
  
                             

                   

                 Zpravodaj farnosti Kněždub

Březen - duben 2012

„Na Hospodina slož svoji starost, postará se 
o tebe…“   (Žalm 55, 23)

Střípky z naší farnosti
Č. 1
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  Milí farníci,

dostáváte do rukou první vydání farního zpravodaje, který 
bude vycházet každé dva měsíce. Najdete ho vždy první neděli 
lichého měsíce vzadu v kostele na stolíku. 

Cena zpravodaje není stanovena, ale jakékoliv příspěvky na 
náklady spojené s vydáním zpravodaje budou vítány. Můžete je 
házet do kasičky vzadu v kostele.

Co všechno najdete ve farním zpravodaji?

 poohlédnutí zpět, co všechno jsme v uplynulých měsících 
společně ve farnosti prožili 

 a naopak, co nás v následujících měsících čeká a na co se 
můžeme těšit

 duchovní zamyšlení nad obdobím, které budeme prožívat 

 přiblížíme si život významného světce, který do 
nadcházejícího období patří

Střípky z naší farnosti se teprve rozjíždí a je potřeba, aby 
každý z nás tyto střípky sbíral. Teprve poté dáme společnými 
silami tomuto zpravodaji život. 

Proto bychom chtěli vybídnout vás všechny, abyste 
nejrůznější články, fotky, postřehy, připomínky psali na farní 
email, který je uvedený na poslední straně zpravodaje. Nebo své 
příspěvky můžete dávat i do sakristie v kostele. 

 Za všechny zprávičky budeme vděčni a vždycky na ně 
zareagujeme. Je lépe, když se o nějaké akci ve farnosti napíše třeba 
dvakrát než kdyby byla opomenuta. Děkujeme.
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Postní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás 
k větší soustředěnosti, sebeovládání a kajícnosti.

Dává nám hlouběji poznat tajemství Vykupitelského díla 
a sílu žít správným životem. 

Desatero rad na naše starosti:

1. Nauč se každý den mluvit s Ježíšem o svých starostech.

2. Svůj „ranec“ starostí odlož vědomě u Boha a po modlitbě 
ho neber znovu na záda.

3. Svoje starosti zcela konkrétně pojmenuj. Někdy mají 
nekonkrétní, všeobecný charakter a právě proto si s nimi 
nevíme rady.

4. Pros Boha o moudrost, které problémy máš řešit právě 
dnes. Nechtěj jich vyřešit příliš mnoho najednou.

5. Napiš si seznam stanovených cílů, ke kterým chceš při 
řešení svých problémů dospět.

6. Nikdy se předčasně nevzdávej. Některé starosti nemají 
rychlé řešení.

7. Ustavičně děkuj Pánu Bohu, že se o tebe v každé situaci 
stará, a že ti dopomáhá k vítězství.

8. Vyjádři Bohu svou důvěru. Mysli na to, že nevyřešené 
problémy mají posílit tvou trpělivost.

9. Se svými starostmi nezůstávej nikdy sám. Mluv o nich 
s partnerem, přítelem, a pokud to jde, i s člověkem, který ti 
problémy působí.

Z a m y š l e n í   n a   t é m a
Postní doba
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10. Daleko větší naději na vítězství nad starostmi budeš mít, 
když se za jejich vyřešení budeš modlit společně se svými 
věřícími přáteli.

„Nedělejte si starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní 
starosti. Každý den má dost svého trápení (Mt 6,34). 

Lépe je snažit se přijímat věci tak, jak jedna za druhou 
přicházejí. Když nastane nějaký problém, je třeba se sním vyrovnat 
a přijmout jej. Je třeba konat to, co konat máme a můžeme, bez 
zbytečných úzkostí a strachů, které nám berou důvěru a sílu.

„Na Hospodina slož svoji starost, postará se 
o tebe…“   (Žalm 55, 23)
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Tříkrálová sbírka
Začátkem roku v naší farnosti proběhlo tříkrálové koledování, 

kdy do ulic v Kněždubě vyšlo 9 skupinek koledníků společně 
s vedoucími a 11 skupinek ve Tvarožné Lhotě.

