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„ Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, 

a já vám dám odpočinout.“ 
(Mt 11, 28)

Střípky z naší farnosti 
Č. 15 



EVANGELIUM Mk 1, 29-39  
(Neděle 8. února – Pomazání nemocných) 

Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.  
Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a 

Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 
Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je 
obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny 
nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho 
nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval 
však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. 
    Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se 
modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě 
hledají!"  Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam 
kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich 
synagógách a vyháněl zlé duchy. 

 
Bratři a sestry, dnes se chceme společně modlit za naše nemocné a trpící. 

Chceme trochu více porozumět tomu, co se děje s člověkem, který je obtěžkán 
těžkou či dlouhodobou nemocí. 

Postoj k nemoci je u jednotlivých lidí, ať věřících nebo nevěřících, velmi 
rozličný. Pro některé lidi je nemoc a smrt posledním argumentem pro jejich 
odmítání Boha. Říkají: „Kdyby byl Bůh, náš tatínek by neumřel!“ Pro jiné lidi 
je utrpení a nemoc takřka jedinou věcí, o které si myslí, že se Bohu líbí, že si ji 
cení, a proto bychom si ji měli na Bohu žádat. Uzdravení nepřipouštějí, mají 
pocit, že by to bylo v rozporu s tím, co chce Bůh. A konečně jsou takoví, kteří 
trvající nemoc považují za defekt víry a tvrdí, že máme-li pevnou víru, Bůh nás 
uzdraví.  

Podívejme se na nemoc Ježíšovým pohledem. Evangelia nám ukazují, že 
Ježíš se staví k nemoci jednoznačně jako její odpůrce a nikomu nedoporučuje, 
aby v nemoci dobrovolně setrvával. Proto uzdravuje Petrovu tchýni s horečky, 
proto uzdravuje nemocné a posedlé, které k němu přinášejí. Přesto nám celé 
dějiny křesťanství ukazují nemoc, bolest a smrt jako trvalé průvodce lidských 
životů přes všechna podivuhodná a mimořádná uzdravení.  

Království Boží je už mezi námi, ale není tu nové nebe a nová země a 
ještě nejsme vzkříšeni, a tak tu tedy je nemoc, bolest a smrt jako zkouška i jako 
šance. I silně věřící člověk, zralý psychicky i zralý ve víře, může být nemocí 
postaven před neobyčejně těžkou překážku pro svou víru - vzpomeňme na 
spravedlivého Joba, který říká: „Jako otrok touží po stínu, jako nádeník čeká na 
svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně 
přiděleny. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“  



Tato zkouška víry není žádnou hanbou, není zpravidla lehce odstranitelná 
a vyžaduje trpělivost doprovázejícího i modlitby mnohých. Může to být ale 
cesta k velké zralosti víry - může, ale nemusí. V utrpení lze i víru ztratit a ještě 
více to platí pro ty, kdo jsou svědky utrpení svých blízkých. Tam může 
znamenat nevyslyšení prosby, vyslané k Bohu jen lehkovážně, konečné 
zatvrzení se člověka vůči Němu. 

Nicméně nemoc a utrpení jsou výzvou k obrácení. Cesta k tomuto 
obrácení ale nemusí být ani rychlá ani krátká. Zůstává nám tady otázka 
uzdravení. I věřící lidé mnohdy počítají jen a jen s uzdravením tělesným, „aby 
mohli zase pracovat.“ Ježíš zcela zřetelně uzdravením tělesným nijak 
nepohrdal, ale šlo mu vždy o uzdravení celého člověka, tedy jeho duše i těla.  

Ježíš nemá jen moc uzdravovat, nýbrž i odpouštět hříchy. Je lékařem, 
jakého nemocní potřebují. Jeho soucit se všemi trpícími jde tak daleko, že se s 
nimi ztotožňuje: „Byl jsem nemocen a navštívili jste mě“ (Mt 25,36). Jeho 
láska k nemocným nepřestala během staletí zcela zvláštním způsobem 
podněcovat křesťany k tomu, aby pečovali o všechny, kdo trpí na těle i na 
duchu. Jeho láska je zdrojem neúnavného úsilí přinášet jim úlevu v jejich 
trápení. Ježíš často žádá nemocné, aby věřili. K uzdravování používá znamení: 
sliny a vkládání rukou, bláto a omývání. Nemocní se ho snaží dotknout, 
„protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny“ (Lk 6,19).  

I dnes se nás Kristus „dotýká“ ve svátostech, aby nás uzdravoval. 

