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„Strach z lidí a zbabělost to nejsou vlastnosti opravdového křesťana.“ 

(Sv. Jan XXIII.) 

 
 

Papež Jan XXIII. svatořečen 27. 4. 2014 spolu s Janem Pavlem II. 

Střípky z naší farnosti 
Č. 13 



Pán Ježíš nás ujišťuje:  
„Nebojte se lidí.  Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ 

Mohli bychom říci, nebojte se lidí, kteří páchají zlo. Jak je to vlastně se 
zlem? Stvořil ho Bůh nebo proč ho dopouští? Na to vám odpovím příběhem 
jednoho mladého studenta. 

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, 
co existuje, stvořené Bohem?“ Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je 
to stvořené Bohem.“ „Stvořil Bůh všechno?“ ptal se dál profesor. „Ano, pane.“ 
Profesor pak pokračoval: „Jestliže Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh 
stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto můžeme říci, že v principu je i Bůh 
zlý.“ Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. 

Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu vám položit 
otázku?“ „Samozřejmě“, odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se: 
„Existuje chlad?“ „Co je to za otázku? Samozřejmě, že ano. Tobě nikdy nebylo 
chladno?“ odpověděl profesor. Ostatní se zasmáli, ale student pokračoval. „Ve 
skutečnosti, pane profesore, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve 
skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme 
popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti tepla, ale nikdy ne na 
základě přítomnosti chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme 
měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co 
cítíme v nepřítomnosti tepla. A, pane profesore, existuje tma?“ „Samozřejmě, 
že existuje“, odpověděl profesor. „Znovu nemáte pravdu. Stejně tak neexistuje 
ani tma. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme 
zkoumat světlo, ale ne tmu. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma 
nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který 
jsme si vytvořili my lidé, abychom pojmenovali nepřítomnost světla.“ 
Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?“ Tentokrát profesor nejistě 
odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, špatné vztahy mezi lidmi, 
trestné činy, násilí. Všechno toto není nic jiného než projev zla.“ Na to student 
odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. 
Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když 
přichází tma nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla, lásky.“ Profesor si 
sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein. 

Bratři a sestry, i tento vynikající fyzik, nám ukazuje princip světla, tepla a 
lásky, které nám nepřímo definuji samotného Boha jako světlo, teplo a lásku. 
Jako jedno bytí ve třech osobách. Proto si k němu můžeme vytvořit osobní 
vztah, proto se i od něho můžeme učit, jak být ve světě, který se nám zdá zlý, 
světlem, teplem a láskou. Jak být tím, kdo ho vyznává ve svých postojích, 
činech a skutcích a ne jen v planých slovech. Buďme Mu i my podobní. 

P. Miroslav Bambuch  (kázání z Jánské pouti v Kněždubě -  Mt 10, 26-33) 



 

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra  

Církev:              příslušnost k Božímu lidu 

Dobrý den, drazí bratři a sestry, 
V první katechezi o církvi jsme minulou středu 

začali od iniciativy Boha, který se rozhodl vytvořit lid 
nesoucí Jeho požehnání všem národům země. Začíná u 
Abrahama a potom s velkou trpělivostí, které má Bůh 
velmi mnoho, připravuje tento lid Starou smlouvou, až z 
něj v Ježíši Kristu učiní znamení a nástroj jednoty lidí mezi 

sebou i s Bohem (srov. Lumen gentium, 1). Dnes se budeme zabývat tím, jaký 
význam má pro křesťana příslušnost k tomuto lidu. Budeme mluvit o 
příslušnosti k církvi. 
 
Patříme k církvi 

Nejsme izolováni a nejsme křesťané z titulu jednotlivce, každý na svůj 
vlastní účet. Nikoli. Naší křesťanskou identitou je příslušnost! Jsme křesťané, 
protože patříme k církvi. Je to jako příjmení. Pokud jméno zní „jsem křesťan“, 
příjmením je „patřím k církvi“. Je krásné vnímat, jak je tato příslušnost 
vyjádřena také ve jménu, které Bůh připisuje sobě samému. V odpovědi, 
kterou dává Mojžíšovi v nádherné epizodě s „hořícím keřem“ (srov. Ex 3,15), 
se totiž definuje jako Bůh otců. Neříká: Já jsem všemohoucí, nýbrž Já jsem Bůh 
Abrahamův, Izákův a Jakubův. Takto se Bůh zjevuje jako Bůh, který uzavřel 
smlouvu s našimi otci, zachovává věrnost této smlouvě a volá nás, abychom 
vstoupili do tohoto vztahu, který nás předchází. Tento vztah Boha s Jeho lidem 
předchází nás všechny, pochází z oné doby. 

 
Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe 

Myslíme proto nejprve s vděčností na ty, kteří nás předešli, a kteří nás 
do církve přijali. Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe! Je toto jasné? 
Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe. Křesťané nevznikají v laboratoři. 
Křesťan je součástí lidu, který přichází z daleka. Křesťan patří k lidu, který se 
jmenuje církev a církev jej činí křesťanem: v den křtu a potom během 
katechezí atd. Nikdo se však nestane křesťanem sám od sebe. Věříme-li, 
umíme-li se modlit, známe-li Pána a nasloucháme-li Jeho Slovu, cítíme-li Jeho 
blízkost a rozpoznáváme-li Jej v bratřích, pak proto, že jiní před námi žili víru a 
potom nám ji předali. Víru jsme dostali od svých otců, svých předků a oni nás 



víře učili. Zamyslíme-li se nad tím, kolik nám drahých tváří se nám v této chvíli 
vybaví!  

Mohou to být tváře našich rodičů, kteří pro nás žádali křest, našich 
prarodičů nebo dalších příbuzných, kteří nás učili znamení kříže a prvním 
modlitbám. Já si stále pamatuji tvář řeholní sestry, která mne učila 
katechismus, stále se mi vybavuje. Ona je zajisté v nebi, protože je svatá žena. 
Stále si ji pamatuji a děkuji za ni Bohu. Anebo je to tvář faráře či jiného kněze 
nebo sestry, katechety, kteří nám předávali obsah víry a umožnili nám růst 
jakožto křesťanům. Toto je církev: velká rodina, do níž jsme byli přijati a v níž 
se učíme žít jako věřící a učedníci Pána Ježíše. 

 
Kráčíme společně s ostatními 

Tuto cestu můžeme žít nejenom 
díky jiným lidem, ale společně s ostatními 
lidmi. V církvi neexistuje nějaké „udělej si 
sám“, neexistují „sóloví hráči“. Kolikrát 
jen papež Benedikt popisoval církev jako 

církevní „my“! Občas lze slýchat, jak někdo říká: Věřím v Boha, věřím v Ježíše, 
ale církev mne nezajímá. Kolikrát jen jsme to slyšeli? A tak to nejde. Někdo 
chce mít osobní, přímý a bezprostřední vztah s Ježíšem Kristem mimo 
společenství a prostřednictví církve. To jsou nebezpečná a škodlivá pokušení. 
Jsou to, jak říkal velký Pavel VI., absurdní dichotomie. Je pravda, že kráčet 
společně je náročné a někdy to může být namáhavé. Může se stát, že některý 
bratr či nějaká sestra nám působí problém nebo nám vadí. Pán však svěřil 
svoje poselství spásy lidem, nám všem, svědkům. A v našich bratřích a 
sestrách s jejich dary a omezeními nám jde vstříc a dává se poznat. A to je 
příslušnost k církvi. Pamatujte si dobře: být křesťanem znamená patřit k církvi. 
Jméno je křesťan, příjmením je příslušnost k církvi. 

