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„Já jsem Alfa i Omega. 
 

První i poslední.“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Já jsem, který jsem.“ 
(Exodus 3,14)

 
 

Pán skutečně vstal z mrtvých, aleluja. 
Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. 

 
Velikonoce. My, křesťané, slavíme Zmrtvýchvstání Ježíše Krista – Boha, 

který se stal z lásky k člověku jedním z nás, stal se člověkem, žil náš život 
za naše hříchy a za hříchy celého světa zemřel na kříži. A třetí den přemohl 
smrt a vstal z mrtvých tak, jak slíbil. 

V Evangeliu zářivé noci Velikonoční Vigilie potkáváme nejprve ženy 
nesoucí k Ježíšovu hrobu vonné oleje, aby pomazaly Jeho tělo. Vydaly se 
splnit skutek soucitu, sympatie a lásky, tradiční gesto určené drahému 
člověku, který zemřel podobně jako to činíme my. Následovaly Ježíše, 
naslouchaly Mu a doprovodily Jej až do konce, na Kalvárii a ke snímání 
z kříže. Můžeme si představit jejich pocity, s nimiž šly ke hrobu. Zármutek, 
bolest, protože Ježíš je opustil, byl mrtev, Jeho život skončil. Nyní nastal 
návrat k předešlému životu. V ženách však trvala láska a tato láska k Ježíšovi 
je pohnula, aby se vydaly ke hrobu. 

V této chvíli se však stane něco naprosto neočekávaného, nového, co 
otřese jejich srdcem, jejich plány a jejich životem. Uzří kámen odvalený 
od hrobu, přistoupí, ale Pánovo tělo nenajdou. Tato skutečnost v nich vyvolá 
údiv, pochyby a četné otázky: „Co se stalo? Co to znamená?“ Jedna z těchto 
žen, Marie Magdalská, běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému 
učedníkovi, kterého Ježíš miloval a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, 
kam Ho položili.“ 

Nestává se to snad i nám, když v každodenním sledu událostí dojde 
k něčemu opravdu novému? Strneme, nechápeme, nevíme, jak se s tím 
vyrovnat. Novota nás často vystraší. Také novota, kterou nám přináší Bůh, 
novota, kterou po nás Bůh žádá. Jsme jako apoštolové z Evangelia: „Těm ta 
slova připadala jako plané řeči a nevěřili jim. Petr se však zvedl a běžel 
ke hrobu. Naklonil se dovnitř a viděl jen pruhy plátna. Vrátil se plný údivu 
nad tím, co se stalo“. 

Neuzavírejme se před novotou, kterou chce Bůh vnést do našeho života. 
Často jsme unavení, zklamaní, sklíčení, pociťujeme tíží svých hříchů, napadá 
nás, že to nezvládneme. Neuzavírejme se do sebe, neztrácejme důvěru, nikdy 
se nevzdávejme. Neexistují situace, které by Bůh nemohl změnit a není hřích, 
který by nemohl odpustit pokud se Mu otevřeme. Bůh vlastně projevuje svou 
všemohoucnost nejvíce odpuštěním a milosrdenstvím. Boží jméno je 
Milosrdenství. Tuto Boží vlastnost si máme zvlášť uvědomovat v oktávu 
Velikonočním, když se modlíme novénu k Božímu Milosrdenství.  



Papež František ve své Bule – dokumentu k  jubilejnímu roku Božího 
Milosrdenství 2015-2016 – nás odkazuje na slova sv. Jana Pavla II.: „Církev 
žije svým pravým životem, když vyznává a hlásá milosrdenství – nejvýše 
obdivuhodná vlastnost Stvořitele a Vykupitele, když přivádí lidi 
k pramenům Spasitelova milosrdenství, které sama střeží a spravuje“. 
Ano, velikonočním poselstvím a posláním Církve je zvěstovat Boží 
milosrdenství. 

Vraťme se však k oněm ženám a postupme vpřed. Nalézají prázdný hrob, 
Ježíšovo tělo tam není, stalo se něco nového, ale zatím to vše neříká nic 
jasného, vzbuzuje otázky, udivuje, nenabízí odpověď. A najednou se objeví 
dva muži v oslnivě bílém rouchu a říkají: „Pro č hledáte živého mezi 
mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“. Návštěva hrobu byla prostým gestem, 
skutkem vykonaným zajisté z lásky, ale nyní se stává událost, která opravdu 
mění život. Nic nezůstane jako dříve, nejenom v životě oněch žen, ale také 
v našem životě a v dějinách lidstva. Ježíš není někdo mrtvý, byl vzkříšen, je 
Živý a je s námi v Eucharistii. 

Nevrátil se jednoduše do života, ale sám je Životem, protože je Synem 
Božím, který je živý. Ježíš už není v minulém čase, žije v přítomnosti a je 
nakročen do budoucnosti, je věčným „dneškem“ Boha. Takto se Boží novota 
prezentuje zrakům žen, učedníků a nás všech: vítězství nad hříchem, nad zlem, 
nad smrtí, nad vším, co život svírá a činí jeho tvář méně lidskou. A toto je 
právě poselství, které je nám všem určeno. Kolikrát jen potřebujeme, aby nám 
Láska řekla: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Problémy, starosti všech 
dní nás sklánějí k tomu, abychom se uzavírali do sebe, do smutku a hořkosti, 
a tam je smrt. Nehledejme mezi mrtvými Toho, který je živ! 

Přijímejme s radosti Zmrtvýchvstalého Ježíše, dovolme, aby vstoupil 
do našeho života. On je život! Pokud jsme byli až doposud daleko od Něho, 
učiňme malý krok: přijme nás s otevřenou náručí. Jsi-li nejistý, odhodlej se 
riskovat a nebudeš zklamán. Zdá-li se ti obtížné Jej následovat, neměj strach, 
svěř se Mu, buď si jist, že On ti je nablízku, je s tebou a daruje ti pokoj, který 
hledáš i sílu žít tak, jak chce On…  

Mnoho radosti v přijetí a hlásání zprávy o tom, že náš Pán vstal 
z mrtvých, přeje  

otec Jan 
 
 

„Velikonočním poselstvím a posláním Církve  

je zvěstovat Boží milosrdenství.“ 

 Proč je tak důležité prožít správně svůj  půst… 
 

Na první neděli postní jsme z evangelia slyšeli, že 
Duch vedl Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam 
nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak 
je to s jeho vedením? 