U každého domku tak trojhlasně zaznělo „My tři králové 
jdeme k vám…“ Na lidech je rok od roku vidět, že se na koledníky 
těší a jsou rádi, když je přivítají u svých domovů. 

Ale ještě před samotným koledováním všichni prožili 
společnou mši svatou. Koledníci si poté vykoledovali něco 
sladkého a samozřejmě i (z podnětu otce Mirka) něco zdravého 
na zub. 

Koledníci z Kněždubu 

Ze života naší farnosti
aneb co se událo 

v posledních dvou měsících
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Koledníci ze Tvarožné Lhoty 

Odměnou všem koledníkům bylo 3D kino ve Veselí nad 
Moravou s názvem Happy feet. Kino doslova praskalo ve švech. 
Na některé poslední zájemce dokonce nezbyly ani brýle, takže 
podívaná nebyla až tak dokonale zaostřená. 

Děti z naší farnosti naštěstí přijely mezi prvními, takže si 
vybraly dobré místečko, nasadily brýlky a podívaná byla 
stoprocentní. Posuďte sami…

Lenka Mokrošová  
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Prázdninový pobyt v Bílovicích
očima zúčastněných dětí

5. února 2012 jsme přijeli na faru do Bílovic. Vynesli jsme si 
všechny věci na faru do podkroví, kde jsme si nachystali matračky, 
na kterých jsme spali a vybalili si naše věci. Převlékli jsme se do 
všedních věcí a šli jsme hrát do klubovny kalčo. Večer jsme snědli 
večeři, kterou nám udělali Jožka Tomeček, Jenda Frolka a Kuba 
(z Tvarožky) Po večeři se šlo spát. 

Druhý den v pondělí jsme vstali a ti, co zlobili, šli běhat 
schody. Ostatní měli rozcvičku. Po snídani jsme hrály venku hru. 
Na oběd byly brambory a řízky. Po obědě se hrál zápas v kalču -
Kněždub proti Tvarožné Lhotě. V úterý jsme jeli všichni 
autobusem do Zlína - do kina. Dávali film Saxana, který se nám 
líbil. Když jsme se vrátili, hráli jsme hru „Kdo uhodne, co jsem.“ 
Holky - Maruška, Kristýna, Zuzana a Žaneta, potom vymýšlely 
různé hry. Ve 
středu ráno 
jsme si zabalili 
všechny věci a 
čekali až pro 
nás přijedou 
rodiče. Všichni 
jsme dobře 
dorazili domů. 

Moc se 
nám tam líbilo a 
těšíme se zase 
na příští rok až 
se všichni sejdeme na faře v Bílovicích. Děkujeme také našemu 
otci Miroslavovi, který tam byla s námi a všechno zařídil.

Štěpán Staněk
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O jarních prázdninách vždy jezdíme s naším panem farářem 
do Bílovic. Letos se přihlásilo 14 dětí z Kněždubu a Tvarožné 
Lhoty. Maruška, Kristýna, Zuzka a Žanka byly naše vedoucí, které 
nám vymyslely program a hry na celý týden. 

Tématem byl život Mojžíše. Prožili jsme všech 10 egyptských 
ran a dovršením celého pobytu byl náš výstup na horu Sinaj, kde 
jsme získali desatero. Jeden den nás taky otec vzal do kina na film 
Saxana a lexikon kouzel. 

Do Bílovic jezdím moc ráda a už se těším až tam zase příště 
pojedeme.

Adéla Šantavá
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O jarních prázdninách jsme byli s otcem Miroslavem 
v Bílovicích. Vedoucí byly: Žanka, Kristýna, Zuzka a Maruška. 
Vařili nám: Jožka, Kuba a Honza. 

Měli jsme téma: „Deset Egyptských ran“. Hráli jsme spoustu 
her např. hru na ránu – žáby, kdy byl jeden Egypťan a ten musel 
převrátit žáby na záda, když ji převrátil, tak žába se stala 
Egypťanem a převracela další žáby. Žába, co zůstala poslední se 
potom stala Egypťanem a úkoly se vyměnily. 