Drazí přátelé, prosme Pána, aby nám na přímluvu Panny Marie, Matky 
církve, udělil milost nepodlehnout nikdy pokušení myslet si, že se můžeme 
obejít bez druhých, bez církve, že se můžeme zachránit sami a být 
laboratorními křesťany. Naopak, není možné milovat Boha a nemít rád bratry, 
nelze milovat Boha mimo církev. Není možné být ve společenství s Bohem a 
nebýt v církvi. Nemůžeme být dobrými křesťany jinak než spolu se všemi, kteří 
se snaží následovat Pána Ježíše, tedy jako jediný lid, jediné tělo, kterým je 
církev. 

Přeložil Milan Glaser  
(převzato z Res Claritatis MONITOR) 



 

Ohlédnutí za charismatickou 
konferencí  

 
     Začátkem prázdnin ožilo brněnské výstaviště 25. ročníkem Katolické 
charismatické konference. Během čtyř dnů se zde vystřídalo na 7 500 
účastníků, z toho 750 dětí, které měli svoji „dětskou konferenci“. 

     Tématem letošní konference bylo motto z Lukášova evangelia 11, 1: „Pane, 
nauč nás modlit se“ 

     Kolem tohoto tématu se točily všechny přednášky, ve 
kterých se střídali např. p. Vojtěch Kodet s názvem „Pane, 
nauč nás modlit“; p. Aleš Opatrný s názvem „Modlitba 
v rodině“; p. René-Luc s názvem „Jediný pravý Otec“; 
Kateřina Lachmanová nebo p. Tomáš Holub a mnozí další. 
Také jsme mohli navštívit biblické tance s komunitou 
Blahoslavenství z Dolan u Olomouce. 

     Hlavním hostem byl p. René –Luc , mladý kněz 
z Francie, který si prošel bouřlivým obdobím dospívání, než se setkal 
s Ježíšem. Má dar oslovit zvláště mladé lidi, proto jezdí po světě se 
svědectvím o svém obrácení. Svůj nelehký život popisuje v autobiografické 
knize „Vychoval mě gangster“. 

Součástí programu byly mše sv., adorace, ale také neformální setkání s přáteli, 
z nichž někteří se spolu setkávají právě pouze na této akci.  

Další ročník konference se 
uskuteční 8. – 12. července 2015.     

 Kristína Komoňová  



Pouť ke sv. Ann ě ve Tvarožné Lhot ě 

pohledem fotograf ů 

 

 

 



 

 



Pouť na sv. Antoníček 

Dne 3. 8. 2014 se 
uskutečnila pouť ke sv. 
Antonínku a jako každým 
rokem se také setkala malá 
skupinka lidí ze Tvarožné 
Lhoty (10) a z Kněžduba (2), 
aby se vydala na pouť pěšky. 
Cesta i když se zdála dlouhá, 
nám utekla jako voda a za 
zhruba 2,5 hodiny jsme byli 
na místě. 

Při chůzi jsme se modlili 
ke sv. Antonínku a zpívali 
písně z kancionálů. Počasí 
nám také dopřávalo. 
Sluníčko svítilo, ale foukal mírný vítr, takže nám nebylo horko.  

Nakonec jsme 
všichni dorazili na mši 
včas a s ostatními 
farníky jsme si užili 
pouť na sv. Antonínku. 
Snad i v příštím roce 
bude pěkné počasí a 
sejde se nás n a pěší 
pouti ještě více. 

 
Hanka Šantavá 

 

 

 
 
 
 
 



Tábor Alenka v Říši Divů 2014 
 
Jednoho letního dne, přesně uprostřed prázdnin, začalo naše malé 

dobrodružství v Říši Divů. Z naší farnosti, se do této prapodivné a nebezpečné 
země vydalo 32 malých i velkých odvážlivců.  Díky kouzelným dortíkům,  
které nám upekl Bílý králík jsme mohli najít cestu, která vedla přes malebnou 
dědinku – Valašskou Bystřici. I hned první den potkaly děti před farou 
modrého houseňáka Absolona, který jim povyprávěl příběh o Říši Divů. Řekl 
jim, že dříve to bývala pozoruhodná  země plná pohostinných lepolouží, obřích 
hub a mluvících květin, kde se často pořádaly oblíbené čajové dýchánky. To 
však bylo ještě dávno před strašlivým dnem Zlodnem, kdy Srdcová královna 
násilím ukradla vládu své sestře  Bílé královně Miraně. Od té doby nastaly 
v Říši divů kruté časy. Houseňák dětem také řekl, že pokud chtějí zachránit 
jejich říši, musí zabít královnina největšího přívržence – mocného draka  
Tlachapouda. To se jim však může povést jen s vorpálovým mečem, který je 
ukrytý hluboko v lesích pod sedmi zlatými zámky.  

Každý den děti získávaly klíče, které jim měly pomoci otevřít truhlici 
s vorpálovým mečem. Během této cesty čekalo na děti mnoho nástrah a 
náročných disciplín, kde musely prokázat svou odvahu, zručnost, šikovnost i 
bystrost. Během našeho pobytu nás navštívilo mnoho vzácných hostů např. 
zajíc Březňák, bývalý královský kloboučník, zdejší známý moderátor pan 
Romeo Kočička  a v neposlední řadě také právoplatná vládkyně říše – Bílá 
královna se svými zbrojnoši. To dodalo dětem ještě větší dávku odvahy a 
odhodlání, aby nakonec tento nelehký úkol zvládly a obstály tak v závěrečné 
bitvě o trůn. Během našeho pobytu jsme zažili spoustu dobrodružství, navštívili 
Valašskou Bystřici, účastnili se mše svaté v lese, kterou nám udělal náš pan 
otec Bambuch a nenechaly se odradit ani občasnými přeháňkami ☺.  

 Myslím, že za všechny vedoucí mohu říci, že se letošní tábor vydařil a 
že se už těšíme na další. A kdo že vlastně jsme? Jsme skupinka mladých 
nadšenců – parta kamarádů,  kteří  mají rádi dobrodružství  a i přes narůstající 

věk si  stále rádi hrají ☺. Většina z nás na 
táborových akcích odrostla a díky nadšeným 
táborovým vedoucím získala nejen mnoho 
zážitků, ale i spoustu zkušeností, které nyní 
chceme předávat dál.  Snažíme se, aby tábor 
nebyl pouze o dobrých hrách, skvělých  
kostýmech  a nabitém programu.  

 
Filozofii našeho tábora bych přirovnala 

nejspíš ke stromu:  „Poznají nás po ovoci“ 



Půda  -  pokud je půda vyschlá a nemá dostatek živin, nemůže strom 
dál růst a nést dobré plody. Půda symbolizuje naše modlitby a působení 
Ducha svatého skrze nás. 

Kmen a kořeny – jsou tak hluboké a pevné, jaké jsou vztahy mezi 
vedoucími. Spolupráce, komunikace a ochota naslouchat, to jsou atributy 
dobrého týmu. Kmen, který není pevný, nemůže unést korunu s plody.  