Bratři a sestry, pokusme se o krátké shrnutí: nemoc je z křesťanského 
pohledu nepřítel, který má svůj kořen v hříchu lidí (ne jen a ne vždy v hříchu 
nemocného jedince!), s tímto nepřítelem je ale nutno bojovat a tento nepřítel je 
v zásadě Ježíšem poražen, protože ani nemoc nemůže člověka natrvalo odloučit 
od lásky Boží, projevené v Ježíši Kristu (srov. Řím 8,31-38).  

V běhu lidského života může být nemoc také výzvou k obrácení, 
prostředkem k lidskému zrání a nástrojem spásy. To ovšem nic nemění na 
skutečnosti, že je třeba proti ní bojovat, a že je třeba nemocným v tomto boji 
pomáhat. Proto přijměte, všichni vy, kteří se cítíte nemocní na těle či na duchu, 
dotyk Boží, které je příslibem konečného vítězství. 

P. Miroslav Bambuch 
 
 
 



Pomazání nemocných, neděle 8. února 

 
Svatý Jan Pavel II. nacházel sílu a odvahu ve víře živené neustálou 

modlitbou. Při namáhavých cestách po celém světě vstával dříve než ostatní a 
modlíval se před svatostánkem.  

Nebál se ani v obtížném období nemoci ani v okamžiku své smrti. I když 
během své nemoci postupně přišel o většinu svých sil a schopností, přesto se 
nechtěl před lidmi skrývat, zahalit se do závoje, který by ho chránil před 
dotěrnými pohledy druhých.  

Stálo ho to jistě mnoho přemáhání, ale 
svou nemoc prožíval veřejně a proměnil ji 
v kazatelnu, ze které dokázal zaujmout celé 
lidské společenství. Rozhodl se nesestupo-
vat z kříže a vydat se do konce svých sil.  

Starost o trpící a především o nemocné 
stála v centru jeho pastýřské služby už od 
počátku jeho pontifikátu.  

Když mluvil o významu lidského utrpení  ve světle víry, připomínal, že i 
když je člověk tělesně slabý a nemocný, je také „velmi mocný“. Tak mocný , 
jako je mocný ukřižovaný Ježíš Kristus. „V tom jste mu podobní, a proto se 
snažte užívat tuto sílu pro dobro církve, pro dobro svých bližních, svých rodin, 
své vlasti a celého lidstva“. (Převzato z knihy Síla v slabosti Jana Pavla II.) 



Plodem ticha je modlitba. 

Plodem modlitby je víra. 

Plodem víry je láska. 

Plodem lásky je služba. 

Plodem služby je pokoj. 

(Matka Tereza) 
 

 
 

 
 

 
„Nestačí Krista přijímat a klanět se Mu, 

když Mu současně  
nesloužíme v potřebných.“ 

(arcibiskup Jan Graubner) 



Národní eucharistický kongres 2015 
 

Vstoupili jsme do roku Eucharistického kongresu. Jedná se o slavnost 
Eucharistie. Tento rok má každému z nás pomoci hlouběji prožít spojení 
s Kristem.  

Tento kongres se bude konat jak na úrovni diecézní, 15. – 16. května 
v Olomouci, tak na úrovni národní, 17. října v Brně. Ježíš říká: „Kdo jí mé 
Tělo a pije mou Krev má život věčný.“ Tato Eucharistie nám dává mnohem víc 
než si lze představit. Eucharistický kongres by však neměl být pouze 
jednorázovou akcí. Mělo by se jednat o intenzivnější zapojení každého z nás.  
Skutečné prožití spojení s Kristem modlitbou,  skutky lásky, odpuštění, 
tolerance, solidarity, respektu. Tyto všechny skutky totiž znamenají přiblížení 
se k Ježíši. To všechno jsou skutky propojené s modlitbou.  Jak se píše i v Listu 
Jakubově (2,17): „Víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ 

Arcibiskup Jan Graubner na otázku 
co očekává od Eucharistického kongresu 
mimo jiné odpověděl:  

„T ěším se, že ve farnostech 
přibude těch, kteří budou prožívat 
častější chvíle v přítomnosti Pána Ježíše 
v tichu našich kostelů.“ 

V každé farnosti je potřeba zapojit 
se hlouběji do smyslu prožití této 
slavnosti. Každodenně ji prožívat, 
naplňovat. Připravovat svá srdce 
k obnově. K obnově naší víry.  

Ve farnostech pak bude hlavním 
dnem Národního eucharistického 
kongresu slavnost Těla a Krve Páně (u 
nás 6. června v Kněždubě a 7. června ve 
Tvarožné Lhotě).  