Měli jsme i stezky odvahy. Také jsme byli na výletě 
v multikině ve Zlíně – film se jmenoval Saxana a lexikon kouzel. 
Moc se mi tam líbilo.

Štěpán Šimša
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Farní ples

V sobotu 11.2.2012 se uskutečnil farní ples, který byl veden 
v duchu pohádky ,,ANDĚL PÁNĚ“. Tomu napovídala i výzdoba 
celé sokolovny. Celý večer nás provázela dechová kapela 
,,SKOROŇÁCI“. 

Už při vstupu nás vítaly usměvaví pánové s mokem čertovsky 
dobré kněždubské slivovice.

Všechno nám připadalo dokonale přichystané, zdatné 
kuchařky nám navařily a podávaly velmi chutné menu. Kolem 
hostů obletovali dva velmi roztomilí andílci (Markéta a Markéta), 
kteří nabízeli nejrůznější dobroty. Mlsné jazýčky mohly ochutnat 
i patenty a zákusky, napečené našimi ženami. 

Ples byl připraven tak, aby se bavili všichni. Jak mladí tak 
i starší. Velký úspěch a potlesk sklidila scénka inspirovaná právě 
pohádkou Anděl Páně. V hlavní roli s Uriášem (Zdeněk Karásek), 
Petronelem (Petr Chromeček) a Bohem (otec Mirek). Okořeněné 
výkony všech ,,herců“ byly na vysoké profesionální úrovni. Velký 
potlesk si zasloužila i mládež z naší farnosti za předvedený  
taneční výkon pod vedením Terezky Uřičářové. Zlatým hřebem 
večera bylo losování tomboly a určitě výherci mobilu nebo 
motorové sekačky odjížděli z plesu s velkým úsměvem. 

S blížícím se koncem plesu došlo i na sólo pro odvážného 
tanečníka Lukáše Frolku. Právě díky němu byla kapela několikrát 
vyzvána k dalšímu přídavku. Holt, opět se ukázalo, že kněždubští 
tanečníci jsou trénovaní a mají výdrž. A závěrečné sólo patřilo naší 
výborné kuchařce, paní Hruškové. Nálada byla zkrátka výborná.

Srdečné poděkování patří všem pořadatelům –
dobrovolníkům, kteří se zasloužili o zdárný průběh celého plesu 
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a všem, kdo jakýmkoliv způsobem  přispěli a pomohli. Také všem 
sponzorům, protože tombola byla opravdu bohatá a ceny skvělé. 

Všem výhercům  přejeme radost z výher a blahopřejeme. A na 
závěr nezbývá nic jiného než se opět těšit za rok na další farní ples.

Aleš Mokroš

  
  

   

   
Ženy ze Lhoty si dávaly záležet,     Dva roztomilí andílci M + M,
    aby patenty všem chutnaly!         kteří nás celý večer obletovali.
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„…všechno naruby tu je…“
aneb

výměna rolí

Jahůdky ministrují a ministranti zpívají…?

Premiéra výměny proběhla při dětské mši svaté ve čtvrtek 
16. února, kdy ministranti s plným nasazením a odhodláním 
předstoupili před mikrofon a schola Jahůdky zastávala svou roli 
ministranta důstojně a zodpovědně. Jak Jahůdky tak i ministranti 
mohli prožít mši svatou z jiného úhlu pohledu. A bylo patrné, že si 
svou roli všichni dost užili. 

V neděli 19. února si výměnu ještě jednou zopakovali. 
Tentokrát s poněkud větším publikem, než-li tomu bylo při dětské 
mši svaté, a tak byl i trochu patrný ostych a větší nejistota. Přesto 
však je potřeba ministranty i Jahůdky velice pochválit za jejich 
snahu, za to, že to všechno dělali s radostí a velkou touhou udělat 
radost i ostatním a hlavně, co jim zdůrazňoval i otec Mirek, že to 
všechno dělají pro Pána Boha. A všechno to krásné dětské 
nasazení a touha oslavit i takto Pána Boha, je v Božích očích velká. 

Otec Mirek, který si (bohudík) s nikým roli nevyměnil, 
zastával „svou roli“ samozřejmě opět na jedničku. I když možná 
trochu nervozita, jak to jen všechno dopadne, byla na otci znát. 
A jak sám nakonec dodal, připadal si jako „trn mezi růžemi“. 