Větve  -symbolizují pevnost, propracovanost a kvalitu programu. Tak 
jako větve stromu musí být pevné, aby je nezlomil vítr a unesly ovoce, tak 
stejně takový by měl  být podle nás i program dobrého tábora. 

Ovoce - ovoce symbolizuje výsledek naší práce. Pokud je strom 
zdravý, může vydávat dobré plody.  
 
Na závěr bych chtěla moc poděkovat za finanční i psychickou podporu 

především našemu otci Miroslavu Bambuchovi, bez jehož podpory a Božské 
trpělivosti  by se akce nemohla uskutečnit, panu 
starostovi Kněždubu Liboru Grabcovi, panu 
Šmejdovcovi a panu Křižanovi za odvoz našich 

zavazadel, našim milým 
kuchařinkám : paní Markétě 
Zubaté a paní Miroslavě 
Andrýskové za výborné 
dobroty, kterými plnily naše bříška a v neposlední řadě 
všem rodičům za přízeň a důvěru.  

Velké poděkovaní patří také mým věrným a trpělivým parťákům ☺ 
(slečně zdravotnici Kristýnce Nejedlíkové , Radečce Zalubilové, Marušce 
Šindlerové, Zuzance Piškulové, Míši Zubaté, Aničce Bučkové, Tomovi 
Piškulovi, Tomovi Janůšovi, Ondrovi Nuzíkovi, Luboši Sochorovi a také 

Janičce Stránské, Štěpánce 
Bučkové, které se podílely na 
přípravě) a  bez jejichž pomoci, 
kreativity, nadšení, smyslu pro 
humor, plného nasazení a 
psychické podpory bych akci 
sama nezvládla. Velké díky 
patří samozřejmě také dětem, 
jejichž nadšení a zájem je pro 
nás velkou motivací. 
Za rok se těšíme zas ☺ 
    

   Bohumila Andrýsková 



Farní tábor „Alenka v říši div ů“ a jak se líbil:  
Petr Cambal: 
     Tento rok jsem se opět zúčastnil tábora, 
tentokrát na téma „Alenka v říši divů“. První den 
jsme se vybalily a seznámily, ale hodně pršelo 
nejen tento den ale i další dny . Paní kuchařky 
nám dobře vařily a jídlo bylo dobré. Jednou večer 
jsme šly stezku odvahy a všichni jsme ji zvládly.  
       Celý tábor jsme se snažily získat 7 klíčů, 

kterými jsme měli odemknout truhlu, ve které je vurpálový meč. Všech 7 klíčů 
jsme získali a porazily jsme krvavou babu. Náš otec Mirek nám udělal mši 
svatou v lese. Také jsme stříleli z luku a měli výcvik. Poslední den ráno jsme se 
sbalily a odjeli. Tábor byl prostě super a chtěl bych jet i příště . 
Kristína Komoňová: 
     Byla jsem na farním táboře s Bohunkou ve Valašské Bystřici. Byl to můj 
první tábor a moc jsem se těšila. Taky jsem se trochu bála, protože otec řekl, 
že to není pro „strašpytle“. Tak jsem nevěděla, co mě čeká.  
     Ale tábor byl moc fajn. Vedoucí nám připravili spoustu her, zajímavých 
převleků, noční hry ... Celý tábor měl téma "Alenka v říši divů". A tak stejně 
jako Alenka v pohádce, tak i my jsme se mohli podívat do říše divů a setkat se 
s různými  zajímavými postavami této říše. Největší zážitek jsem měla, když 
jsme bojovali se zlem. Bylo to jako doopravdy. Všechno ale nakonec dobře 
dopadlo a zlo jsme přemohli. Tak už se těším na další tábor příští rok! 

Mariána Šimšová: 
     Na tábor jsme vyrazili v pondělí 
vlakem a už při cestě jsme se spolu 
seznamovali. Když jsme přijeli, chvíli 
jsme si odpočinuli a pak jsme si vybalili 
všechny věci. A s chutí jsme se vrhli na 
táborové hry. 
     Celým táborem nás provázela 
„Alenka v říši divů“ a tak nás přišel 

navštívit Houseňák a Bílá královna. My jsme hledali Kloboučníka a bojovali 
jsme s Krvavou babou a jejími přívrženci, nad kterými jsme vyhráli. Bílé 
královně se vrátila moc a v říši divů bylo zase všechno tak, jak má být.  
     Na táboře se mi moc líbilo, paní kuchařky nám dobře vařili, Bohunka 
s ostatními se o nás dobře starali a tak už se těším, až se příští rok zase všichni 
spolu sejdeme na dalším táboře. 



Puťák 2014 
 

Druhý srpnový víkend jsme se s 22 nadšenci vydali prozkoumat naše 
kopce. Kvůli špatnému počasí, které nám předpovídali páni meteorologové, 
jsme však byli nuceni náš prvotní plán cesty pozměnit. Útočištěm před 
špatným počasím se nám stala malebná fara v Radějově. Našim cílem během 
společného víkendu bylo, najít cestu ke štěstí. Tento nelehký úkol obnášel 
mnoho náročných disciplín a mnoho důvodů k zamyšlení. Jak řekl pan  Marvan 
ve filmu Cesta do hlubin študákovi duše: „Co je štěstí? Muška jenom zlatá.“ 
Tak jak víme, taková zlatá muška může mít mnoho podob, pro každého 
člověka jinou. Během těch to pár dnů měli účastníci možnost promyslet se, co 
pro ně štěstí znamená a jakou cestou se k němu v budoucnu chtějí vydat.  

V sobotu nás čekala velká hra – Za štěstím, která vedla na kopec Žerotín. 
Během ní čekalo na účastníky mnoho nástrah a nečekaných zvratů, tak jak už 
to na cestě za štěstím bývá. Všichni včetně našeho duchovního otce Miroslava 
cestu úspěšně zvládli. Za odměnu následoval táborák, na kterém účastníky 
překvapila nečekaná návštěva. Přišel za nimi Osud, který si s nimi povídal o 
životních hodnotách a o tom, jak se na pomyslném žebříčku mohou v průběhu 
našeho života měnit. Děti měly za úkol vytvořit si svůj vlastní hodnotový 
žebříček a pak o něm ve svých skupinkách diskutovat. Následně se měli 
shodnout společně seřadit 7 nejdůležitějších hodnot. Každá hodnota 
představovala jednu hořící svíčku. Tyto hodnoty měli účastníci za úkol ochránit 
a přenést je do bezpečného území, přes strastiplné překážky,které lidské 
hodnoty mohou změnit či zničit (hlad, bída, nenávist, nemoc atd.) Bylo to 
nelehké a mnohdy stačil i slabounký vítr k tomu, aby svíčka zhasla. Všichni 
jsme si uvědomili, že je tomu tak i v samotném životě. Stačí málo a naše 
představy a sny se mohou rozplynout. Proto je důležité, vštípit a uchovat si 
naše přesvědčení v srdci.  

Ani jsme se nenadáli a nastala neděle. Společně jsme navštívili mši svatou 
v místním kostele sv. Cyrila a Metoděje, uklidily faru, odměnili skupinky, 
nachystali svačinku a vydali se na cestu zpět k domovu.  