Skutečná příprava na tento 
významný Eucharistický kongres spočívá 
ve spolupráci kněze, katechetů, rodičů, 
dětí, prarodičů. Témata, nad kterými je 
možno se zamýšlet jsou: Eucharistie a 
jednota, Společenství, Solidarita, 
Evangelizace, Maria a obnova slavení.  
Každý měsíc má své tématické zaměření.  
Když se každý z nás bude kousek po 



kousku nad jednotlivými tématy zamýšlet a propojovat je s každodenními 
okamžiky, vnášet je do svých modliteb, pak se bude jednat o poctivou a 
smysluplnou přípravu. Přípravu, která ponese plody budoucnosti. Přípravu, 
která po sobě zanechá kvalitní semínka, o které člověk bude i nadále s láskou 
pečovat a jedině tak mají velkou šanci dozrát v kvalitní plody budoucnosti.  

I v naší farnosti budou mít děti možnost zúčastnit se v květnu 
arcidiecézního eucharistického  kongresu v Olomouci. Vstupenkou však bude 
jejich příprava a zájem se této slavnosti zúčastnit. Bez těchto dvou kritérií není 
možné ani v životě ničeho dosáhnout. Kolik dětí tedy z naší farnosti podpoří 
tuto slavnost se možná dozvíme v následujícím čísle farního zpravodaje.  

 
Lenka Mokrošová 

 
Toto je moje Tělo, Eucharistia. 

Toto je Kalich mé Krve, Eucharistia. 
A to Tělo jsi ty, to Tělo jsem já 
a to Tělo jsme my, Eucharistia. 

(píseň Eucharistia – 1Kor 11, 24-25. 12, 27) 
 
 

 
 

Motto: Eucharistie - Smlouva nová a věčná  
 

� Eucharistie dává nový život.  
� Eucharistie je projevem Ježíšovy lásky. 
� Eucharistie sjednocuje s Božím Srdcem. 
 
 

Symbolika loga Národního eucharistického kongresu:   
Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení 

a jednotu. Ruka je také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají 
zároveň připomínat ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad 
chléb a víno.  

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří 
kříž. Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu 
vína. Červená připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod 
křížem. Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři 
kapky spojuje Eucharistie – střed našeho života. 

Převzato z www.nek2015.cz 



Ze života naší dětské scholy:  
Co je nejhorší pro nás, zpěváčky? Kašel, ucpaný noc, škrábání a bolest v 

krku a všechny tyto neduhy, které s sebou toto chladné zimní období přináší. 
Ale my se jen tak nedáme ☺! 

Každý čtvrtek zpíváme na 
dětské mši svaté. V sobotu se 
scházíme na faře. Pomodlíme se, 
zazpíváme si, naučíme se novou 
písničku a zahrajeme si nějakou 
hru. Letos nám Ježíšek nadělil 
společenskou hru TIK TAK BUM 
Junior. Adventní i vánoční čas 
jsme si moc užily a teď už 
pomalu, ale jistě, začínáme 
trénovat na Velikonoční koncert. 
Taky bychom se chtěly zúčastnit 

dívčí vybíjené schol tady u nás v Kněždubě. 
  Držím palečky všem děvčátkům, ať jim to stále tak krásně zpívá - díky 

nim scholička funguje! Rády uvítáme nové zpěváčky. Nebojte se a přijďte za 
námi!☺ 

Za scholu Žaneta Šantavá 
 

 
 
 



Ze života Misijního klubka: 
Celým lednovým měsícem nás provázela modlitba 

za mír a jednotu ve světě.  18. ledna se slavil i svátek 
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.  A protože leden 
začíná slavností Matky Boží, Panny Marie, rozhodli jsme 
se s dětmi z Misijního klubka tento lednový měsíc i 
zakončit s Pannou Marií a to víkendovým pobytem na 
Svatém Hostýně.  

Na Svatém Hostýně u Panny Marie,  jak 
určitě potvrdí i mnozí z našich farníků, je vždycky 
krásně. Každý přichází Panně Marii poděkovat za 
mnohé milosti,  které na Její přímluvu obdržel. 
Přichází také prosit 
o stálou pomoc a 

ochranu. A Panna Maria obdarovává, stejně jako 
Její Syn, do míry otevřenosti každého člověka.  

Tento krásný 
pobyt nám všem 
připadal jako 
v pohádce. Nejen kouzlo samotného Hostýna, ale i 
zimní zasněžená krajina kolem, přispěli ke 
krásnému prožití tohoto víkendu. Víkendu, který byl 
obohacující pro nás všechny. Počasí nám přálo. 

