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„Kdo myslí na radost druhého, sám ji nikdy neztratí...“

Střípky z naší farnosti
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„...a největší z té trojice je láska.“

První novoroční téma začínáme tím nejcennějším a nejhodnotnějším, co 
má člověk stavět na první místo ve svém životě. Mít lásku, dávat lásku a lásku 
přijímat. A to bez rozdílu.

Jak snadné je o lásce mluvit, jak snadné je o lásce psát, jak snadné je 
o lásce slyšet... Ale mnohem těžší je mít ji uvnitř sebe. Tu pravou, 
bezpodmínečnou lásku. Bez jakéhokoliv ale.... „Vždyť já ho mám rád, ale.... 
Mám tě rád, ale musíš ... Nemůžu ho přece mít rád, vždyť je takový.... Budu tě 
mít rád, ale nesmíš....“ Láska si klade podmínky. A nejen to. Láska se vytrácí. 
Nezbývá na ni čas. Lidé se ženou dál, žijí v blahobytu a místo lásky jsou na 
prvním místě peníze, kariéra, vysněná dovolená. Láska se přepočítává na 
peníze. „Ale vždyť to přece dělám z lásky nebo ne...?“ 

Mluvíme-li jako křesťané o lásce, máme na mysli v první řadě lásku 
k bližnímu. „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27). Vedle lásky 
k Bohu je vztah k bližnímu hlavním křesťanským přikázáním. A kdo je vlastně 
můj bližní? Ježíš na to reaguje podobenstvím o milosrdném Samaritánovi, 
který se ujímá oloupeného a zbitého muže ležícího na kraji cesty. Zatímco 
levita i kněz prošli okolo, protože jim byla povrchní čistota a vzhled přednější 
než láska. Často lidé posuzují podle povrchního vzhledu člověka a mnohdy 
nevidí přes svou povrchnost do nitra. Nedokážou a ani nechtějí. Stačí jim to, co 
vidí nebo slyší. 

Ježíš spojuje lásku k bližním vždycky s láskou k sobě samému. Co však 
znamená milovat sám sebe? Milovat sebe totiž znamená nejen se přijímat se 
vším, co ke mně patří, ale navíc na sebe hledět laskavým a milujícím 
pohledem, mít se rád, skutečně se milovat. Mnoho lidí zaníceně hovoří o Boží 
lásce, ale mají-li být upřímní, nejsou s to milovat své tělo a v hloubi duše 
k němu chovají zarytý odpor. První podmínkou je začít vnímat jeho krásu, 
dívat se na něj dobrým pohledem. Vnímat jeho přirozenou krásu. Jak mohu 
odmítat něco, co Bůh stvořil a svěřil do mé péče? Jen tak dokážu milovat i své 
bližní jen tak může opravdu milovat Boha......

„Ve všem, co děláte, projevujte lásku.“

 (1Kor 16,14)

Z a m y š l e n í   n a   t é m a
L Á S K A
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Biřmování 11. listopadu
 s biskupem Josefem Hrdličkou

Od října 2011 až do konce října 2012 se biřmovanci připravovali na 
udělení svátosti biřmování. Do naší farnosti přijel mezi nás biskup Josef 
Hrdlička. Během slavení mše svaté mu otec Miroslav představil všechny 
biřmovance a s jistotou řekl, že zdaleka při přípravě neprobrali všechno, 
protože jeden rok je krátký na to, aby postihl celý lidský život. Snažil se však o 
to nejpodstatnější - pochopit Ježíše jako spolehlivého průvodce dnešním 
nestálým světem, u kterého může člověk hledat vždy oporu. Aby věděl, kde 
hledat pomoc a jistotu. 