 
 

Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních 
věcech, i když jsou křesťany. 

 
 

Možná se snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým 
životem sami. To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se kvůli nám stal 
člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře 
přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho 
vedení, prožívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné 
cesty. 

V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, snažíme se 
o kající a dobré skutky, odnaučujeme se zlozvykům či procvičujeme ctnosti.  

 
 

Našim cílem však není dokonalost podle nějakého daného vzoru, 
nýbrž splnění toho, co od nás Bůh očekává. 

 
 

Každý jsme jiný a Bůh to ví. On jediný zná naši osobní cestu. Základní 
rysy toho, co od nás Bůh čeká, jsou pro všechny stejné. Všem dal pravidla 
svých přikázání, od všech čeká, že budou plnit své povinnosti jako členové 
rodiny či církve, povinnosti pracovní nebo občanské. Každému dal svědomí, 
abychom je poslouchali. Svědomí je přece Boží hlas v srdci člověka. Také 
andělu strážnému říkáme v modlitbě: na tvá vnuknutí pozor dávám. Ano, 
andělé jsou Božími posly, kteří připravují cestu pro Ducha Svatého, který pak 
působí v duši, když ona říká andělovu poselství jako Maria své ano. Jeho 
působením se i v nás stává Bůh novým způsobem přítomný, když žijeme Boží 
slovo. I světci nás učí, že přijímat a uskutečňovat podněty Ducha Svatého je 
nejlepší cestou k našemu posvěcení. Čím začít?  

 

Uvěřit, že mě Bůh miluje a rozhodnout se nikdy mu neříkat „Ne“.  
 

O některých věcech víme docela jasně, že je Bůh chce, či nechce. 
Odmítnout hřích a plnit povinnosti. Když poslechneme v jasných věcech, 
můžeme počítat s tím, že nám Bůh ukáže další cestu. Ne každý nápad je 
od Boha. Proto je třeba rozlišovat. K tomu použijeme jednoduchá pravidla: 
Protože Bůh si nikdy neprotiřečí, Duch Svatý od nás nemůže svým 
vnuknutím žádat něco, co by bylo proti Božímu slovu, učení církve či 
povinnostem našeho povolání.  



Boží vnuknutí může zpočátku probouzet strach,  
ale když ho přijmeme, naplní nás pokojem a pocitem pokory. 

 

Některá vnuknutí nevyžadují žádné rozvažování, když vedou například 
k tomu, abychom věc, která je naší povinností, dělali pečlivě, s dobrým 
úmyslem, z lásky. Pokud nás vnuknutí vede k něčemu nezvyklému, je třeba 
zvážit, jestli je to rozumné, jestli to neodporuje našim povinnostem, jestli se 
nám opravdu zdá, že jde o Ježíšův hlas, jestli v sobě cítíme pokoj, když s ním 
souhlasíme. Pokud jde o věci závažné, pak je třeba to vidět a vážit s někým 
jiným, například se zpovědníkem. Taková porada může nejen chránit před 
chybou, ale také vést k pokoře a pokoji duše. 

Díky poslušnosti Bohu i v maličkých věcech můžeme na duchovní cestě 
udělat větší pokrok, než za léta úsilí, které jsme si stanovili sami.  

 

Věrnost malým věcem přitahuje velké. 
 

Když si však uvědomíme, že jsme nějaké vnuknutí Ducha zanedbali, není 
třeba klesat na mysli, ale pokorně odprosit Pána a prosit o víc věrnosti. Když 
se zdá, že jsou před námi těžké věci, na které nemáme dost sil, řekněme mu 
s jednoduchostí a důvěrou: Pane, já na to nemám, ale když to opravdu chceš, 
dej mi k tomu sílu a já jdu do toho. 

Když máme mluvit, poprosme kratince: Dej mi, Pane, svého Ducha. 
Mluv skrze mne Ty, ať se ukáže Tvá moudrost. Když nedokážeme někoho 
milovat: V této situaci, Pane, neumím milovat, ale Ty to dokážeš. Já Ti dám 
k dispozici své srdce a Ty v něm miluj. Když přijde nějaký kříž: Pane, nikdo 
není větším odborníkem na nesení kříže, než Ty. Nes ho se mnou. 

Abychom lépe vnímali Boží blízkost během dne, je třeba si udělat 
každý den chvilku na důvěrné setkání s ním v modlitbě. Vejít do hlubiny 
svého srdce a tam se s ním setkat. Tak se ztišit a zmlknout, abychom 
mohli slyšet jeho hlas. Vychutnat jeho blízkost a přátelství.  

 

Najít odvahu lišit se od světa a být v postoji lásky. 
 

Když se někdy zdá, že je Bůh daleko, že ho neslyšíme, ba ani on nás 
neslyší, udělejme nezištný dobrý skutek. Protože on je Láska a není možné, 
aby nebyl v nás, když milujeme. 

K tomu všem ze srdce žehná 
arcibiskup Jan Graubner 

 
 

„Dej mi, Pane, svého Ducha.  

Mluv skrze mne Ty, ať se ukáže Tvá moudrost.“ 

Co mi sděluje tajemství Velikonoc… 
 

V jedné písni se praví: „Až vám to čas dovolí, vyjděte cestou pro pěší, 
do vesnic a do polí, to vaše oči potěší…“ A v knize Píseň písní najdeme 
podobný verš:  „Pojď, můj milý, vyjděme do polí…" Přesněji tento verš 
najdeme v kapitole nazvané Soulad lásky.  

Bůh se stal člověkem, aby nás svou smrtí vykoupil a navěky spasil. Aby 
nám ukázal, jak správně jednat v souladu s láskou, v souladu s Bohem.  

 

V liturgickém roku prožíváme 
jako křesťané největší svátky v roce 
a tím jsou Velikonoce. Zmrtvýchvstání 
našeho Pána Ježíše Krista. Jeho 
znovuzrození.  