Sněhu bylo po kolena a horské slunce nás zahřívalo. Jsme moc rádi, že jsme 
mohli strávit společné chvíle právě na tomto místě.  

 
 

Za všechny mladé 
misionáře, teta Lenka 



Ze života naší mládeže: 

Pouť důvěry mladých Taize – Praha 2014 

„Nepřijeli se opít, ale modlit“  
 

Možná jste v mediích zaregistrovali zprávu o pouti důvěry mladých o 
letošním silvestru v Praze, kam se sjelo 30 000 mladých lidí z celé Evropy, aby 
se společně mohli modlit, navazovat nová přátelství a také smazat rozdíly mezi 
různými církvemi a národy. Já jsem byla jednou z těch, kteří se mohli tohoto 
setkání také účastnit. Proto jsme se společně s dvěma dalšími animátory vydali 
29. 12. 2014 do Prahy.  

Ihned po příjezdu jsme byli velmi krásně přivítaní na naší české základně 
a vyslání do jednotlivých hostitelských společenství – jednotlivých farností a 
sborů.  

Ubytování bylo pro mě osobně jedním z největších překvapení celého 
setkání. Věděli jsme sice, že se může bydlet v rodinách, ale jelikož jsme byli 
„místní“ čekala jsme spíše tělocvičnu nebo jiné velké ubytovací prostory. Opak 
byl ale pravdou a my jsme se dostali společně se 
dvěma děvčaty z Polska do rodiny ochotné 
udělat pro nás první poslední… bylo velkým 
zážitkem vidět otevřenost a důvěru vpustit si do 
bytu čtyři naprosto cizí holky na svátky, jejich 
ochotu vstávat s námi brzo a chystat snídani 
nebo novoroční oběd…  

Každé ráno jsme začínali společnou 
modlitbou v hostitelských společenstvích, kde 
nás byla asi stovka. Modlitby z Taize jsou 
zajímavé a trochu jiné než jaké je známe: 
Modlitba probíhá hlavně zpěvem jednoduchých 
písní v spoustě jazyků. Mezi nimi jsou čteny 
žalm, čtení i přímluvy v jazyku každého 

zúčastněného národa. Jedním z 
dalších obrovských zážitků je také 
společná modlitba Otče náš, která 
zněla každé ráno po celé modlitebně 
ve více jak deseti jazycích.  

Dopoledne byli také diskuzní 
skupinky, a jelikož jsem se jako 
aktivní animátorka přihlásila na 



vedení jedné z nich a až posléze zjistila, že bude probíhat v angličtině, měla 
jsem z tohoto úkolu docela obavy… V naší skupině se sešla opravdu zajímavá 
sestava – Portugalci, Maďaři, Němky, Ukrajinci a nakonec i 3 Češi. Společně 
jsme diskutovali na základě promluv bratra Aloise z předešlého dne. Od těchto 
lidí jsem se dozvěděla opravdu mnoho nového, pohledy různých národů, jejich 
problémy, ale i radosti, které můžeme prožívat. Nakonec jsem byla za animaci 
této skupinky opravdu moc vděčná a dovolím si tvrdit, že i přes bariéru jazyka 
nebo příslušnosti k jiným církvím se z nás stali opravdoví přátelé. V poledne 
jsme měli na programu modlitby v různých chrámech Prahy.  

Měli jsme také možnosti zúčastnit se workshopů. Nabídka byla velmi 
pestrá. Nakonec jsme si vybrali workshop dominikána z Istanbulu s názvem 
„Jak podporovat vzájemné porozumění mezi věřícími různých náboženství?“ 
Diskutovali jsme zde o důležitosti dialogu mezi lidmi, konkrétně mezi různými 
náboženstvími. Své svědectví nám přišli říct lidé muslimského vyznání a také 
židé. Společně jsme se shodli na tom, že pokud si dokážeme naslouchat, ne jen 
vést své monology, dokážeme společně dojít za tím nejvyšším, i když mu 
každý dáváme jiné jméno, jinak se k němu modlíme.  

Na večerní modlitby a večeři jsme se sjížděli do obrovských hal v 
Letňanech. Doprava a večeře byli jednou z nejšílenějších věcí setkání. 
Přeplněné metro stejně jako lidi prostě všude, mohl každý očekávat, co ale bylo 
šokem, byla večeře – obrovský 30 000 dav proudící od metra až do poslední 
haly, kde se dav dělil do malých uliček, kde jste dostali igelitový sáček a 
postupně do něj přistávali různé druhy jídla – voda, chleba, sýr, balíček s 
teplou večeří, ale občas i klobásek nebo vajíčko. 