Jména těch, kteří se připravovali, a kterým byla svátost biřmování udělena:

Aneta Gerstbergerová, Stanislav Kučera, Silvie stránská, Libor Janulík, Adéla 
Bajarová, Pavel Svoboda, Petr Chromeček, Jitka Štěpánková, Zdeněk Karásek, 
Marta Bačíková, Tamara Poláková, Lucie Slezáková, Josef Vítek, Pavla 
Vítková, Lukáš Chrenčík, Lucie Gerstbergerová, Vít Hrdoušek, Magdaléna 
Hrdoušková, Kamila Příkaská, Miroslava Kozumplíková, Irena Mrkvová, 
Jaroslava Brantálová, Irena Křižanová, Marie Potomáková, Milena 
Tomečková, Martina Petruchová, Milan Káčerek, Zdeňka Lagová.

Ze života naší farnosti
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Příprava na biřmování 
a mé pocity

Já mám z přípravy na biřmování jen ty nejhezčí vzpomínky. O biřmování 
jsem přemýšlela již dříve (už za pana faráře Kupky), ale obávala jsem se, že 
bych nezapadla mezi velmi mladé. Když jsem se dozvěděla od mé kamarádky,
že je u nás v Kněždubě možnost jít na biřmování pro nás starší, tak jsem se 
přihlásila. Samozřejmě jsem se trochu obávala, jestli to zvládnu. Ale myslím si,
že otec Miroslav si nás všechny získal svým lidským přístupem a poutavým 
vyprávěním o Pánu Bohu. Uměl nám všechno vysvětlit a zodpovědět naše 
všetečné otázky. Na každou přípravu jsem se těšila a vždy jsme se všichni moc 
nasmáli.

V den biřmování jsem byla nervózní (to bylo určitě kvůli tomu 2.čtení),
ale zároveň plna očekávání, jestli se v mém životě něco změní. Připadala jsem 
si ten den plná energie a taková celá nová. Doufám, že i ostatní mají podobné 
zážitky a nemluvím jen za sebe.

Martina Petruchová
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Z promluvy otce biskupa

To krásné a dobré, co Bůh sleduje, je v nás. My stavíme na skále, my 
jsme živými ratolestmi. Ratolest, která je pevně spojena s kmenem, poznává,
co to je, když se život přelévá z tohoto kmene, kterým je Bůh a Ježíš, do 
větviček našich životů, našich rodin. A kde taková ratolest rozkvete, je právě 
tato chvíle. 

Duch svatý dává lidem sílu a energii, aby člověk proměnil svůj život 
v něco pevného, úžasného, hodnotného, krásného, ale to chce i velkou odvahu. 
A to dokáže jen duše, která se dovede ztišit a naslouchat. Nechat Ducha 
svatého k tomu promlouvat. I touto cestou Duch svatý přichází. Tam, kde 
člověk ztratí živé spojení s Bohem, tam ztratí život. Tam, kde se člověk spojí 
s Bohem, tam roste požehnání, rostou dobré plody. 

Otevřít se působení Ducha svatého, přijmout Jeho dary. Jde o pevnou 
a silnou víru. Jen taková víra může zachránit národ. 

„Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.“

Pokud něco očekáváme od Boha, máme očekávat neočekávané. Bůh vidí 
dál než my. Bůh tě osloví takovým způsobem, že zatajíš dech, že se budeš 
divit, co se začne v tvém životě odehrávat. 

„Žijte z moci Božího Ducha a nepodlehnete tomu, 
k čemu vás táhne vaše přirozenost.“
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Mikuláš 
Tak jako každým 

rokem i letos jsme 
čekali návštěvu 
Mikuláše. Všichni jsme 
se sešli v našem kostele 
a z rozechvělých tváří 
našich dětí bylo vidět, 
že i letos jsou děti plny 
očekávání a zvědavosti 
- přijde nebo nepřijde. 

A co se nestalo, po 
naučném kázání našeho 

Otce všechny děti uslyšely zvonit zvoneček, který neodmyslitelně doprovází 
příchod "sv. Mikuláše". Myslím, že naše děti nás všechny překvapily, když na 
otázku: "Kdo z Vás děti splnil, to co v loni slíbil a byl hodný?" se v prvních 
minutách neobjevil žádný odvážlivec, který by se hned přihlásil. Všechny děti 
si tak trochu kriticky přiznaly, že to vždycky není tak úplně všechno, jak má 
být. 