Podle mého názoru to byl krásně a užitečně strávený víkend, za který 
bych chtěla poděkovat především všem vedoucím, kteří si udělali čas ať už na 
celou dobu, či na milou návštěvu, také za jejich ochotu, trpělivost, nadšení a 
optimismus. Dále otci Jackovi za to, že nám faru k pobytu poskytl a 
v neposlední řadě našemu otci Miroslavu Bambuchovi, který nás v naší 
činnosti velmi podporuje a motivuje a vždy i přes svůj velmi nabytý program si 
udělá čas, aby za námi mohl alespoň na chvíli přijet, za což jsme mu velmi 
vděční ☺ ! 

Bohumila Andrýsková 



Pouť ke sv. Janu Křtiteli  
v Kněždubě 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



Hnutí Modlitby matek  

Jak vzniklo hnutí Modlitby matek? 

      V Anglii jednu obyčejnou mámu a babičku Veroniku šokovaly údaje, které 
si přečetla v brožurce „Co děláme svým dětem". Byly zde zveřejněny statistiky: 
kolik dětí se stalo obětí šikany, kolik dětí prožilo týrání, znásilnění, kolik 
mladých je závislých na drogách, kolik dětí denně volá na linku bezpečí, aby 
prosilo o pomoc. Také Veroničina švagrová Sandra cítila potřebu více se modlit 
za děti, aby je Pán ochránil před nebezpečím, kterému jsou naše děti v tomto 
světě vystaveny. Obě ženy se začaly scházet ke společné modlitbě a postupně 
se přidávaly další matky. To bylo v roce 1995. Dnes se tímto způsobem modlí 
skupinky matek po celém světě.  
     Hnutí Modlitby matek (MM) se postupně rozšířilo do více než 90 zemí 
celého světa a brožurka, podle které se jednotně matky modlí, byla přeložena 
do různých jazyků i do čínštiny a vietnamštiny. 
Pro zajímavost - Česká republika, byla první zemí, do které Veronika s 
poselstvím MM přijela. Prostřednictvím MM, přišlo velké požehnání - mnoho 
dětí se vrací k víře, nachází zaměstnání, zbavuje se závislostí, zlepšují se 
narušené vztahy v rodině. Pán plní to, co slíbil: Proste a bude vám dáno (Mt 
7,7; Lk 11,9). Požehnáním  je samo o sobě i společenství matek, které se 
pravidelně schází k modlitbě a sdílení. V každé modlitbě se sjednocujeme se 
všemi modlícími se maminkami na celém světě, je to neustálý řetězec 
modliteb, které proudí k Bohu i za naše děti. 
Spiritualita Modliteb matek 
 je mimořádně jednoduchá - úplné odevzdání se do rukou Božích v dětské 
důvěře. 
Veronika píše:  „Zvlášť těžké je důvěřovat, když nevidíme východisko z naší 
situace, kdy neslyšíme Boží hlas a rády bychom se opřely o své pocity. MM 
nás vede k tomu, že Bůh je větší než náš jakýkoliv problém. 
Vím, že je to pro matku těžké, odevzdat úplně Bohu své děti, manžela, rodinu, 
sebe.....rády máme všechno pod kontrolou. Pán po nás chce, abychom se 
VZDALY KONTROLY, přenechaly kontrolu nad naším životem i životem našich 
dětí Bohu. 
Komu jsou modlitby matek ur čeny?  
Ženám, které cítí touhu po modlitbě za děti a za své blízké. Není podmínkou 
fyzické mateřství. Společenství je otevřeno všem ženám každého věku – 
maminky, babičky,  tety, sestry, švagrové ……. zkrátka všem. 
 
Společenství modliteb matek se schází k modlitb ě také v naší farnosti. 
Kněždub:    středa ve 20.00 hod. na fa ře (1. středa v m ěsíci v kostele)  
Tvarožná Lhota:     čtvrtek ve 20.00 hod. v pastora čním  dom ě 

Kristína Komoňová 



Svědectví 
 
Když jsem téměř před třemi roky u nás ve farnosti zakládala Modlitby 

matek neočekávala jsem takovou sílu a pomoc, která pramení ve společné 
modlitbě. Síla společné modlitby je velká a když se sejdou alespoň dva nebo tři 
ke společnému sdílení, prosbám a díkům, otevřou svá srdce Božímu působení a 
nechají se skutečně vést Duchem svatým, začínají se dít zázraky. Je až 
neskutečné, jak Bůh působí v lidských životech, v každodenních okamžicích a 
kolik znamení člověku dává. Sama za sebe mohu s upřímností říct, že jsem 
nesmírně ráda, že toto hnutí Modliteb matek vzniklo. A taky děkuji Bohu, že 
jsem našla sílu toto společenství založit i u nás ve farnosti. Společenství, které 
je založeno na důvěře a diskrétnosti.  

Píši sama za sebe, ale jsem si jistá, že o síle společné modlitby by mohlo 
svědčit více našich farníků, kteří se již dlouhá léta schází k pravidelným 
modlitbám a možná mnoho z nás ani o tom neví. Modlitby matek nejsou 
jediným společenstvím, které se u nás ve farnosti schází. Daleko před námi se 
v síle společné modlitby začali scházet mnohé babičky, dědečci … A jen Bůh 
přesně ví, kolik požehnání pro naši farnost tyto modlitby  už přinesly.  

Lenka Mokrošová 
 

O síle modlitby by mohlo svědčit určitě mnoho našich farníků. Bůh má pro 
každého připravenou cestu a je na člověku jestli Ho bude následovat.  Jestli se Mu 
bude chtít přiblížit a půjde po Jeho cestě. Děkuji jedné nejmenované ženě, která si po 
mnoha letech uvědomila, že i ona svou vytrvalou modlitbou možná měla podíl na 
přiblížení se Bohu své kamarádky… 

 
Když jsem chodila na základní školu, měla jsem dobrou kamarádku. 

Seděli jsme spolu v lavici, rozuměli si. Jediné, čím jsme se lišili, bylo to, že já 
jsem chodila do kostela a ona vůbec. A já si tak přála, aby i ona začala do 
kostela chodit. Začala jsem se za to modlit. Čtyři roky jsem prosila, ale nestalo 
se… Pak se naše cesty rozešly a od čtrnácti let jsme se neviděli. Střední škola 
nás rozdělila. 

Po mnoha letech poté jsme se potkali. Obě vdané i s dětmi. A začali 
povídat o životě. K mému překvapení jsem zjistila, že nyní chodí do kostela a 
její dcera zpívá ve schole. V tu chvíli jsem si uvědomila, jak jsem se za ni 
tenkrát usilovně modlila. Uvědomila jsem si, že člověk nemá nikdy ztrácet 
naději. Bůh modlitby vyslyší i po tak dlouhé době. I když už naše modlitby pak 
třeba směřují jinam, u Boha zůstávají i dřívější a On jediný zná pravý čas. 
Třeba se k mým modlitbám přidalo i více lidí, to nevím, ale uvědomila jsem si, 
že každá modlitba směřující k Bohu bude vyslyšena. Ale kdy, to ví jen Bůh… 



Pohled do minulosti naší farnosti … 

Kněždubští rodáci kněžími 
 

V letošním roce jsme si připomněli 70let od vysvěcení P. Aloise 
Petruchy.  

