 2. února
 Josef Tesař - 1. března
 Jindřich Křižan - 30. března
 Marie Křižanová - 19. dubna

  Tvarožná Lhota:
 Jan Gloznek - 4. ledna
 Františka Kosíková - 5. ledna
 Anna Uřičářová - 16. února
 Ludmila Kašná - 3. března
 Marie Bedravová - 3. března
 Alžběta Komoňová - 13. dubna

---------------------------------------------------- --
---------------------------
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KNĚŽDUB

Neděle 6. 5.  
Za + rodiče Uřičářovi, Hudečkovi, švagra a za dar zdraví a ochranu 
Boží pro živou rodinu (341) 
Neděle 13. 5.  
Za živé a zemřelé členy dobrovolného hasičského sboru 

Neděle 20. 5. Komunitní mše svatá
Za + rodiče Frolkovi a syna Jaroslava (21)
Za + manžela, dvoje + rodiče s prosbou k Panně Marii za dar 
zdraví pro živou rodinu (60)
Za + rodiče Kubišovi a duše v očistci. A za + Věrku Marťanovou, 
dvoje rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu (245)
Za živou a + rodinu Petruchovou (212)

Neděle 27. 5.  Za děti, které dnes přistupují poprvé ke sv. přijímání
Při mši sv. bude sbírka na církevní školy

Neděle 3. 6.  
Za + Jiřinu Petruchovou a + rodiče Bačíkovi a Petruchovi a za dar 
zdraví pro celou živou rodinu
Sobota 9. 6.  
Za živé a zemřelé farníky z Kněždubu
Neděle 10. 6.
Za + rodiče Šivlovi, Svobodovi, bratra a za dar zdraví a Boží 
ochranu pro celou živou rodinu (234)
Pátek 15. 6.  
Poděkování Pánu Bohu za uplynulý školní rok a za ochranu dětí 
během velkých prázdnin

Nedělní a hlavní úmysly
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Neděle 17. 6. Komunitní mše svatá
Za + dceru Ladislavu, s prosbou k Panně Marii o dar zdraví pro 
živou rodinu (17)
Za + P. Petra Čambalu, + rodiče, celou rodinu a za duše v očistci, 
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu (94)
Neděle 24. 6.  
Za živé a zemřelé farníky z Kněždubu
Za + manžela, dvoje + rodiče a k Panně Marii za dar zdraví a 
ochranu Boží pro živou rodinu (36)
---------------------------------------------------------------------------------

TVAROŽNÁ LHOTA

Neděle 6. 5.  
Za + Annu Uřičářovou s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání 
pro celou živou rodinu (23)
Za + Jana Koryčanského, manželku a dceru a za dar zdraví a Boží 
ochranu pro živou rodinu (292)
Neděle13. 5. Komunitní mše svatá
Za + Jiřího Uřičáře, manželku a rodiče z obou stran
Za + Jana Podolana a dar zdraví pro živou rodinu (56)
Za + Josefa Vítka, manželku, dva syny, s prosbou o dar zdraví pro 
živou rodinu (39)
Neděle 20. 5.  
Za děti, které dnes poprvé přistupují ke sv. přijímání
Neděle 27. 5.  
Za školáky, studenty a pedagogický sbor s prosbou o dary Ducha 
svatého do dalšího školního a akademického roku
Při mši sv. bude sbírka na církevní školy
Sobota 2. 6.  
Za členy Fatimského apoštolátu
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Neděle 3. 6.  
Za + Josefa Bedravu a jeho rodiče
Za + Josefa Loveckého, manželku, dvoje + rodiče a za živou 
rodinu.
Čtvrtek 7. 6.  
Za živé a zemřelé farníky z Tvarožné Lhoty

Neděle 10. 6.  
Za rodiče Tomečkovi, dceru Anežku, Janu a zetě Františka a za dar 
zdraví pro živou rodinu (262)
Za + Antonína Bačíka, dvoje + rodiče a pět sourozenců a za dar 
zdraví pro celou živou rodinu (44)
Středa13. 6.
Poděkování Pánu Bohu za uplynulý školní rok a za ochranu dětí 
během velkých prázdnin
Neděle 17. 6. Komunitní mše svatá
Za + Annu Petrovu, manžela, za + rodiče a sourozence z obou 
stran a dar zdraví pro živou rodinu (31)
Za + Terezii Podolanovou, manžela, syna a dceru a dar zdraví a 
Boží ochranu pro živou rodinu (44)
Za Pavla Tomečka, otce Jana, dvoje rodiče a Boží ochranu a dar 
zdraví pro živou rodinu (244)
Za + Marii Stašovou, manžela, dva syny, + Jiřinu Bačíkovou, 
manžela a duše v očistci a za + Františka Podolana, manželku 
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu (250)
Neděle 24. 6. 
Za + Martina Bačíka, + manželku, dva + syny, snachu, celou 
+ rodinu a duše v očistci (172)
Za + Annu Gloznekovou, manžela, sourozence a dvoje rodiče, 
s prosbou o dar zdraví a víry pro celou živou rodinu (218)
Za + Josefa Frolku a manželku s prosbou o dar zdraví pro celou 
živou rodinu (155)
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MODLITBA ZA DARY DUCHA SVATÉHO

Bože, Duchu svatý.
Prosíme Tě o Tvůj dar moudrosti, abychom rozeznávali ve svém 
životě Boží znamení pro náš život a abychom je správně chápali.

Přijď, Duchu svatý.
Prosíme Tě o Tvůj dar rozumu, aby nikdy náš rozum nestál proti 

naší víře, ale aby vždy sloužil k ještě hlubšímu 
a dokonalejšímu poznání Boha. 

Přijď, Duchu svatý.
Prosíme Tě o Tvůj dar rady, abychom měli dostatek podnětů 

pro naše rozhodování a abychom se vždy rozhodovali 
s ohledem na Boží vůli. 

Přijď, Duchu svatý.
Prosíme Tě o Tvůj dar síly, abychom měli odvahu opustit všechno, 

co nás odvádí od Boha a od plnění Jeho vůle a abychom vytrvali 
v Lásce Kristově za všech okolností. 
Vždyť nic nás od ní nemůže odloučit. 

Přijď, Duchu svatý.
Prosíme Tě o Tvůj dar poznání, abychom dokázali rozeznat mylné 

představy o sobě, o svém životě i o Bohu a abychom poznali 
Pravdu, která osvobozuje. 

Přijď, Duchu svatý.
Prosíme Tě o Tvůj dar zbožnosti, abychom stále více poznávali 

Boha a stále více toužili dorůstat do Jeho lásky. 
Přijď, Duchu svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar bázně Boží, abychom se v každé životní 
situaci dokázali v pokoře sklonit před Bohem jako před svým 
Pánem a Bohem. Abychom se před Ním neskláněli ve strachu 

a otroctví, ale v lásce a svobodě dětí Božích. 
Přijď, Duchu svatý.

Amen.
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Příští číslo farního zpravodaje vyjde 
první neděli v červenci. 
Uzávěrka příspěvků je

24. června 2012.

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

Email: farnostknezdub@seznam.cz
Zpracovala: Lenka Mokrošová

Foto: Helena Frolková, Jiří Chudíček, Martina Šimšová

„Mám-li stejného Ducha jako Ježíš,

pak musím jednat tak,

jak by to dělal on na mém místě.“

mailto:farnostknezdub@seznam.cz