Ale přiznejme si i my dospělí, že i 
nám se občas nedaří .... Nakonec se děti 
osmělily a za Mikulášem vyrazily. Pěkně 
si spolu popovídaly a nakonec všechny 
děti dostaly perníkový pytel plný obilí na 
připomínku naučného příběhu. 
Z rozzářených očí našich dětí bylo 
poznat, že mají z návštěvy Mikuláše a 
dárečku velkou radost. Budeme čekat, 
jestli Mikuláš příští rok opět přijde....... 

Martina Šimšová
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Mikuláš, čert a anděl
v Kněždubských ulicích

Sv. Mikuláš je opravdu 
štědrý a dobrý muž. 
V Kněždubě zavítal nejen do 
našeho kostela, ale samozřejmě 
obcházel i ulice a navštěvoval 
nejen děti ale i starší lidi. 
Přinesl tak radost a pokoj i jim. 

5. prosince jsme ale měli možnost zahlédnout v našich ulicích ještě jinou 
početnější skupinku, která měla čertíků více. Že by snad bylo potřeba?
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Advent
První adventní neděli, tj. 30.11.2012 proběhlo ve Lhotě v odpoledních 

hodinách rozsvícení adventního věnce. Po úvodním slově paní starostky 
Martiny Bílové otec Miroslav promluvil o smyslu prožívání adventu 
a požehnal adventní věnec. O hudební doprovod se postarali schola Pampelišky 

a mužský sbor s pěknou písničkou 
„Ejhle přijde Pán a Bůh náš“. Na 
všechny přítomné čekalo svařené 
víno a čaj. Atmosféru blížících se 
vánočních svátků nám poskytla i 
výstava betlémů na obecním úřadě. 
Mohli jsme zde shlédnout více než 
60 betlémů z období od roku 1950 
až do současnosti, vyrobených 
z nejrůznějšího materiálu, od 
klasických papírových, přes 
keramické, pedikové, paličkované, 

vyšívané či z kukuřičného šustí.

Kdo se zúčastnil i dopolední mše svaté s žehnáním adventních věnců, 
prožil opravdu pěkné zahájení adventní doby. 

Kamila Příkaská 
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Štědrý den
Adventní dobu a naše adventní snažení nám zpříjemnila návštěva 

Mikuláše, která nás upamatovala na to, že advent není jenom předvánoční 
shon, ale jsou to i krátká zastavení v naší uspěchané době. V době předvánoční, 
kdy každý z nás touží po klidné a tiché době, ve které by se připravil na 
vánoční svátky - na příchod Spasitele, máme kolem sebe spoustu hluku 
a shonu, který klidnému prožívání moc nesvědčí. Zdá se mi, že mnohým z nás 
se moc nedaří to klidné prožívání a necháme se strhnout předvánočním 
shonem. Ale přestože každý z nás prožívá adventní dobu jinak, přesto se 
všichni nakonec dočkáme těch vytoužených svátků. Pro naše děti jsou to spíše 
svátky provázené dárky, kdežto my starší už si uvědomujeme sílu daru 
od našeho Boha. 