Všichni společně si za svůj výkon zasloužili velkou odměnu, 
která jim (hlavně ministrantům) byla po celou dobu zkoušek 
velkou motivací. A tou odměnou byl velký řízek! Proto i velké 
poděkování patří paní Hruškové, která tuto večeři pro všechny 
připravila.  Nutno ještě podotknout, že při večeři ve farním sklepě 
bylo velmi veselo, zpívalo se a zábava byla stoprocentní. Zábavu 
okořenili i otcové z jiných farností, kteří tu strávili s naším otcem 
tři dny.

Lenka Mokrošová
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Ale stálo nám to zato!

   
O zábavu se nám postarali otcové 

a ti neměli chybu!!!
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FINÁLE DĚKANÁTNÍ LIGY 
VE FLORBALE

Dne 25. 2. se ve Veselí nad Moravou uskutečnilo finále 
děkanátní ligy ve florbale. Byly tři kategorie: mladší, starší a maxi.

Kněždub maxi - od 15 let do 18 let - postoupil po jedné 
prohře do finále s Tvarožnou Lhotou. S tou po dlouhém boji 
(alespoň to tak připadalo) zvítězil 1:0. Vyhráli první místo. 

Sestava: Vlastimil Šindler, Jakub Nejedlík, Filip Chudíček –
brankař. Doplňovali: Martin Uřičář, Vojtěch Bryndak, Ondřej 
Chudíček.

Kategorie starší - 6. - 9. třída- po třech zápasech se dostali do 
boje o třetí místo. Po dramatickém souboji Kněždub vyhrál třetí 
místo. 

Sestava: Martin Uřičář, Vojtěch Bryndak, Ondřej Chudíček. 
Doplňovali: Jarek Bryndak, Lukáš Chudíček, Štěpán Staněk, Mirek 
Říha – brankař.

Kněždub mladší kategorie-1. - 5. třída- byla rozdělena do 
dvou skupin: A a B. „Áčko“ po třech vítězných zápasech 
postoupilo do finále s Tvarožnou Lhotou a zjistili, že za ni hrají 
dva šesťáci (což nebylo povoleno) a před zápasem o první místo to 
ohlásili (oni pak nemohli hrát) a proto nad nimi (nad zbylými) 
vyhráli 4:0 a získali první místo.

Sestava A: Lukáš Chudíček, Aleš Mokroš, Štěpán Staněk, 
Josef Stránský, Johanka Šindlerová, Mirek Říha - brankař (v této 
sestavě mu nikdo nemusel nadávat za puštěné góly, jelikož 
všechny zápasy vychytal s čistým kontem).

Sestava B: Lukáš Mokroš, Matouš Sochor, Petr Piškula, 
Marek Říha, Jakub Chudíček, Jirka Piškula, Matěj Sochor-brankař.

Ondřej a Lukáš Chudíčkovi
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P. Elias Vella
v Blatnici pod Svatým Antonínkem

Ve dnech 24. – 25. února proběhl v Blatnici pod Svatým 
Antonínkem seminář zaměřený na vnitřní uzdravení, který vedl 
P. Elias Vella, katolický kněz z Malty. Semináře se zůčastnili 
nejen farníci z blízkého okolí, ale také lidé z celé České republiky, 
ze Slovenska i Rakouska. 

Kdo zná P. Eliase Vellu jistě potvrdí, že je to člověk, který má 
v sobě velký dar od Boha. A tento dar se snaží předávat dál, lidem, 
kteří o tento dar požádají, kteří se pro tento dar otevřou. Lidem, 
kteří chtějí být uzdraveni. Právě na toto téma P. Elias Vella  
mluvil. 

A tady přinášíme několik myšlenek, které zazněly během 
tohoto semináře, a které mohou být vhodné i k zamyšlení se nad 
sebou samým právě v této postní době:

„Ve světě neexistuje člověk, který by nepotřeboval uzdravení. 
Ale co ve skutečnosti znamená být uzdravený? Často se 
znepokojujeme, když se vyskytne nějaký problém, když máme 
nějaké trápení…Víme, že máme Boha, že nás miluje, ale nějak to 
necítíme ve svém srdci. Často býváme naštvaní a říkáme, kdyby 
nás Bůh miloval, proč se dějí takové věci v mém životě, proč jsem 
nemocný, proč jsem bez práce…? Problémy zasívají pochybnost, 
zda mě Bůh miluje. 