Pro úplnost připomínáme kněze, kteří vyšli z naší farnosti. Už 
zapomenutý kněž P. Norbert František Hrachovský. Narodil se v Kněždubě 11. 
9. 1879. Na kněze byl vysvěcen v roce 1904 a působil v Nové Říši v klášteře 
premonstrátů. Jeho život ukončili nacisté v koncentračním táboře v Osvětimi 
dne 20. 1. 1943. 

Druhým rodákem byl P. Petr Čambala. Narodil se 26. 7. 1913 v Kněždubě 
č. 18 jako osmý z devíti dětí. Vysvěcen byl 5. 6. 1938. Primiční mši svatou měl 
v Kněždubě 10. 7. 1938. Působil na Opavsku, odkud byl internován a měl 
zákaz kněžského působení na dobu 11 let. Po uplynutí této doby byl přidělen 
na faru v Moravském Písku, a pak na faru v Radějově, kde také 15. 6. 1977 
zemřel. Dne 18. 6. 1977 pohřben v kněžské hrobce v Kněždubě.  

Je až neuvěřitelné, že z jedné rodiny pochází tři kněží, bratři. Nejstarší 
z bratří je P. Alois Petrucha, narozený 6. 12. 1920 v Kněždubě č. 34. Teologii 
studoval ve Vídni, kde přijal kněžské svěcení dne 6. 1. 1944 a přijal jméno 
Jaroslav. V roce 1950 byl internován na Broumově a poté v Hájku. Po tříleté 
internaci byl propuštěn a pracoval až do roku 1970 v nemocnici v Děčíně. 
V roce 1970 nastoupil do farnosti Nížkov okres Žďár nad Sázavou, kde také 
15. 4. 1991 zemřel. Je pohřben v kněžské hrobce v Nížkově.  

Jeho mladší bratr P. Josef se narodil 1. 3. 1923. Po základní škole 
nastoupil na teologickou fakultu v České Kamenici a přijal řeholní jméno 
Augustin. Dne 15. 4. 1950 byl internován jako jeho bratr a převezen do 
Broumova. Odtud po čtyřech měsících byl převezen do internačního tábora 
v Želivě. Po šesti letech převezen do Králiků. Po čtyřech měsících propuštěn na 
svobodu a pracoval jako dělník v Brně. V roce 1961 byl tajně vysvěcen na 
kněze.  

V roce 1969 dostal státní souhlas k výkonu kněžství. Byla mu přidělena 
farnost Udice u Chomutova. P. Josef Augustin, kněz řádu  Těšitelů, působil 
v letech 1988 – 1991 na poutním místě Klokoty u Tábora. Po smrti bratra 
Jaroslava nastupuje na jeho místo do obce Nížkov. Zde působí od roku 1991 do 
roku 2008. Odtud odchází nemocen na odpočinek do kláštera Božského Srdce 
Ježíšova v Rajhradě u Brna k sestrám Těšitelkám. Po těžké nemoci umírá 
14. 10. 2010. Pohřben je dle jeho přání v Nížkově vedle svého bratra Jaroslava. 

Nejmladší P. Jindřich se  narodil 4. 2. 1930. Teologii studoval 
v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen r. 1972. Po primiční mši svaté v Kněždubě 



byl ustanoven pro brněnskou diecézi. V této diecézi působil v osmi farnostech 
a nyní je ve farnosti Nosislav.  

Všichni tito kněží prošli těžkým obdobím. Naší povinností by mělo být za 
ně se modlit, Bohu děkovat a prosit Pána o další jejich nástupce. 

 
Josef Zubatý, st. 

 
 
Ze života významného světce … 
 

Svatý Ignác z Loyoly 
 

Původním jménem Inigo se narodil do šlechtické rodiny 24. prosince 
1491 jako poslední dítě svých rodičů, kteří jako svůj domov měli zámek 
v Loyole. V mladistvém věku nastoupil na dvorní službu, kterou zanedlouho 
vyměnil za vojenskou službu. Ve vojenské službě byl ješitný a chtěl dosáhnout 
slávy a cti. Užíval od počátku volného vojenského života plnými doušky, rád 
přijímal všechny světské radosti a jednou byl i předveden na policii. 

Roku 1521 byl v bitvě poraněn na obou dolních končetinách dělovou 
koulí a byl blízko smrti. Přivezli ho domů a udělili svátosti (v té době svátosti 
umírajících). Dlouhým pobytem na lůžku si krátil čas čtením světských knih. 
Když už žádné neměl začal číst s menším zaujetím život Kristův.  

Postupně se začal měnit a náboženské knihy začal číst s vážností. Roku 
1523 vykonal generální zpověď a rok prožil v jeskyni na modlitbách a 
rozjímáních. Tam také sepsal známou knížku o sv. exerciciích. Poté putoval do 
Jeruzaléma a ve 33 roce svého života začal studovat a již v roce 1534 založil 
nový řád Tovaryšstvo Ježíšovo, který byl v roce 1540 od papeže Pavla III. 
potvrzen jako platný. Složil doživotní slib chudoby a čistoty. Roku 1550 
dokončil své řádové stanovy, které se poté rychle rozšířily po celé Evropě.  

Kromě slibu chudoby, poslušnosti a čistoty skládali jezuité slib naprosté 
poslušnosti papeže. Hlavní činností jezuitů jsou duchovní cvičení – exercicie. 
Po 15letém působení zemřel jako slavný zakladatel Tovaryšstva Ježíšova.  

MCh 
Pravidlo svatého Ignáce:  
 
„Vše k větší chvále   Boží.“ 

                                                              



Pastorační plán 

září - listopad 
 

18. září Pouť farnosti na sv. Hostýn  

20. září Mše sv. pro šedesátníky  v 16.00h v Kněždubě 

5. října 
Růžencová pobožnost na „Nivkách“ v Kněždubě v 15.00h. 
Vychází se ve 14.30h z parkoviště. 

12. října   
Pouť ke sv. Hubertovi  - myslivecká – v Kněždubě,  
mše sv. v 10.30h 

19. října  Krojované hody s právem – Kněždub – mše sv. v 10.30h 

1. listopadu 
Slavnost všech svatých – mše sv. v Kněždubě v 8.00h.  
Ve Tvarožné Lhotě mše sv. v 9.30h + žehnání hrobů. 

2. listopadu  
Vzpomínka všech věrných zesnulých – mše sv. ve Tvarožné 
Lhotě v 8.00h. V Kněždubě mše sv. v 9.30h + žehnání hrobů. 

30. listopadu 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců 

 
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 

 
Tvarožná Lhota 2. října 6. listopadu 
Kněždub  3. října 7. listopadu 

 
V naší farnosti jsme se rozloučili 

  (červen – srpen) 
 

Kněždub 
 

František Mrkva + 10. června 
Oldřich Zahradník     + 23. června 
Anežka Bedravová    + 29. července 

Tvarožná Lhota 
 

Antonín Holubík + 17. června 
František Šebesta  + 9. srpna 

 
 

 



Svátost manželství přijmou
 

� 13. září ve 12.00h v Kněždubě 
Eva Dostálová, Veselí nad Moravou 
Josef Vítek, Kněždub 
 

� 27. září v 11.00h v Kněždubě 
Kristýna Lagová, Kněždub 
Lukáš Gloznek, Tvarožná Lhota 

 
� 4. října v 11.00h v Kněždubě 

Hana Štípská, Kněždub 
Jan Pavliňák, Kněždub 

 
 

Výuka římskokatolického náboženství  
 

ZŠ Tvarožná Lhota 
1. + 2. třída – středa 12.05hod. 
3. + 4. třída – středa 13.00hod. 