S našimi dětmi jsme narození Ježíška měli slavit při mši svaté ve 
Tvarožné Lhotě. A tak jsme se všichni s těmi našimi dětmi sešli na štědrý den 
v našem kostele, a když říkám všichni myslím celou farnost - Kněždub 
i Tvarožnou Lhotu. Kostel byl krásně vánočně vyzdobený a na tvářích
a úsměvech dětí byla vidět slavností nálada a očekávání. Letos Otec Miroslav 
zvolil místo klasického kázání tak trochu hraný příběh. Příběh o tom, jak může 
být někdy těžké přijmout a uvěřit v něco, čemu tak docela nerozumíme. 
Myslím, že na 
pasáčcích bylo vidět, že 
to nemusí být těžké 
jenom pro nás v dnešní 
době, ale že to asi bylo 
velmi těžké i pro ty lidi, 
kteří byli všem těm 
zázrakům skutečně 
přítomni. Doufám, že to 
pro děti bylo 
překvapení a že se jim 
ztvárnění líbilo. Po 
tomto příběhu jsme 
pokračovali ve slavení 
mše svaté a nakonec 
náš Otec s dětmi a jejich zvonečky "otevřel" jesličky.
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Boží hod vánoční a svátek svatého Štěpána jsme prožili ve svých 
vesnicích - ve svých kostelích s velkou slávou i s velkou pokorou. 
S poděkováním za velký dar, který jsme všichni dostali. 

Vánoční čas je o darování, obdarování, odpouštění, povzbuzení, ale i o 
návštěvách, setkáních, radosti a lásce. Přeji všem, aby si každé vánoce užili 

tohoto všeho a nesli si 
lásku a pokoj ve svých 
srdcích po celý rok. 

Ještě bych tímto 
chtěla poděkovat všem, 
kteří se na krásných 
vánocích podíleli 
jakýmkoliv způsobem. 
Ať už jsou to schóly, 
kostelní sbory, 
kostelníci, ale i všechny 
tetičky a strýčkové, 
páni a paní, kteří jsou 

takříkajíc neviditelní. Děkuji všem a za všechno a přeji všechno dobré.

Martina Šimšová
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Fčeličky ve Tvarožné Lhotě 
Dne 30.12.2012 se uskutečnil v kostele sv.Anny ve Tvarožné Lhotě 

vánoční koncert dětského pěveckého souboru Fčeličky ze Strážnice, pod 
vedením pana Zdeňka Musila. Fčeličky nám zazpívaly české koledy vlastní 
tvorby, písně v angličtině, ale také ve Finštině. 

Myslím, že všichni, kdo si nenechali ujít tento koncert, rozhodně 
nelitovali! Jednalo se o večer strávený jinak než u televize, který nám nabídl 
zklidnění a malé zastavení se u jesliček toho nejdůležitějšího místa v tomto 
období! Za tento 
krásný zážitek jim 
děkujeme! 

Marie Pavlicová
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     Vánoční koncert
v Kněždubě

Dne 30. 12. 2012 se ve 14. 30hodin konal v našem kostele Vánoční 
koncert, který slovem provázel otec Miroslav a David Pavlíček. Za doprovodu 
cimbálové muziky Michala Miltáka ze Strážnice zde vystoupily mužský 
a ženský sbor z Kněždubu, mužský a ženský evangelický sbor z Javorníku 
a nesmím zapomenout na malé sólisty ze Strážnice - Rozárku Bučkovou, Niku 
Jamnou a Adama Tomšeje.

Kostel byl zaplněn do posledního místečka. Je vidět, že lidé touží také po 
kulturním zážitku, který pohladí na duši a zahřeje u srdce, což se myslím určitě 
podařilo. 

Vždyť když se kostelem nesly překrásné tóny starých koled, tak až 
mrazilo v zádech, samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. A nakonec jsme si 
všichni zazpívali tu nejvzácnější koledu - „Narodil se Kristus Pán...“

Doufám, že se podobného vystoupení dočkáme příští rok. Byla by přece 
velká škoda nechat zahálet takové krásné hlasy, které jsou dány našim 
zpěvákům darem od Pána Boha. Ještě jednou jim patří velké díky.