Hlavním problémem je nedostatek lásky v člověku. Často 
nejsem spokojený s tím, kdo jsem. Ve skutečnosti chci být takový, 
jakého mě chtějí mít lidé. Ale Bůh mě přijímá takového, jaký jsem. 
Je důležité milovat sám sebe způsobem, jakým mě miluje Bůh.

Uzdravení začínáme cítit, když přijmeme Boží lásku…“

„… Přijmout Ježíše jako svého Spasitele znamená připustit 
svou slabost. Ne všichni si dokáží připustit, že se potřebují změnit. 
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Chtějí změnit ostatní -  jen ne sebe. Jsem prostě takový jaký jsem, 
je zbytečné, abych se měnil. Nemám, co bych změnil. Nepotřebuji 
tvou radu… Mnoho z nás takto přemýšlí. Odpovědnost házíme na 
druhé lidí. Ne já, ale můj manžel by potřeboval…Ne já, ale mé 
děti… Ne já, ale ostatní…

Pane, staň se Spasitelem mého života. Zachraň mě od mé 
pýchy, hněvu,  hříchu…“

Lenka Mokrošová
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Pomazání nemocných
neděle 26. února
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Svatý Vojtěch pocházel ze 
slavníkovského rodu, narodil se po roce 
950. Podle legendy, když těžce onemocněl, 
položili ho na oltář Panny Marie a prosili za 
jeho uzdravení. Poté ho otec zaslíbil 
duchovní cestě.

Roku 972 se odebral na školu do Magdeburku, kde působil 
svatý  Adalbert, který se chlapce ujal a při biřmování mu dal své 
jméno (Vojtěch - německy Adalbert).

Roku 982 byl zvolen druhým pražským biskupem. Prosazoval 
reformu církve. Snažil se vymýtit největší nešvary tehdejší 
společnosti, zejména obchod s otroky, mnohoženství 
a alkoholismus, což vyvolalo konflikt. Vojtěch proto znechucen 
opouští Čechy a vydává se do Říma. 

V r. 992 ho požádal kníže Boleslav II., aby se vrátil. Vojtěch 
se tedy vrací i s italskými mnichy, pro které zakládá Břevnovský 
klášter, který byl jako první mužský klášter v Čechách.

Spory se však opět v r. 994 vyhrotily a Vojtěch odchází zpět 
do Itálie, odkud pořádá křesťanskou misi k pohanům. Na své pouti 
se dostal do lesa zvaného Romovské pole, kde ho přepadli pohanští 
Prusové a ubodali. Vojtěch při bodání rozepjal ruce a modlil se za 
odpuštění vrahům až klesl mrtev. Zemřel 23. 4. 997. 

Od 11. stol. se po sv. Václavovi zařadil mezi patrony české 
země. Boleslav I. vykoupil od Prusů ostatky a Vojtěch byl pohřben 
ve Hnězdně (Polsko). V r. 1039 český kníže Břetislav dobyl 
Hnězdno a odvezl ostatky do Prahy. 

Ze života významného světce
Svatý Vojtěch

23. dubna
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Poznámka na závěr: Víte, kam vedly první kroky Dominika 
Duky po návratu domů z Vatikánu, kde převzal insignie náležející 
k jeho novému kardinálskému titulu? Právě do svatovítské 
katedrály, kde uctil ostatky patrona pražské arcidiecéze, svatého 
Vojtěcha.

Marcela Chudíčková

 10. 3. sobota – Dívčí vybíjená schól na sokolovně

      v Kněždubě. Začátek v 9.00 hod mší svatou. 