5. třída – pátek 13.00hod. 
6.+ 7. třída – středa 15.30hod. 

/ pastorační dům/ 
8.+ 9. třída – středa 19.00hod. 

/ pastorační dům/ 
 

ZŠ Kněždub 
1. + 2. třída – pondělí 11.40hod. 
3. + 4. třída – čtvrtek 12.45hod.  

5. třída – pondělí 12.45hod. 
8. + 9. třída – pondělí 15.40hod. 
6. + 7. třída – čtvrtek 15.40hod. 

/přede mší sv. na faře/ 
 

 
 
 



Stránka pro děti … 
 

27. – 29. října  
Prázdninový pobyt s otcem Miroslavem 

pro II. stupeň ZŠ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Každý pátek po mši svaté 
spolčo kluků a holek na faře 

 

 
 
 
 
 

 
Odvaha znamená důvěřovat Bohu … 

Odvaha znamená nemít strach … 
Odvaha znamená všechnu svou starost a slabost 

odevzdat Bohu … 
 

„Na Hospodina slož svoji starost, 
postará se o tebe ..“ 

(Žalm 55, 23) 
 

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

V týdnu od 22. – 26. září začíná všem dětem  
výuka náboženství i dětská mše svatá. 



 

POZVÁNKY 
pro všechny, kteří chtějí obohatit svůj život s Kristem 

 
 

V naší farnosti pravidelné adorace 
 

VEČERNÍ ADORACE SE SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ 
 
 
 
 

 
VEČERNÍ ADORACE 

 
Kněždub 16. října 13. listopadu 
Tvarožná Lhota  23. října 27. listopadu 

 
 
 
 
 

P o z v á n k a  
Milí farníci,  
dovolujeme si Vás pozvat na sobotní duchovní odpoledne, které se 
uskuteční 15. listopadu 2014 ve 14.30 hod . v pastoračním domě Jana 
Pavla II. ve Tvarožné Lhotě 
se sr. Lucií z komunity Blahoslavenství  z Dolan u Olomouce . 
 
Sestra Lucie se s námi bude zamýšlet nad tématem:  
 

„Jak žít z Božího slova?“ 
 

Všechny Vás srdečně zveme 
 
 

Kněždub 2. října 30. října 
Tvarožná Lhota 9. října 6. listopadu 



 

 

Komunita Blahoslavenství  

Komunitu Blahoslavenství založil v roce 1973 
Gerard Efraim Croissant, ženatý, stálý jáhen, spolu se 
svou manželkou Jo. Patří mezi tzv. nové komunity, 
které vznikaly po II. Vatikánském koncilu v katolické 
církvi. Jako první přijal komunitu do své diecéze 

kardinál Robert Coffy, arcibiskup v Albi (jižní Francie) a v roce 1979 schválil 
první stanovy.  

Komunita sdružuje lidi všech životních stavů: manželské páry s dětmi (na 
děti se nevztahují závazky jejich rodičů, když dospějí, sami si svobodně volí 
svou životní cestu), bratry a sestry žijící zasvěceným životem, kněze a stálé 
jáhny. Život komunity je kontemplativně apoštolský. Základem života je 
společné slavení liturgie a eucharistie a každodenní tichá eucharistická 
adorace a práce. Ze života modlitby se rodí apoštolát, který může být různý, 

podle potřeb místní církve  
Základním prvkem  spirituality je 

modlitební život v duchu karmelské tradice a 
snaha o neustálou modlitbu. Jako hlavní 
učitelku duchovního života jsme přijali sv. 
Terezii z Lisieux. Ve spiritualitě komunity je 
hluboce zakořeněné úsilí předjímat Boží 
království již tady na zemi skrze modlitbu 
chvály, krásu liturgie a bratrský život.  

V České Republice přijal Komunitu Blahoslavenství do olomoucké 
arcidiecéze mons. František Vaňák  v roce 1991. Postupně byla komunitě 
svěřena správa dolanské farnosti.  

Dnes se Komunita Blahoslavenství věnuje farnosti a i jiným farnostem, do 
kterých jsou zváni, pořádají duchovní cvičení, sobotní duchovní odpoledne, 
prázdninové akce pro mládež… Mladým lidem, hledajícím své místo v životě, 
Komunita nabízí možnost delšího pobytu tzv. škola života (je to čas strávený 
spolu s Komunitou při práce, modlitbě i odpočinku).  

Kolem Komunity se postupně začal vytvářet okruh lidí, žijící permanentně 
komunitní spiritualitu v jejich podmínkách života, kteří dnes tvoří tzv. Rodinu 
Blahoslavenství. 

Martina Šimšová 



 

 
KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ V DOLANECH 

Sv. Terezie z Lisieux nás vede do srdce evangelia 
 

27.09.2014 
Tradiční odpoledne se sv. Terezií a jejím poselstvím. 
Přednáší P. Vojtěch Koukal  
Toto setkání je zároveň oblastním setkáním charismatické obnovy, 
program setkání může být upraven.  
Program každého setkání 
14:30   chvály 
15:00   přednáška + svědectví 
16:30   občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení) 
18:00   modlitební večer 
19:15   předpokládaný závěr setkání (autobus z Dolan do Olomouce: 19:30h) 

„Ježíš mě bere za ruku“ 
 

09.10.2014 - 12.10.2014 
Přednáší sr. Veronika Barátová, tance: sr. Lucia Kopasová 
Duchovní cvičení pro ženy. 
Skrze život a poselství sv. Terezie z Lisieux objevit jako žena cestu učednictví 
a povolání k lásce. 
Součástí jsou přednášky, biblické tance a gesta jako způsob modlitby.  
Dále v programu: liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů.  

Mojžíš – cesta ke zralému mužství 
 

06.11.2014 - 09.11.2014 
Přednáší P.Vojtěch Koukal 
Duchovní cvičení pro muže. Mojžíšův příběh jako inspirace pro cestu muže, 
který se chce nechat Bohem vést a dozrávat do pravého otcovství. 
Součástí setkání jsou přednášky, sdílení, společná liturgie, adorace, modlitební 
večery. 

 
 

Více informací na www.blahoslavenstvi.cz 



 

 
SVATÝ ANTONÍNEK 

 
Vždy 1. sobotu v měsíci na 
Svatém Antonínku se konají 
pravidelné adorace. 

Následující termíny:  
6. září, 4. října,  
1. listopadu a 6. prosince. 

 

Program:  
16.15 rozjímavý růženec 
17.00 mše svatá 
18.00 adorace, chvály, přímluvné 
modlitby 
 
Možnost svátosti smíření. 

 
 

 

 
Dále 25. října v 16 hodin Dušičková pouť a křížová cesta s p. Petrem Dujkou 
z farnosti Dolní Bečva. 