A tak jako každý rok prožíváme 
Velikonoce, tak se i každé jaro 
probouzí příroda k novému životu. 
A stejně tak by se i člověk měl za svůj 
život znovu „probudit“, znovu se 

narodit. Narodit se ve spojení s jediným Bohem. V souladu s Jeho láskou. 
Zamyslet se i nad Jeho slovy: „Ne vy jste si 
vyvolili mne. Ale já jsem si vyvolil vás.“ 

Pokud si Bůh vyvolil člověka k Jeho 
následování, znamená to, že si přeje, aby jednal 
v souladu se svým srdcem. A velkým vzorem je 
pro člověka Ježíš, který nesl těžký kříž, ale 
vytrval až do konce. 

  

Nikomu nikdy neublížil,  
s každým jednal upřímně a pravdivě 

- s mírností, moudrostí,  
spravedlností a statečností.  

 

Není vždy snadné následovat s pokorou 
Ježíše na naší cestě životem. Ale každoroční doba postní je tu proto, abychom 
si uvědomili, jak jsme na naší cestě životem, směřující k Bohu, pokročili. Zda 
se opravdu přibližujeme svým životem k Bohu. Protože k Bohu se člověk 
přibližuje především svým nitrem – upřímností k sobě samému. 

Papež František ve spojitosti s Lukášovým evangeliem (Lk 18,9-14) 
poukazuje na farizea, který si je jistý sám sebou, vydá se do chrámu, ale 
nevšimne si, že ztratil cestu svého srdce.   



Proto je i pro život každého křesťana 
nezbytné znát nejen cestu do kostela, ale 
především cestu ke svému srdci. Protože 
jedině skrze srdce mohu zaslechnout Boží 
hlas. Skrze otevřenost srdce zaslechnout 
Slovo, které ke mně promlouvá 
v evangeliích, v promluvě, v celé mši svaté. 
A toto Slovo se má proměnit ve skutek. 
Ve skutek lásky… „To Slovo se stalo Tělem 
a přebývalo mezi námi…“  

Jak vzácná slova pro náš život odkazuje 
Písmo svaté. Můžeme si jen připomenout 
slova z listu svatého apoštola Pavla 
Korintským, která by mohla proměnit svět 
láskou, kdyby se vnesla do každodenních 
nepatrných okamžiků: 

 
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, 

láska se nevychloubá a není domýšlivá. 
Láska nejedná nečestně,  
nehledá svůj prospěch, 

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 
Nemá radost ze špatnosti,  

ale vždycky se raduje z pravdy. 
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří,  

láska má naději, láska vytrvá. 
Láska nikdy nezanikne.“ 

                                                                                                                          LM 

Velikonoční zamyšlení o Božím milosrdenství…   
 
Jak byste, otče, odpověděl mladým, když se zeptají: 

„Co je to vlastně milosrdenství?“ 

 
V dřívějších dobách se 

v církvi kladl velký důraz na 
Boží spravedlnost. Také 
ve Francii v 19. století se příliš 
zdůrazňovala právě Boží 
spravedlnost a myšlenka 
Božího milosrdenství tak byla hodně potlačena. 
Velkou zásluhu na tom, že se začalo trochu víc mluvit 

a přemýšlet o Božím milosrdenství, má svatá Terezie z Lisieux…  
Jak vypadal život člověka, který se zasvětil Boží spravedlnosti, o tom 

vypráví jeden příběh ze života svaté Terezky. V komunitě umírala sestra 
Febronie a ta se svěřila Terezce, že má strach ze smrti. Bála se Boží 
spravedlnosti. Terezka jí řekla: „Proč se bojíte Boha? Vždyť jste vedla hezký 
život. Denně jste se modlila, pravidelně jste chodila ke svátostem…“ To ale 
sestru Febronii vůbec nepřesvědčilo. Proto jí Terezka řekla dál: „Sestro, copak 
si neuvědomujete, že když očekáváte od Boha pouze spravedlnost, tak 
od něho dostanete pouze spravedlnost? Že když budeme spoléhat pouze 
na Boha spravedlivého, tak budeme muset spoléhat pouze na své dobré 
skutky?“ Ale pro tu sestru bylo těžké pochopit, co jí Terezka říkala, protože 
ona po celý život žila pod pohledem Boží spravedlnosti a tak také i zemřela. 

Terezce to bylo všechno moc líto a tak se rozhodla, že napíše takové 
podobenství, aby mu všichni rozuměli: Byl jeden zajíček, který se krmil 
trávou a byl šťastný a spokojený. Jednoho dne ale v dálce uslyšel hlas trubky. 
Král se vydával na lov. Všichni jeli na koních a před nimi smečka psů. Chtěli 
chytit i zajíčka. Zajíček se moc bál, běžel jak jenom mohl, aby se zachránil. 
Nakonec ale zajíčkovi došly síly. Psi ho dostihli a utvořili kolem něho kruh. 
Vrčeli, měli vyceněné zuby a čekali, až přijde král a zvířátko zapíchne. Král 
sestoupil z koně. Pravou ruku měl na meči. A zajíček v zoufalství udělal 
takovou bláznivou věc – vyskočil do náruče toho krále a podíval se 
do králových očí. Král uviděl tu hrůzu v očích zajíčka a zároveň i velkou 
prosbu. Královo uchopení meče ochablo, král začal hladit zvířátko a řekl: 
„Rozhodl jsem se, že ho ušetřím. Odneste ho na můj dvůr a tam si bude hrát 
s dětmi.“ 



 Terezka potom vysvětluje toto podobenství. Zajíček je naše duše, psi 
jsou hříchy, král je Bůh a meč je spravedlnost. On má právo použít tento meč. 
Ale v srdci tohoto krále je jedna obrovská „odměna“, totiž milosrdenství. 

Terezka tak geniálně vyřešila toto napětí mezi spravedlností 
a milosrdenstvím. Ona nepopírá spravedlnost, ale jako by ji ignoruje. Pokud 
se obrátíme k Božímu milosrdenství, nemáme se čeho bát. Pokud ale 
budeme spoléhat na své zásluhy, potom se dovoláváme Boží 
spravedlnosti. Když jsem ale slabý a tuto slabost s pokorou vyznám, On na 
mě vyleje své milosrdenství. A potom ani nebude vadit, že jsme slabí. Terezka 
říkala: „Až p řijdu p řed Pána, tak před ním budu stát s prázdnýma 
rukama, tedy bez zásluh. Nebudu mít v rukou vůbec nic. Podívám se 
do jeho očí a Bůh mě nebude schopen odmítnout.“ 

A to přeji nám všem: abychom s milostí Boží znovu objevili, jako svatá 
Terezička  – a nejen svým rozumem, ale i srdcem –, že Otec není než 
milosrdná láska, a že my všichni jsme osobně i jako celá Církev povoláni, 
abychom navěky chválili Pánovo milosrdenství. 