 16. 3. pátek -  celonoční postní meditace pro Jahůdky

 19. 3. pondělí – Slavnost sv. Josefa + novéna

 1. 4. Květná neděle

 5. – 9. 4. Velikonoční svátky

 15. 4. neděle - Velikonoční pásmo Jahůdek 

      a ministrantů – ve 14 hod. v kostele sv. Jana Křtitele

 20. - 22. 4. - Soustředění florbalistů v Radějově

 28. 4. sobota - pouť hasičů na sv. Hostýn

 29. 4. neděle – Žehnání polí, Kněždub - 14 h

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

Pastorační plán 
aneb co nás čeká 

v následujících dvou měsících
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 Večerní adorace pro rodiny – v kostele sv.Jana Křtitele

– 22. března ve 20.00 hod. (čtvrtek)

– 26. dubna ve 20.00 hod. (čtvrtek)

 Setkání biřmovanců 

      - Kněždub 10. března v 18.00 hod.

                         21. dubna v 19.00 hod.  

      - Tvarožná Lhota 17. března v 19.00 hod.                 

                                           28. dubna 19.00 hod.

 Návštěva nemocných

      12. dubna Tvarožná Lhota

            13. dubna Kněždub    

    

 Kurz pro lektory

      Pátek 9. března 17.00 - 19.30 hod. v sále Základní 
umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Přednáší Doc. Petr 
Chalupa, Th.D. na téma Úvod do Písma svatého

Sobota 17. března - 1. skupina 9.00 - 12.00 hod

                                - 2. skupina 13.30 - 16.30 hod.                  

V pastoračním domě ve Tvarožné Lhotě. Přednáší MgA. 
Martina Pavlíková na téma: Kultura řeči při čtení Písma 
svatého.

Sobota 31. března - 1. skupina 9.00 - 12.00 hod

                                - 2. skupina 13.30 - 16.30 hod.

Přednáší MgA. Martina Pavlíková na téma: Kultura řeči při 
čtení Písma svatého. V pastoračním domě ve Tvar. Lhotě.
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Týden modliteb za mládež
25. 3. - 1. 4. 2012

Modlitba za Celostátní setkání mládeže

Pane Ježíši Kriste,

prosíme Tě za mladé lidi celého světa:

chraň je před hříchem

a daruj jim vytrvalost ve zkouškách.

Kéž poznají své životní povolání

a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout.

Zvláště tě prosíme,

požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou,

aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a pokoj,

a aby se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky

všude, kam je posíláš.

Prosíme o to na přímluvu Tvé i naší maminky Marie:

Zdrávas, Maria …
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KŘÍŽOVÁ CESTA   

        Kněždub
Každý pátek v 16.30hod.

Každou neděli ve 14.00hod.

1. neděle postní ministranti

2. neděle postní lektoři

3. neděle postní schóla

4. neděle postní rodiny

5. neděle postní ženy

Květná neděle muži

Tvarožná Lhota
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SVÁTOST SMÍŘENÍ

Datum Hodina Místo

17. 3. sobota 14.00 - 16.00
Hroznová Lhota

Kozojídky

18. 3. neděle 14.30 - 16.00 Kuželov

10.00 - 11.30 Kněždub
Tvarožná Lhota24. 3. sobota

14.00 - 16.00 Veselí nad Moravou

25. 3. neděle 14.30 - 16.30 Vnorovy

28.3. středa 16.30 - 17.30 Radějov

16.00 - 18.00 Moravský Písek
29. 3. čtvrtek

15.30 - 17.30 Rohatec

30. 3. pátek 16.00 - 17.30 Sudoměřice

10.00 - 11.30
Velká n. Vel.

Blatnice a Blatnička31. 3. sobota
14.00 - 15.30 Lipov, Louka

1. 4. 
Květná neděle

14.30 - 16.30 Strážnice, Petrov
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Příští číslo farního zpravodaje vyjde 
začátkem května. 

Uzávěrka příspěvků je

26. dubna 2012.

Vydává: Římskokatolická farnost Kněždub
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. 

Neprodejné.

Email: farnostknezdub@seznam.cz
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„Na Hospodina slož svoji starost, 
postará se o tebe…“   

(Žalm 55, 23)

„Pane Bože, dnes jsme psali písemku ze zeměpisu.
Dej, ať je Madrid hlavním městem Estonska.“