Kaple sv. Antonína je otevřena denně 10 – 17 h letní čas a 11 – 15 h zimní čas. 

 

SVATÝ   HOSTÝN 
 

Poutě 
26. – 28. září   
Pěší pouť tatínků s dětmi bude ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn 
 

26. – 28. září  
Putování z Velehradu na Svatý Hostýn po Cyrilometodějské cestě 
 
 



 

4. října  
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm), vede 
o. Jiří Šolc SJ 
5. října  
Růžencová pouť 
11. října  
První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv.v 17:00,  
následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově 
12. října  
Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15,  ve 13:00  
sv. požehnání a pobožnost u památníku obětí 1. světové války 
18. října  
Šestnáctá myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. 
v 10:15 
23. listopadu  
Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku 

 
Exercicie 

9.9. - 13.9.    
Duchovní cvičení doprovází P. Josef Čunek SI  
26.9. – 28.9.    
Víkendová duchovní obnova pro seniory 
7.10. - 11.10.    
Ignáciánské exercicie P. Františka Lízny SI. Téma: Pociťovat 
velkou radost s Kristem vzkříšeným 
24.10. - 26.10.  
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kněz katolické církve 
východního obřadu) 
2.11. - 7.11.      
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kněz katolické církve východního 
obřadu) 
11.11. - 15.11.  
Ignáciánské exercicie P. Františka Lízny SI. Téma: Poznat hloubku hříchu a 
Božího milosrdenství 
28.11. - 30.11.  
Duchovní obnova pro hasiče, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký, bude doplněno členy MSH 
 
 



 

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 
(ADCM) 

 
Škola partnerství 
Kde: T. S. Archa Rajnochovice 
Kdy:  03. 10. 2014 - 05. 10. 2014 
Cena: studenti: 350 Kč  /  pracující: 450 Kč 
 
Škola partnerství je roční kurz (šest víkendů) pořádaný ve spolupráci s Centrem 
pro rodinu. Tento kurz také slouží jako příprava na manželství, po skončení 
kurzu dostaneš potvrzení o absolvování.  
V této škole se známky nedávají! Kurz je určen především pro páry, ale 
jednotlivce může obohatit také. Připravené jsou různé interaktivní přednášky, 
workshopy, diskuze při kterých můžeš lépe poznat sebe, partnera a především 
váš partnerský vztah.  
Termíny všech setkání:  

• 3. - 5. 10. 2014 
• 31. 10. - 2. 11. 2014 
• 5. - 7. 12. 2014 
• 23. - 25. 1. 2015 
• 27. 2. - 1. 3. 2015 
• 27. - 29. 3. 2015 

 Podrobné informace budou zaslány všem přihlášeným po 30. září 2014.  
 

Kapli čka 
Kde: ADCŽM Přístav Rajnochovice 
Kdy:  03. 10. 2014 - 05. 10. 2014 
Cena: 100 Kč 
 
V lese, často za mlhou, která by se dala krájet, je krásná kaplička v žalostném 
stavu. Není to jen o práci, ale i o modlitbě a hře, a také i o tom, že můžeš strávit 
víkend s lidmi tvé „krevní skupiny". Možná, že až budeme odjíždět, nebude v 
lepším stavu jen kaplička, ale staneme se alespoň trošku lepšími i my. 
 
Inspirační víkend - Poznej sám sebe 
Kde: ADCŽM Přístav 
Kdy:  17. 10. 2014 - 19. 10. 2014 
Cena: studenti: 300 Kč  /  pracující: 450 Kč 



 

Inspiromat - Inspirace to je dech, nápad nebo také duch a myšlenka. Přijeď se 
nasávat nové nápady na Přístav. Čeká na Tebe víkend, při kterém se můžeš 
inspirovat novými nápady.   
Tento víkend se můžeš dozvědět něco více o sobě. Víkendem Tě provede 
PhDr. Milada Herodková. Tak neváhej a přijeď zakotvit na Přístav neboť tento 
víkend Ti může pomoci nabrat nový vítr do plachet do Tvé plavby životem.  

PoBombastik 
Kde: ADCŽM Přístav 
Kdy:  24. 10. 2014 - 28. 10. 2014 
Cena: 500 Kč 

Škola začala, úkolů je čím dál tím více a ty bys nejraději byl kdekoli jinde než 
ve škole. V tom případě zpozorni!  
Chceš zase zažít vůni léta, ranních rozcviček, přátelství, dobrodružství a vůbec 
atmosféru Bombastiku? Tak právě pro tebe máme víkend na přístavu aneb 
PoBoMBaSTik Volá a čeká na tvou odpověď! Protože kdo nezažil, 
nepochopí... Kdo zažil, nezapomene!  
 

Brigáda na Přístavu 
Kde: ADCŽM Přístav 
Kdy:  31. 10. 2014 - 02. 11. 2014 
Cena: zdarma 
 
Víš, že ty nejlepší věci jsou zadarmo? Přijeď se o tom přesvědčit na vlastní 
kůži. Vytvoř společenství s těmi, kdo chtějí Přístavu pomoct.  
Co můžeš čekat? 20-30 kamarádů, spoustu práce, zábavy, her, sportu vše 
propojeno modlitbou.  
Zabrigádničit si můžeš i v kterémkoli jiném termínu. Stačí se jen domluvit 
dopředu. Domluv se s pár kamarády a přijeďte, samozřejmě to nebude jen o 
práci. Pokud miluješ vaření a máš rád Přístav, můžeš přijet na víkend vařit.   
 

Taneční víkend 
Kde: T. S. Archa 
Kdy:  07. 11. 2014 - 09. 11. 2014 
Cena: studenti: 300 Kč  /  pracující: 450 Kč 
 
Smíme prosit? Přijeď na již tradiční, ale přesto vždy originální víkend, kdy se 
celá Archa roztančí radostí a oslavou Pána! Pod vedením profesionálních 



 

instruktorů si můžeš osvěžit základní tance a naučit se také něco pro pokročilé. 
Čeká Tě slavnostní večer, víkend plný nevšedních tanečních zážitků, skvělá 
parta lidí a Ten, který v díle stvoření roztančil celý vesmír...  
Přihlašujte se nejpozději 3 dní předem. 
 

Brigáda na Arše 
Kde: T. S. Archa 
Kdy:  14. 11. 2014 - 16. 11. 2014 
Cena: zdarma 
 
Archa je místo, které si můžeš zamilovat právě proto, že zde necháš kus své 
práce. Přijeď pomoci tomu, aby byla Archa stále krásnější, aby v zimě bylo 
teplo z dřeva, které nanosíš, aby táborníci běhali po loukách, které jsi pomáhal 
hrabat, aby zkrátka všechno šlapalo jak má. Zamiluj si Archu, zažij její 
společenství! 

Tee-Pee #1 
Kde: ADCŽM Přístav 
Kdy:  21. 11. 2014 - 23. 11. 2014 
Cena: studenti: 300 Kč  /  pracující: 450 Kč 
Teenager & Přístav, stan setkání s lidmi a s Hospodinem.  