P. Jan Turko 
 
 
 

Velmi pěkně na tuto otázku odpověděl anglický 
spisovatel G. K. Chesterton ústy hlavní postavy svých 
skvělých detektivek, kterou je katolický kněz Brown: 

„Každá dobročinnost má přece svou mez,‟ 
prohlásila lady Outram a jako by se zachvěla. 
„To máte pravdu,‟ řekl suše otec Brown. „To je taky 
ten skutečný rozdíl mezi lidskou dobročinností 
a křesťanským milosrdenstvím.‟ 

Ano, milosrdenství nemá hranice. Milosrdenství je mnohem víc než 
nebýt krutý nebo nemstít se a netrestat. Milosrdenství není záležitostí mého 
citu k druhému.  

Milosrdenství je hledat dobro druhého. Ať už je mi ten člověk 
sympatický, anebo je mi odporný. Ať už mě miluje anebo mi ubližuje. Tedy 
všech lidí bez rozdílu a kladení si podmínek, bez očekávání odměny či 
pochvaly. Proto milosrdenství téměř vždy bolí. 

Takto milosrdný je Bůh. „On dává vycházet svému slunci pro zlé 
i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.“ (Mt 5, 45) 

Já to nedovedu. Ale věřím, že čím víc prostoru v mém srdci Bůh dostane, 
tím víc budu já sám schopen být milosrdný. 

P. Roman Vlk 

Upřímně řečeno také nad tím přemýšlím, snažím se 
to uchopit a přitom se dívám na kříž a pak na Ježíše, 
který ve své náručí drží Longina (vojáka, který ho 
ukřižoval). A nějak tuším, že zde je odpověď.  

Té noci, kdy byl Ježíš vydán do rukou hříšníků, se 
o samotě jen s několika druhy modlil v Getsemanské 
zahradě. Ten, který prokazoval dobrodiní a uzdravoval, 
najednou potřebuje milosrdenství, soucit, neboť je 

bičovaný, trním korunovaný, vedený na smrt kříže. Kdo jiný by mu měl 
prokázat milosrdenství než ten, kterému pomohl? A přece ani ti nejbližší, 
jeho učedníci, nejsou schopni zadržet mocné tohoto světa, aby provedli to, 
k čemu se rozhodli. Ale Bůh, který je nejvýš svatý, v Kristově smrti dovršuje 
naše vykoupení. Tak se naplňuje Boží spravedlnost, která vychází z Boží 
lásky a do ní se opět vrací. Doslova, spravedlnost se podřizuje vládě lásky.  

Boží rozměr vykoupení se tedy neuskutečňuje jenom tím, že je odsouzen 
hřích, ale také tím, že lásce člověka se navrací ona tvůrčí síla, díky níž jsme 
schopni milosrdenství dát těm druhým . Takto dorůstáme k plnosti 
a svatosti života, když do svého života přijímáme Boha v plnosti. 

Velikonočním tajemstvím, Kristovou smrtí na kříži a Jeho vzkříšením, se 
tak naplňuje Boží milosrdenství, které nás ospravedlňuje a znovu v nás 
obnovuje řád, který byl do nás vložen od počátku. Totiž řád lásky k Bohu 
a člověku bez stínu jakéhokoliv strachu a pochybností. Neboť kdo miluje, 
touží sám sebe darovat. Tak se nám Ježíš cele daruje na Kalvárii, směňuje 
svůj život za ten náš. Jako by říkal: „Neboj se Bohu dát celý svůj život 
i s tím, co je kolem něj. Staň se Božím synem, staň se Boží dcerou, měj 
účast na Boží pravdě a lásce, která z Boha vyvěrá.“  

Velikonoční tajemství odhaluje, že ve světě existuje láska, která je 
silnější než smrt. Je silnější než jakékoliv zlo, do něhož se člověk zaplete. 
Uvěřit v takovou lásku, znamená uvěřit v milosrdenství. Neboť 
milosrdenství je nezbytná součást lásky, je jako jejím druhým jménem. 

Proto i dnes Ježíš stojí u dveří mého srdce se svým slovem. Kdo 
zaslechne a otevře, k tomu On sám vejde a bude jeho srdce naplňovat 
pokojem a láskou. Když vstoupí, nezničí mou svobodu, ale bude se snažit 
z mého srdce vykřesat lásku, abych i já miloval jako miloval On. Abych já 
dával sebe v lásce, jako se dal On mně. Pak budou platit slova: „Blahoslavení 
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ 

Vstupme tedy do jednoty s Bohem Otcem, Synem i Duchem svatým. Tak 
v nás nikdy nevyschne pramen Boží lásky, jejíž součástí je i milosrdenství. 
Tak budeme i spravedliví, protože naše spravedlnost bude vycházet z lásky. 

P. Miroslav Bambuch 



Zamyšlení a inspirace především pro mladé lidi… 
 

Jak v dnešní době správně pochopit či uchopit duchovní rozměr? 
Sílu, kterou dává láska? 

 

Jak si prohloubit vztah s Bohem ve světě,  
který je časově tak velmi vytížený?  

 

Odpověď zní:                                       „Stačí chtít.“   
„Čas je v Tobě.“  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Každé srdce touží po lásce. I to Tvé, …! 
Čím více upřímné lásky rozdáš, tím více ji dostaneš zpět. 

V tom spočívá cesta k pravému a jedinému Bohu. 
A na konci této cesty staneš tváři v tvář samotnému Bohu. 
 

V úvodu knihy Píseň písní se píše:  
 

„Člověk potřebuje jako vzor Boží věrnou lásku, ale pochopí ji jen 
z vlastní věrné lásky k bytosti blízké, která se přímo stane součástí jeho 
vlastní bytosti. Jen tam dosáhne lidská láska vrcholu a bude čistá a věrná, 
kde bude zakotvena v Boží lásce.“ 

 

Boží láska je založena na svobodě. 
A Tvé srdce se stává svobodné pokud je v souladu s Bohem. 