Hana Staňková

Vánoční stolní hokej
15. ročník = 15 dětí 

28. prosince se uskutečnil 15. ročník stolního hokeje, kterého se 
zúčastnilo celkem 15 dětí . Byly čtyři kategorie: I.kategorie - holky (Johanka 
Šindlerová, Natálka Maříková, Danielka Skalková), II. kategorie - kluci 1.-3. 
třída (Kuba Chudíček, Mireček Mařík, Tom Skalka, Jirka Piškula), III. 
kategorie - kluci 4.-5. třída (Lukáš Mokroš, Petr Piškula, Josef Stránský, Josef 
Juřík) a IV. kategorie - kluci 6.-7. třída (Dan Petrucha, Aleš Mokroš, Ondra 
Chudíček, Lukáš Chudíček).

V jednotlivých kategoriích se na prvních místech umístnili a určitě 
zaslouženě i během roku pilně trénovali - Johanka Šindlerová, Jirka Piškula, 
Josef Juřík a Ondra Chudíček. Zvláštní cena byla udělena Tomáškovi Skalkovi 
a to cena Fair play. Všem gratulujeme. Krásnou odměnou pro všechny 
zúčastněné děti bylo bruslení v Uherském Ostrohu. 

Děkujeme vše, kteří se postarali o zdárný průběh tohoto ročníku a taky 
těm, kteří se postarali o hladová bříška všech zúčastněných.
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  Tříkrálová sbírka
ve Tvarožné Lhotě

Dá se říct, že naše vánoční doba končí a nový rok nám začíná již tradičně 
tříkrálovou sbírkou. U nás v Tvarožné Lhotě proběhla sbírka v sobotu 5.1.
2013 ve spolupráci Charity Strážnice, obecního úřadu a naší farnosti. Nadšení 
dětí a konec konců i doprovodu bylo veliké a tak naší obcí procházeli tři 
králové v 11 skupinkách, to je 11 dospělých a 33 dětí.

Pátek byl dobou velkých příprav a kdo neměl své převleky, přiběhl do 
kostela. Po menších zmatcích se nakonec všichni vybavili převleky, korunami 
a turbany a těšily se na sobotu. Obchůzku jsme začali slavením mše svaté 
a požehnáním všem tříkrálovým koledníkům. Po velkém focení byli koledníci 
vybaveni tradiční hvězdou, lampičkou ale i křídou a již tradičními cukry 
a kalendáři. Počasí koledníkům přálo a tak koledování byla vlastně taková 
krásná a zpěvavá procházka naší obcí. Maminky a babičky napekly a na 
pastoračním domě bylo pro koledníky připraveno masité pohoštění, aby po 
náročném koledování měli ještě sílu přijít domů. 
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Během dopoledne svoji trasu každá skupinka prošla a potom se děti ještě 
pobavily na našem pastoračním domě. Myslím, že jak dětem, tak i dospělým se 
koledování nakonec velmi líbilo. Dokonce jsme letos měli skupinku koledníků, 
kterou jeden obětavý tatínek doprovázel na housle a v jedné skupince koledníci 
hráli na flétnu. Nálada byla prostě úžasná a všem zúčastněným patří velké díky. 

Naši koledníci vybrali v tříkrálové sbírce 2013 celkovou částku 25.496,--
Kč. Všem dárcům z celé naší obce patří upřímné Pán Bůh zaplať a požehnej.

Martina Šimšová

   



17

Tříkrálová sbírka 
v Kněždubě

Rok se s rokem sešel a už tu máme zase 6. ledna - to je svátek Tří králů. 
Tento den se tradičně koná tříkrálová sbírka, kdy obchází koledníci každý dům 
ve vesnici a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět 
skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosí o dar na pomoc lidem 
v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou. 

Otec Miroslav dal všem malým i velkým koledníkům po mši svaté 
požehnání a po společném focení jsme vyšli koledovat. Bylo celkem pěkné 
počasí, tak se nám dobře koledovalo. V naší skupince jsem měla letos dva 
„malé krále“ - Kateřinku Stránskou a Markétku Tomečkovou, která chodila 
letos poprvé a posledním králem byl Štěpán Staněk , který chodí koledovat již 
několik roků. Všichni radostně u každého domu zpívali - „My tři králové jdeme 
k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám ...“

Holky byly celé radostí bez sebe, že jim skoro všude lidé otevřeli a ještě 
přidali nějakou tu dobrotu a ovoce do košíku. 
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Největší radost ale měly, když jim přišel otevřít jejich kamarád ze školky 
- Lukášek Pavka. Markétka, která byla za „černého krále“ vždycky vystoupila 
a společně všichni popřáli do Nového roku - „Všeho dobrého, pokoja svatého 
a po smrti království nebeského“. 