Zbrusu nová akce! Hledáš SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL? Přemýšlíš, KUDY A 
KAM vede TVŮJ ŽIVOT? Chceš víc poznat KŘESŤANSKOU VÍRU a 
přiblížit se BOHU? Připravujeme pro tebe a tvé vrstevníky čtyři víkendy, které 
mohou změnit tvůj život! Pokud ti je 14, neváhej a PŘIDEJ SE. Vezmi pár 
přátel nebo přijeď sám. Těšíme se!  

Adventní duchovní obnova 
Kde: T. S. Archa 
Kdy:  05. 12. 2014 - 07. 12. 2014 
Cena: studenti: 300 Kč  /  pracující: 450 Kč 
 
Připravte a obnovte svou cestu k Pánu! Kdo z nás netouží po utišení všedního 
shonu, pozastavení se nad sebou samým, spočinutí v Boží náruči? Pojď s námi 
očekávat, modlit se, zažít společenství jednoty, ticha i Lásky. To a ještě 
mnohem více společně prožijeme při mši svaté, adoraci, uzdravující svátosti 
smíření... Zajeď na hlubinu, zajeď na Archu! 

Podrobnější informace: www.ado.cz/mladez 



 

 

POZVÁNÍ NA 2. SPOLEČNOU POUŤ  
VDOV A VDOVCŮ 

 
s Mons. biskupem Josefem Hrdličkou 

katedrála sv. Václava Olomouc 
dne 16. října 2014 

 
 

„Modlitba je úkon svobody. 
Je to mluvení i naslouchání. 

Jsou to okamžiky hlubokého ticha, 
uctívání a čekání, jak čas plyne. 

(sv. otec papež František) 

 
                              
                                                    
Program : 
  9.30 - 10.00  modlitba růžence 
10.00 - 11.00  mše svatá – hlavní celebrant Mons. biskup Josef Hrdlička 
11.00 - 11.30  svědectví vdov 
11.30 -  11.50 duchovní přínos   sv. Hedviky – sestra Lucie Cincialová, Th.D 
11.50 - 12.00  poselství otce biskupa a požehnání pokrmů 
 
12.00 -14.00  polední přestávka nabízí:    
menší pohoštění před katedrálou  
možnost oběda dle výběru místní restaurace  
návštěva Arcibiskupského paláce – zdarma 
komentovaná prohlídka katedrály 
14.00 - 14.30  varhanní zastavení a ztišení – varhany doprovodí sólový zpěv 
14.30 - 15.00  adorace a svátostné požehnání 
15:00 - 15.15  závěr pouti – další plánované akce pro vdovy a vdovce 
 
Informace na: reznickova@arcibol.cz  605 274 915,     
                       apanakova@volny.cz   604 252 629 

 



 

 
Zamyšlení na pokračování … (6) 

 

„Pracovat rukama, málo rozumem a nejvíc srdcem.“  

Tato myšlenka patřila jednomu moudrému knězi - misionáři, který se jí řídil celý 
život. Pro sebe samého nic nežádal. Přišel do misijní oblasti, která nevěřila v Boha, 
neznala Krista. Tento moudrý kněz byl navenek chudý, přišel do této oblasti 
s prázdnýma rukama. Jediné, co měl, byl malý kufřík a v něm Kalich a Nejsvětější 
svátost. Přišel s prázdnýma, ale pracujícíma rukama. Pracoval a zároveň vedl lidi 
k Bohu. Jeho bohatství měl skryté uvnitř sám sebe.  Vyvažoval fyzickou práci 
s psychickou. Jeho touha po vnitřní dokonalosti byla tak velká, že s tímto bohatstvím, 
s Boží pomocí činil v této oblasti velké zázraky…. 

Žít život v dokonalosti… Dokonalost je ale hodně silné slovo. Můžeme 
s jistotou říct, že dokonalý je pouze Bůh. Bůh, který je všemohoucí, 
vševědoucí, láskyplný. Bůh, který si neklade podmínky, který nespěchá, který 
má čas. Kdykoliv a kdekoliv. Pro každého člověka.  On ke svému životu diář 
ani hodinky nepotřebuje. Tak bychom mohli jen z malé části mluvit o Bohu… 
O Bohu, ke kterému voláme, kterého skrze Ježíše a prostřednictvím Panny 
Marie prosíme o potřebné milosti. Člověk by se měl snažit této Boží 
dokonalosti přibližovat. A to na prvním místě svou vírou. Začít své srdce, svou 
duši více a více očišťovat a přitom důvěřovat Bohu. „D ůvěřuj Hospodinu 
celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ (Přísloví 3,5)  

Sám sebe stále více přibližovat k čistému prameni. Tam, kam by měla 
směřovat každá duše člověka. Ale dostat se k prameni znamená stále 
zdokonalovat sám sebe. Ne druhé. Nechtít změnit druhého, ale sám sebe. 
Nepoukazovat na druhé, ale zamyslet se nad sebou samým. Nevytvářet si 
domněnky a předsudky, které člověka jen tíží. Všechny starosti, trápení, bolesti 
odevzdávat Bohu. To, co nás znepokojuje, a čím se trápíme, je naše přemýšlení 
po svém, naše vůle za každou cenu si sám poradit s tím, co mě trápí. Jen 
s odevzdaností Bohu a svým čistým svědomím se může člověk dostat až 
k prameni. A tuto možnost má každý člověk. Skrze svou dokonalost ve víře, 
skrze svou vnitřní dokonalost. Ne skrze dokonalost povrchní, ale skrze tu 
vnitřní. Nezištnou dokonalost, přející a bez závisti … 

Je nesmírně důležité přemýšlet stále znova a znova nad svým životem. 
Protože život máme jenom jeden. A smrtí život nekončí …. 

 
Lenka Mokrošová 



 

 
MODLITBA  

SV. IGNÁCE Z LOYOLY 
 

Vezmi si, Pane, a přijmi 
celou mou svobodu, 

mou paměť, 
můj rozum 
a mou vůli, 

všechno, co mám a co vlastním. 
Od Tebe jsem to přijal 

a Tobě to vracím, 
nalož s tím zcela podle své vůle. 
Dej mi jen svou milost a lásku, 

o to prosím a víc nežádám. 
Amen. 

 
 



 

Pravidelné mše svaté v naší farnosti 
 

Kněždub 
 

Pondělí, čtvrtek, pátek 
v 18.00 h (letní čas) 

a v 17. 00 h (zimní čas) 
 

Neděle v 10.30 h 

Tvarožná Lhota 
 

Středa v 18.00 h (letní čas) 
a v 17.00 h (zimní čas) 

Sobota 8.00 h 
 

Neděle v 8.30 h 
 
 
………………………………………………………………………… 
 
 

Příští číslo farního zpravodaje vyjde 30. listopadu 2014. 
Uzávěrka příspěvků je 23. listopadu 2014. 
Vydává: Římskokatolická farnost Kněždub 

Zodpovědná osoba za veškerý obsah zpravodaje 
Lenka Mokrošová 

Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Počet výtisků 280ks. 
Náklady na 1ks činí 13Kč. 

Dobrovolné příspěvky je možné vhodit  
do kasičky vzadu v kostele. 

Email: farnostknezdub@seznam.cz 
Web: farnost-knezdub.ic.cz 

 
 
………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě… 
Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ 

(Mt 16, 24 – 26) 
 