Kniha Láska, která za to stojí – Jean-Benoit Casterman 
Odvážný průvodce pro smělé holky a kluky, kteří 

hledají pravdivé odpovědi na své otázky o lásce 
a o všem, co souvisí s partnerskými vztahy.  

Pro všechny teenagery, kteří se nechtějí nechat 
unášet davem, ale touží plavat proti proudu, zůstat 
sami sebou a stavět svůj život na opravdové lásce 
a ryzích hodnotách…  

 

Jak poznat pravou lásku? 
Pravá a celistvá láska má tři póly – milostnou touhu, 
duchovní soulad a laskavost. 

MILOSTNÁ TOUHA  je magnetem lásky, její přitažlivou silou. Je to 
nadšení způsobené půvabem a osobností, které nás přitahují. Přitažlivost je 
něco silnějšího, než jsme my sami. Stále na svou milovanou/ svého 
milovaného myslíme. Nemůžeme strávit jediný den, aniž bychom od ní/něj 
neměli nějaké zprávy nebo aniž bychom ji/ho neviděli. Aby tato přitažlivost 
získala seriózní a pevné základy, měla by se opírat o pádné důvody: Proč ji/ho 
miluji? Mám důvod k tomu, abych se k ní/němu připoutal/a? Čeho si na mně 
cení on/ona? Je to, co obdivuji u své/ho milované/ho, pevné a trvalé? 

Tajemstvím velké lásky je DUCHOVNÍ SOULAD  neboli harmonie. Ti, 
kdo se doopravdy milují, sdílejí spolu své zájmy, tajemství, hodnoty a také své 
starosti, aniž by ukrývali své slabiny. Jednají tak s důvěrou, že budou přijati 
takoví, jací jsou. To jediné zajistí soulad a duchovní jednotu, aby se stali 
jedním srdcem a jednou duší – z TY  a JÁ vznikne MY . Bez toho to není 
skutečná láska. Sdílejte svůj duchovní život a duchovní hodnoty, jak nejvíc to 
jde. Je to ta nejjistější záruka čistého a hlubokého přátelství. 

Láska se vyznačuje LASKAVOSTÍ , která se projevuje úctou, 
shovívavostí, něhou a odpuštěním. Úcta dokazuje, že jsi cenný/cenná 
a posvátný/posvátná pro svou přítelkyni/ svého přítele, která/ý ti ponechá 
volnost, aniž by tě omezoval/a nebo tě využíval/a. Shovívavost a něha. Láska 
chce být vyjádřena tisíci způsoby, za všech okolností a s ohledem na citlivost 
milované osoby. Někteří to nazývají „jazykem lásky“. Lásku je možné 
vyjádřit zejména pěti způsoby: laskavými slovy nebo projeveným oceněním 
druhého, chvílemi pozornosti, laskavými doteky, skutky služby a dárky. 
Odpuštění překonává utrpěnou urážku. Jelikož má každý svou osobnost a své 
limity, jsou zranění a konflikty mezi partnery nevyhnutelné. Odpuštění je 
nezbytným lékem a uzdravením společného života. 

Milovat znamená chtít pro druhého to nejlepší. 
Znamená to být šťastný, když druhého činíme šťastným. 



Další duchovní literatura pro mládež… 
(tentokrát názorem náctiletých z naší farnosti) 
 

Zakázaná zóna – Šaman – Bill Myers, James Riordan 
Kniha sama o sobě je z mého pohledu velmi inspirující 

mladým lidem, kteří se bojí projevit svůj názor. Je hodně 
o odvaze, svobodě, jednoduše projevení sama sebe. Což pro 
mladé lidi, není mnohdy lehké.  

Kniha poukazuje na duchovní svět člověka, že každý 
máme svého ducha - anděla strážného, který by nám měl 
pomoci k projevení svého názoru, ukázat světu své pravé já 
nebo-li sám sebe. A tohle opravdu, některým dělá problém, proto je dobré 
nebát se, být sám sebou a projevit se vší úctou svou odvahu. 

(dívka 15let) 
 

Síla modlitby teenagera – Stormie Omartianová 
Když se mi poprvé dostala do rukou knížka Síla modlitby 

teenagera, tak jsem byl v takovém životním období, kdy mi 
bylo všechno víceméně jedno. Bylo to asi rok a půl zpátky. 
Připadalo mi, že se mám docela fajn, a že na nějaký čas mám 
od všech těch starostí, povinností a nesmyslných problémů 
ve škole pokoj. Jenomže to nebylo nic oproti tomu, co 
prožívám v posledních měsících. Tenkrát, když jsem se do té 
knížky podíval poprvé, tak jsem si přečetl asi deset stránek, ale 

nijak jsem nevnímal, co vlastně čtu a nic jsem si z toho nevzal.  
Když jsem se ale do té knížky podíval v tomto období, tak jsem uviděl 

přesně sebe ve své momentální situaci. Uvědomuji si, že vlastně vůbec 
neznám cestu k Bohu ve svém srdci. Kdybych měl vypsat několik 
jednotlivých témat, která mě z té knížky zaujala, tak si myslím, že bych o tom 
mohl napsat rovnou další knížku. Ale doopravdy nejvíc mě z té knížky zaujala 
tato slova: ,,Příliš často věříme tomu, co o nás nebo naší situaci není 
pravda, a to nás může natolik omezit nebo dokonce ochromit, že se 
nebudeme schopni posunout dopředu tak, jak bychom měli. Vid ět pravdu 
tak, jak ji odhaluje Bůh, nás osvobozuje." Opravdu hodně lidí v mém věku 
nad podstatnými věcmi nepřemýšlí a do všeho se vrhají po hlavě 
a bezmyšlenkovitě. A když to nejde, bojí se přiznat pravdu, že je něco špatně, 
nebo že se nedaří. Přijmout pravdu tak, jak ji odhaluje B ůh, nás může 
posunout mnohem dál.    

 Myslím si, že knížka Síla modlitby teenagera je vhodná nejen pro nás 
teenagery, ale i pro dospělé, co postrádají Boha ve svém srdci. 