Už se všichni těší na příští rok, kdy půjdeme znovu koledovat.

Hana Staňková

V letošním roce chodilo celkem 10 skupinek dětí tzn. 33 dětí a 
jejich vedoucí. V Kněždubě Tříkrálová sbírka vynesla 26 692 Kč.

Všem, kteří přispěli patří velké poděkování.

„My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví přejeme vám...!“
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     Anežka patří mezi nejvýznamnější světice 
středověké střední Evropy. Byla dcerou českého krále 
Přemysla Otakara I., vzdala se vznešeného postavení 
a oddala se životu, který papež Jan Pavel II. , jenž ji 
svatořečil, nazval „hrdinskou dobročinností“. Třebaže 
ji chtěli několikrát provdat, i za krále a císaře, Anežka 
se již záhy rozhodla, že se zaslíbí Bohu a bude žít v 
„odříkání a čistotě“ jako „nevěsta Kristova“. 

Po dlouhé korespondenci se svatou Klárou 
založila roku 1232 v Praze nemocnici  svatého 
Františka, o dva roky později vstoupila do nového 
kláštera klarisek a stala se jeho představenou. 
Dobrovolné přijetí chudoby a osobní péče o chudobné 
a nemocné povzbudily mnoho urozených Češek, aby 
ji následovaly. 

Anežka měla údajně dar jasnozřivosti a často 
propadala náboženským extázím. Její svátek byl po kanonizaci v roce 1989 
přeřazen v českém církevním kalendáři na 13. listopad. 2. března se připomíná 
výročí její smrti.

Svatá Anežka se narodila v roce 1205 v Praze a zemřela v roce 1282 taky 
v Praze. Blahořečena byla v roce 1874 a v roce 1989 byla prohlášena za svatou.

Je patronkou Čech, chudých, nemocných, trpících.

Modlitba k svaté Anežce České za vyslyšení

Naše přemilá svatá Anežko Česká, vroucně tě prosíme, přimlouvej se za
nás. Ty jsi tak blízko Božskému Srdci Ježíšovu, které přislíbilo, že požehná 
každému podniku svých ctitelů. Vezmi si naše prosby za své a tak je Božskému 
Srdci i přednes a Pán jistě požehná. Vyslyší naše prosby skrze tebe. Přimlouvej 
se také za nás, abychom svá dobrá předsevzetí vždy plnili a tak věrně Bohu 
sloužili a došli jednou věčné spásy. Amen.

Ze života významného světce
Svatá Anežka

2. března
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 13. ledna - Křtu Páně - mše sv. spojená s obřadem zavírání jesliček
 19. ledna - Děkanátní ples - Moravský Písek
 26. ledna - Farní ples - Obecní dům Tvarožná Lhota
 13. února - Popeleční středa - Tvarožná Lhota mše sv. v 17hod.
                                                    - Kněždub mše sv. v 18hod.
 14. - 16. února - Prázdninový pobyt v Bílovicích pro I. stupeň
 24. února - Pomazání nemocných při mši sv. - neděle
 19. března - Slavnost sv. Josefa - novéna (úterý)
 23. března - Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě 

Velikonoce 2013

 24. března - Květná neděle - mše sv. Tvarožná Lhota v 8hod
                                                                 Kněždub v 9.30hod.
 28. března - Zelený čtvrtek - mše sv. Tvarožná Lhota v 17hod.
                                                                 Kněždub v 18.30hod.
 29. března - Velký pátek - Křížová cesta ze Tvarožné Lhoty do 