(kluk 16 let)  

Zamyšlení mladých nad životem… 
Pád 

Je pátek ráno, 7:33h. Vyučování už začalo. „Proplétám“ se mezi lidmi 
na brněnském nádraží a snažím se dostat na tramvajovou zastávku. Scénář by 
nebyl od všech pátků jiný, ale tentokrát… spadnu. Jednoduše spadnu. Ležím 
na zemi, jediný obličej jsem udržela těsně nad ní. Vzpamatovávám se 
a uvědomuji si, co se vůbec stalo. Jedna paní se ke mně skloní a ptá se: „Jste 
v pořádku?“ Odpovídám, že ano a snažím se osvobodit své nohy z … co to 
vůbec je?! Proč to tu právě teď musí ležet a kdo to sem upustil?! Zvedám se 
ze země.  

Pokračuji k zastávce a na nikoho se nedívám. Je mi trapně. Stojím 
a čekám, než přijede má tramvaj. Oprašuji si kabát, kalhoty, bolí mě kolena. 
V dlaních mám vedranou špínu. Jsem celá špinavá. Začínám cítit bolest 
v levém rameni. Opravdu hezký začátek dne…  

Po chvíli si však uvědomím, že se přece už nemusím cítit tak trapně 
a zahanbeně. Při tom všem ranním shonu, který na nádraží panuje, tu už lidé, 
kteří můj pád viděli, dávno nejsou. A ti, kteří teď stojí poblíž mě, ani netuší, 
že jsem tu před chvílí ležela na zemi. Stejně mě však pocit trapnosti nechce 
opustit.  

Při zpáteční cestě vlakem (kterou mě provází stále se stupňující bolest 
ramene) přemýšlím a promítám si znovu dnešní ráno… 

 
Můj pád. 

Co však byl tento můj pád proti Ježíšovu pádu při křížové cestě!  
Ježíš nespadl jen jednou. Pod tíhou kříže klesl třikrát. 

 
Zájem jedné paní: „Jste v pořádku?“  

Jedna „Veronika“, která se nebála vystoupit z davu. 
 
Mé zedrané a špinavé dlaně. 

Ježíšovy dlaně probodli! 
 
Pocit potupy a zahanbení. 

Na Ježíše plivali, smáli se mu, uráželi jej, …  
On snášel potupu a bolest! 

 
Má myšlenka obvinit druhé: „… kdo to sem upustil!“ 

Ježíš však nikoho nevinil. Řekl: „Otče, odpusť jim…“. 
 



Bolest v rameni. 
Co je tahle má „bolest“ proti Ježíšově bolesti. Je to ten nejzanedbatelnější 
zlomek jeho bolesti… Ježíš trpěl… Na svých ramenou nesl kříž. 

 
A potom… To uvědomění, že můj pád je již po chvíli zapomenutý. 

Jako my, kteří si o Velikonocích Ježíšovo utrpení a oběť připomínáme, 
a potom na něj v každodenním životě zapomínáme… 

 
                                                                             Pád 

                                                                              ……. 
                                                                               Člověče, zastav se!  

                                                                              Nespěchej. 
Přemýšlej…  

                              Uvědom si, co je důležité … 
 

ŽŠ 
 

„Doma je tam, kde je Tvé srdce“ 
Ale co když jsem ztratil své srdce a navíc jsem přišel i o střechu nad hlavou? 

 

Často si o bezdomovcích říkám, že si vlastně za to z jedné strany mohou 
sami. Přesto je mi jich líto a mám v sobě kousek citu k nim. Bezdomovci se 
dělí jako by na dvě skupinky. Na ty, co se snaží žít a být lepší a na ty, kteří se 
snaží tenhle život jen přežít.  

Věřím, že hodně z nich přemýšlí, jak odejít z tohoto krásného světa, 
který je plný překážek… Má poslední příhoda byla s bezdomovcem z té lepší 
skupiny. Sedím v bistru mám plný talíř jídla a po chvilce přijde muž, který 
hned od pohledu vypadá, že nežije v těch nejlepších podmínkách. Celou dobu 
ho pozoruji a běhá mi v hlavě spoustu myšlenek. Muž se zvedne a jde k pultu 
se špinavými talíři a zbytky jídla. Na pultě je opravdu hrozný nepořádek, ale 
ten muž bez zaváhání všechno uklidí a jako ,,odměnu" si vezme talíř se 
zbytkem jídla. Velmi mě jeho skutek dojal a upřímně jsem se tam 
i rozbrečela. Vůbec mi to nepřišlo jako něco nehezkého – spíše naopak.  

Přemýšlela jsem, že vlastně uklidil za spoustu nepořádných lidí 
a na oplátku si vzal kousek jídla pro sebe. I přesto, že je to bezdomovec, 
jsem ráda, že se v tomto světě, kde si každý druhý závidí i ponožku, najdou 
lidé, ať jsou, kdo jsou, ale přesto mají něco hezkého s čím dokáží pomoci. 
Každý člověk má přece v sobě to zdravé já… 

Děkuji Vám, kteří máte dobré srdce a rozdáváte ho do světa dál a dál. 
IP 

Ze života významného světce… 
 

Matka Tereza 
 

Svatá Matka Tereza, rodným jménem Agnes 
Bojaxhiu, se narodila 26. srpna 1910 v albánské rodině 
jako nejmladší dcera obchodníka a farmaceuta.  

Ve svých dvanácti letech se rozhodla pro 
řeholní život. V osmnácti letech odešla z domova 
do Irska a vstoupila tam do kongregace Loretánských 
sester, které byly aktivní hlavně v Indii. A tak se stalo, 
že slib novicky složila již v Indii a přijala jméno 
Tereza. Vyučovala na dívčí škole a pro své dobré 
organizační schopnosti brzy tuto školu vedla.  

V roce 1946 po dohodě opustila loretánský 
klášter a začala se věnovat nejchudším a umírajícím. Založila kalkatskou 
kongregaci Misionářek milosrdenství a 7. října 1950 Svatý stolec uznal toto 
nové řeholní společenství. Matka Tereza zakládala útulky pro umírající, 
sirotky, budovala školy a nemocnice a tak položila základy velkému 
humanitárnímu dílu.  Ve stáří absolvovala řadu cest po světě, setkávala se 
s významnými osobnostmi a všude šířila křesťanské myšlenky. Po celém 
světě vyjadřovala odmítající postoj k potratům.  

Lidského utrpení v podobě zmrzačených dětí, umírajících na ulici se 
ujímala se vší úctou a láskou. Celý život zasvětila Bohu a obětavé pomoci 
lidem páchnoucím a hynoucím ve špíně, samotě a zoufalství. Sama prodělala 
dva infarkty, zlomeninu klíční kosti, malárii.  

13. března 1997 Matka Tereza těžce nemocná a unavená stářím předala 
vedení řádu zástupkyni. Zemřela 5. září 1997 a již v roce 1999 začal proces 
jejího blahořečení. Dne 19. října 2003 byla Matka Tereza prohlášena 
za blahoslavenou a již 4. září 2016 byla prohlášena za svatou.  

 
„Pane, dej, prosím, abychom našim nemocným  

v rodině i v celé farnosti pomáhali nést kříž  
svými modlitbami a láskou.“ 

 
MCh 

 
„Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé,  

ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté.“ 
(Matka Tereza) 



 
březen - červen 

 

25. března 
(neděle) 

Květná neděle – průvod a žehnání ratolestí  
Tvarožná Lhota 8.30h a Kněždub 10.30h 

29. března 
(čtvrtek) 

Zelený čtvrtek – Večeře Páně - mše svaté: 
Kněždub v 17.00h (adorace do 21.00h) 
Tvarožná Lhota v 18.30h (adorace do 22.00h)  

30. března 
(pátek) 

Velký pátek – Velkopáteční obřady: 
Kněždub ve 12.00h a Tvarožná Lhota v 15.00h 
Křížová cesta z Kněždubu do Tvarožné Lhoty ve 13.15h 

31. března 
(sobota) 

Bílá sobota – bdění u Božího hrobu: 
Tvarožná Lhota od 8.00h do 20.30h a Kneždub od 9.00h do 
4.00h (1. dubna) 

31. března 
1. dubna 

Paschální Vigilie – slavnost Vzkříšení Páně: 
Tvarožná Lhota ve 21.00h (31. března)  
Kněždub v 5.00h (1. dubna) 

1. dubna 
(neděle) 

Neděle Vzkříšení Páně – žehnání velikonočních pokrmů 
Tvarožná Lhota v 8.30h a Kněždub v 10.30h 

2. dubna 
(pondělí) 

Velikonoční pondělí – mše svaté: 
Tvarožná Lhota v 8.30h a Kněždub v 10.00h 

7. dubna 
(sobota) 

Přednáška o svatých Cyrilu a Metodějovi: 
v kostele v Kněždubě v 19.00h 

9. dubna 
(pondělí) 

Slavnost Zvěstování Páně:  
Pouť do Mariatál na Slovensko – odjezd v 8.00h 
Mše svaté v Kněždubě v 18.00h a ve Tvarožné Lhotě v 19.00h   

14. dubna 
(sobota) 

Setkání Pastorační rady farnosti na faře v Kněždubě 
v 19.00h 

29. dubna 
(neděle) 

Mše svatá za hasiče – Kněždub v 10.30h 

6. května 
(neděle) 

Zahájení Májových pobožností: mše svatá  
a májová pobožnost u kaple svatého Martina v 15.00h 

Květen 
Májové pobožnosti: v Kněždubě přede mší svatou nebo 
v 18.00h a ve Tvarožné Lhotě přede mší svatou a v pondělí  
a pátek v 19.00h – čtení z knihy 

20. května 
(neděle) 

Mše svatá a Májová pobožnost na Nivkách v 15.00h 

25. května 
(pátek) 

Noc kostelů ve Tvarožné Lhotě 

27. května 
(neděle) 

První svaté přijímání v Kn ěždubě: mše svatá v 10.00h 

27. května 
(neděle) 

Ukončení Májových pobožností u kapličky Panny Marie 
Hostýnské ve Tvarožné Lhotě v 15.00h 

31. května 
(čtvrtek) 

Slavnost Těla a Krve Páně – mše svatá ve Tvarožné Lhotě 
v 18.00h  

3. června  
(neděle) 

Slavnost Těla a Krve Páně – mše svatá v Kněždubě v 10.00h 

24. června 
(neděle) 

Patrocinium a oslava 120. výročí posvěcení kostela 
v Kněždubě – Slavnostní mše svatá s otcem biskupem 
v 10.30h a po mši svaté Farní den s pohoštěním na zahradě 

28. července 
(sobota) 

29. července  
(neděle) 

Pouť, hody a oslava 85. výročí posvěcení kostela ve 
Tvarožné Lhotě – Slavnostní mše svatá s otcem biskupem 
v sobotu ve 14.00h a poutní mše svatá v neděli v 10.00h –  
po mši svaté farní pohoštění před kostelem 

 

Adorace za kněžská povolání s příležitostí ke svátosti smíření  
1. čtvrtek v měsíci po mši svaté do 19.30 hodin   

 

Kněždub 5. dubna 7. června 
 

Adorace za kněžská povolání s příležitostí ke svátosti smíření  
1. čtvrtek v měsíci od 20 do 21 hodin  

 

Tvarožná Lhota  5. dubna 7. června 
 

Návštěva nemocných 
 

Tvarožná Lhota 5. dubna 
4. května  
po 10.30h 

1. června 
po 10.30h 

Kněždub 6. dubna 4. května 1. června 
 

Večer chval 
Každou neděli v 19:00 hodin v kostele sv. Anny v Tvarožné Lhotě. 



V naši farnosti jsme se rozloučili  
a svěřili do náručí milosrdného Otce: 

 

Zdeňka Máčalu    † 15.prosince 2017 - Kněždub 
Františka Miroše   † 15.prosince 2017 - Tvarožná Lhota 

Marii Zacharovou  † 12.února 2018 - Kněždub 
Marii Křížanovou  † 17.února 2018 - Kněždub 
Antonii Štípskou  † 20.února 2018 - Kněždub 

 
 

 
 

POZVÁNKA 

 
 

Zveme Vás na akci 

„Noc kostelů“  

dne 28.5.2018 

ve Tvarožné Lhotě 

v kostele sv. Anny. 

 
18.00  vyzvánění zvonů 
18.10  zazpívá Mužský sbor z Tvarožné Lhoty 
18.30  povídání o minulosti kostela sv. Anny  
19.15  zahraje kytarový soubor pod vedením   
           Marka Poustky (ZUŠ Lubomíra Ligase) 
20.00  modlitba chval 
20.30  adorace  
21.00  posezení v pastoračním centru Jana Pavla II.   
           s ochutnávkou vín vinařství Dúbrava 
 

V průběhu celého programu si můžete prohlédnout věž kostela.  
Také bude souběžně zajištěn program pro malé i větší děti.