Kněždubu v 16hod, poté v 17.30 - velkopáteční obřady

 30. března - Bílá sobota - Tvarožná Lhota v 18.30hod.
                                                   Kněždub ve 20.30hod.
 31. března - Velikonoční neděle - Tvarožná Lhota v 8hod.
                                                            Kněždub v 9.30hod.
 1. dubna - Velikonoční pondělí - Tvarožná Lhota v 8hod.
                                                            Kněždub v 9.30hod.
 7. dubna - Velikonoční koncert
-------------------------------------------------------------------------------------

Pastorační plán 
aneb co nás čeká 

v následujících dvou měsících
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 Večerní adorace
 17. ledna, 12. února (úterý!), 14. března - Tvarožná Lhota
 24. ledna, 21. února, 21. března - Kněždub

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

 Návštěva nemocných 
 31. ledna, 28. února - Tvarožná Lhota
 1. února, 1. března - Kněždub

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

V naší farnosti jsme se rozloučili
(září - prosinec)

Kněždub 
 Antonie Uřičářová   + 14. října
 Jan Šantavý   + 19. října
 Marie Bačíková   + 24. listopadu
 Anežka Tomešová   + 6. prosince

Tvarožná Lhota 
 Anežka Šrahůlková   + 27. srpna
 Marie Bačíková   + 18. září
 Jindřich Konečný   + 3. října
 Marie Štípská   + 8. listopadu
 Petr Nejedlík   + 15. listopadu

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

V kostele svatého Jana Křtitele budou oddáni:

 2. února ve 14 hodin
Kristýna Eiflerová, Kněždub
Lukáš Knotek, Vnorovy

---------------------------------------------------------------------------------------
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Setkání pastorační rady 27. 11. 2012 
na faře v Kněždubě

Přítomni: P Miroslav Bambuch, Josef Zubatý, František Petrucha, Aleš 
Mokroš, Vlastimil Šindler, Jiří Uřičář, Petr Lovecký, Kamila Příkaská a Tereza 
Uřičářová. 
Omluveni: Jarmila Kedroňová, Lenka Mokrošová a Josef Pavlica. 
Body programu: 
1. Úvodní modlitba P. Miroslava z knihy „YOUCAT“ 
2. P. Miroslav vyzval pastorační radu, aby se vyjádřila k akcím za rok 2012. 
Kladný ohlas měl farní den spojený s drakiádou. Bylo ale namítnuto, že byl 
zaměřen pouze na užší skupinu lidí /rodiny s dětmi/. O. Miroslav pochválil 
nový farní časopis „Střípky z naší farnosti“, ale současně upozornil na náklady 
spojené s jeho vydáváním /cca 20 000 Kč za rok/. Od pastorační rady zazněly 
návrhy „přispívaní farníků na časopis“ a omezit jeho vydávání čtyřikrát do 
roka. Proběhla i reakce na článek ve farním zpravodaji a to na umístnění andělů 
vedle svatostánku. P. Miroslav řekl, že po této výzvě ve farním časopise za ním 
osobně nikdo nepřišel ani na to nereagoval. Členové pastorační rady taky žádné 
námitky neuvedli. Proběhla i reakce na farní stránky, kde byla pochválena 
aktualizace fotogalerie, ale zároveň se vyskytly i námitky na neaktualizaci 
ostatních informací.
3. Seznámení s pastoračním plánem na rok 2013 
Z nových akcí co nás čekají je pouť do televize NOE /neděle 14. 4. 2013/. Na 
pouť se bude zapisovat již začátkem roku 2013 a také platit záloha 300 Kč 
/když se nemůže někdo zúčastnit, záloha se nevrací, dotyčný si musí za sebe 
najít náhradu/. 
4. Pastorační dům ve Tvarožné Lhotě. Vzhledem k neustále rostoucím cenám 
za energie se nájem z 50 Kč za jednu hodinu zvýšil na 100 Kč za jednu hodinu. 
5. Diskuse 
Naše farnost dotuje časopisy /Nezbeda, In, Tarsicius, atd./. Proběhla i úvaha,
zda by se i na tyto časopisy nemělo přispívat. 
P. Miroslav zdůraznil, že do budoucna nás čeká osamostatnění církve od státu. 
Jak lidem vysvětlit nebo je motivovat ke spolupráci s církví a naší farností. 
Bude ochota udělat několik hodin zdarma? 
6. Závěrečné požehnání.

Zapisovatel: Vlastimil Šindler



23

Pár slov k setkání PR

V úterý 27.11.2012 proběhlo setkání naší ekonomické a pastorační rady 
naší farnosti. Po společné úvodní modlitbě O. Miroslav Bambuch předložil 
Pastorační plán na rok 2013. 

Jak už se stává tradicí, v průběhu roku proběhne a doufám, že ke 
spokojenosti všech farníků, nepřeberné množství akcí pro celou farnost. Po 
příjemném zahájení a seznámení s pastoračním plánem na rok 2013 vyzval 
všechny přítomné k věcným připomínkám a také k návrhům a případným 
změnám. Letošní rok byl určitě pro mnohé z nás náročný a to jak při 
samotných stavebních úpravách, údržbě obou kostelů a také fary. Samozřejmě 
že došlo i na změny v kostele, při kterých byl přemístěn kříž, svatostánek, ke 
kterému byli umístněni andělé. 

O. Miroslav nemohl nevzpomenout na skutečnost, že i v naší farnosti 
začal vycházet farní zpravodaj. V něm mají všichni možnost nechat otisknout 
své myšlenky, články a třeba i nápady, jakým směrem vykonávat pastoraci ve 
farnosti. Nejrůznější názory a podněty k lepšímu uskutečňování záměrů ve 
farnosti. 

Při velkém množství připravovaných akcí, musím určitě vzpomenout na 
chystající se návštěvu TV Noe s nedělní mší svatou v Ostravě a to 14. 4. 2013, 
kterou bude mít naše farnost na starost a bude vysílána v televizi. Já osobně 
považuji tuto možnost účasti za velké duchovní obdarování s i nepatrnou 
pomocí pro všechny nemocné lidi doma i v nemocnicích upoutané na lůžka, 
pro které je nedělní mše svatá v TV Noe jediným způsobem se setkat 
s Kristem. A určitě bude i důstojné se připravit na oslavy výročí 1150 let od 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které proběhnou 5.7.2013 na 
Velehradě. 

A ještě na závěr bychom chtěli všem brigádníkům, kteří chodili a věnovali 
Bohu velké množství času i tímto způsobem modlitby, poděkovat jménem celé 
farnosti. 

člen pastorační rady Aleš Mokroš st. 
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Pane, žehnej mým rukám, aby byly opatrné,
aby dokázaly obejmout a pohladit,

aby dovedly rozdávat, aniž by byly vypočítavé,
aby v nich byla síla k práci i k modlitbě.

Pane, žehnej mým očím, aby vnímaly nouzi,
aby nepřehlížely, co je nepatrné,

aby prohlížely přes to, co se staví do popředí,
aby prozřely a já z nich mohl odhodit pásku.

Pane, žehnej mým uším, aby slyšely Tvůj hlas,
aby i jasně slyšely hlas nouze,

aby se uzavíraly před hlukem a povrchními řečmi
a zároveň, aby nepřeslechly, co je důležité a hodnotné.

Pane, žehnej mým ústům, aby vždycky tebe dosvědčovala,
aby z nich nevycházelo nic, co zraňuje a ničí,

aby užívala slov, která hojí,
aby uchovávala, co je svěřené.

Pane, žehnej mému srdci, aby bylo místem Tvého Ducha,
aby rozdávalo teplo a umělo skrývat,
aby dovedlo sdílet utrpení i radost, 

aby dokázalo bezpodmínečně milovat.

Amen!
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