 

 

Květná neděle: 25. března 

Mše svaté s žehnáním ratolesti 
a průvodem:  
8:30h - mše svatá ve Tvarožné Lhotě    
10:30h  - mše svatá v Kněždubě 
 
 

                                   

                                           

Zelený  čtvrtek - 29. března 

17:00h - Kněždub: mše svatá   
               na památku Večeře Páně   
18:30h - Tvarožná Lhota: mše svatá  
               na památku Večeře Páně   
(po mši svaté adorace Nejsvětější 
Svátosti - v Kněždubě do 21:00h 
a ve Tvarožné Lhotě do 22:00h) 

 

 

Velký pátek - 30. března 

12:00h - Kněždub: Velkopáteční   
               obřady 
13:15h - Kněždub: Křížová cesta   
               do Tvarožné Lhoty    
15:00h - Tvarožná Lhota:  
               Velkopáteční obřady   



                             
Bílá sobota - 31. března 

 
Bdění u Božího hrobu:  
Tvarožná Lhota od 8:00h do 20:30h 
Kněždub od 8:00h do 4:00h  (1.dubna)   
 
20:30h - Tvarožná Lhota: mše svatá   
               Vigilie Vzkříšení 

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 1. dubna  

5:00h - Kněždub: mše svatá  
             Vigilie Vzkříšení  
8:30h - Tvarožná Lhota: slavnostní   
              mše svatá  
10.30h - Kněždub: slavnostní mše  
              svatá - žehnání velikonočních  
              pokrmů 
Velikonoční pondělí – 2. dubna 
8:30h - mše svatá ve Tvarožné Lhotě       
10:00h - mše svatá v Kněždubě 
 

 

 
„Proč hledáte živého mezi mrtvými?  

 

                              Není tu. Byl vzkříšen.“ 
 
 

Volby do pastorační a ekonomické rady farnosti 
 

Milí farníci, na začátku roku 2018 jsme v měsíci únoru volili členy 
do nové pastorační a ekonomické rady farnosti. Služba předchozí rady se 
naplnila a tak bylo třeba zvolit na dalších čtyři roky novou. Chci srdečně 
poděkovat i za svého předchůdce za obětavou práci dosavadním členům naši 
farní rady. Výsledky voleb najdete ve vývěsce. Po rozhovorech se zvolenými 
kandidáty, kteří měli 10 a více hlasů a po žádosti některých o to, aby teď byl 
dán prostor dalším farníkům, nebylo nutné dělat druhé kolo voleb. Farní radu 
budou tvořit tito farníci: 

František Tomeček                Martin Frolka 
Josef Pavlica                           Aleš Mokroš 
Jan Lukaštík                           Marie Petruchová  
Jiří Uřičář                               Jana Piškulová 
Martina Šimšová                    Libor Piškula  
Kristina Komo ňová                František Petrucha 
Jan Koryčanský                      Jana Uřičářová 
Alena Zezulová  
Věra Chalupová 
  
Všechny Vás povzbuzuji k tomu, abyste se aktivně zapojili do života naši 

farnosti. Každý z nás, kteří tvoříme farní společenství, farní rodinu nese  
spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a předávání radostné zprávy 
Evangelia. 

Setkání nové rady bude v sobotu 14. dubna v 19hodin na faře. 
Setkání je otevřeno i pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do života našeho 
farního společenství.  

     S přáním Božího pokoje a radosti otec Jan  
 

 
                 „Kdo chce vést Boží lid,  

                                                   musí nechat Bohu volný prostor.“ 
                                                                                                        (papež František) 

 
 
 
 
 



Pastorace 
 

Jinými slovy péče o duchovní směřování člověka. Zahrnuje 
činnosti, jimiž církev realizuje svoje poslání. Spočívá v působení 
na věřící či nevěřící v konkrétních životních podmínkách.  

Pastorační péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání 
s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme 
k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, 
utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho 
životní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou 
jejího možného rozvoje. 

 
Papež František ve své knize O nebi a zemi odkazuje v souvislosti 

s duchovním vedením na verš v knize Genesis:  
„Abrame, odejdi ze své země, ze svého 

rodiště a z domu svého otce do země, kterou Ti 
ukážu.“ (Gn 12,1) Bůh člověka povolává, vysílá 
ho na cestu. V naší tradici každé poslání začíná 
vždy povoláním.  

 

„Vra ť se domů a vypravuj,  
jak velké věci ti učinil Bůh.“  (Lk 8,39) 

 

Proto je slovo povolání klíčové. Pokud v sobě člověk nenalezne odvahu, 
povolání může být promarněno. 

Před Bohem nelze jednat jinak než s pokorou, a kdo chce vést Boží 
lid, musí nechat Bohu volný prostor. Znamená to, že musí sám sebe 
umenšit, pátrat v pochybách, ve vnitřních zastřených zkušenostech, uvědomit 
si, že neví, co dělat. To vše ho nakonec očistí. Špatný vůdce je sebejistý, 
tvrdohlavý. Jednou z charakteristik špatného vůdce je to, že příliš 
nařizuje, neboť si je příliš jistý.  

Mluvíme-li o duchovních vůdcích, lze říci, že pokora je zárukou 
Hospodinovy přítomnosti.  
 

                            „Pokora je zárukou Hospodinovy přítomnosti.“ 
 

                      „Jednejte s rozvážností  
                                                           a čerpejte v tichu modlitby.“

„PROČ HLEDÁTE ŽIVÉHO MEZI MRTVÝMI?“ 
 

 
 

Nehledejte Ježíše mezi mrtvými.  
Je třeba dívat se očima srdce. 

 
Jen otevřené srdce může poznat a pochopit. 

 
 

Vydává: Římskokatolická farnost Kněždub. 
Tisk zajišťuje Tiskárna Sukupovi Strážnice. 

Zodpovědná osoba za veškerý obsah zpravodaje Lenka Mokrošová. 
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. 

Dobrovolné příspěvky je možné vhodit do kasičky vzadu v kostele. 
Email pro zaslání příspěvků do zpravodaje: lenka.mokrosova@seznam.cz        

Web: farnost-knezdub.cz 
Telefon - farní úřad: 530 332 916 