Při večerních modlitbách jsme společně naslouchali promluvám bratra 
Aloise na téma „Na cestě k nové solidaritě“ Nakonec jsme se mohli společně 
modlit kolem kříže z Taize.  

Radka Zalubilová 
 

„Stůjte na cestách  
a vyhlížejte,  

ptejte se na stezky 
věčnosti:  

Kde je ta dobrá cesta? 
Vydejte se po ní  

a vaše duše  
naleznou klid.“ 

(Jer 6, 16) 

 



Děkanátní ples v Blatničce 
 

 „Ahoj, prosím nevíš, kde je plachta s nápisem děkanátní ples?… Jo, 
pokladnu si, prosím, zkuste zařídit, drobné by vám měla dat Mery…Moderace? 
- máte to vymyšlené?… Cože, jaktože jenom 80 cen do tomboly?!… Jo, já vám 
to pak proplatím…A kdy dojede kapela na zvukovku? Už v pět? … Zitra sa 
prostě sejdeme a tů scénku vymyslíme! … Pane Bože, prosím, jenom ať to 
nějak zvládnem…“  …Takto vypadali dva týdny před plesem pro některé 
animátory…  

Nakonec jsme ale všechno s Boží pomocí dokázali vyrobit, vyzdobit, 
nachystat a připravit a v 20:00 byl náš „lososový“ ples zahájen. Celý čas nás 
provázela úžasná moderátorská dvojka 
Barča Hrdoušková a Martin Lovecký. 
Předtančení si pro nás připravila 
strážnická farní mládež pod vedením 
Dobromily Hutařové. K tanci nám hrála 
skupina PHS a také ZUŠ Veselí nad 
Moravou. Tombola byla nakonec také 
bohatá a fotokoutek měl u mladých také 
úspěch. O půlnoci bylo připraveno 
překvapení animátorů v čele s otcem 
Mirkem ála Dan Nekonečný…  

Z mého pohledu se ples moc povedl, ale jestli je to pravda to musí 
posoudit samotní návštěvníci.  

Radka Zalubilová 
 

Tak jako každý rok i letos se dne 7.2. 2015 
konal Děkanátní ples, tentokrát v Blatničce pod 
Svatým Antonínkem. Dalekou cestu účastníků plesu 
z celého děkanátu zpestřili nejen moderátoři Barča 

Hrdoušková a Martin Lovecký, kteří nás 
ochotně provázeli celým průběhem plesu, ale 
také vtipná scénka připravená animátory a 
krásné předtančení farní mládeže ze Strážnice 
pod vedením Dobromily Hutařové. Připravená 
byla samozřejmě i bohatá tombola.  

Ples jsem si moc užila nejen díky skupinám 
PHS a žákům ZUŠ Veselí nad Moravou, kteří hráli k tanci i poslechu, ale také 
díky skvělé atmosféře celého plesu.  

Kristýna Tomečková 



Farní ples „…. tenkrát v Mexiku“ 
 

Tak jako každý rok, v době plesové sezony i letos 
jsme odložili všední starosti a vrhli se do víru hudby a 
zábavy. Ples naší farnosti – letos pořádaný ve Tvarožné 
Lhotě, se nesl v duchu Mexika. Také jsme letos měli 
několik málo změn. První změnou byla naše dechová 
hudba Šohajka z Dolních Bojanovic v čele s kapelníkem 
Vojtou Ducháčkem, kteří se do našeho plesu natolik 

zapojili, že nacvičili i mexické písničky, kterým naši snahu o styl Mexika ještě 
více podpořili.  

O zahájení našeho plesu se postaral nejenom náš otec Mirek, který se s 
námi pomodlil modlitbu „Otče náš“ ve španělštině, ale také taneční skupina 
Quadrilla z Brna. A v neposlední řadě to bylo občerstvení a míchané nápoje v 
duchu Mexika. Vrcholem našeho plesu však bylo – a doufám, že se mnou 
budete všichni souhlasit, vystoupení 
mužského sboru z Tvarožné Lhoty. Jejich 
vystoupení s originálními mexickými 
písničkami La cucaraca, Guantanamera bylo 
prostě famózní ještě navíc umocněné 
stylovým oblečením a skvěle natrénovaným 
nástupem. Za jejich nasazení jim patří velké 
díky. Přesto všechno na našem plese nemohli 
chybět vynikající patenty, pečené naším (již tradičním) týmem na pastoračním 
domě a také vynikající cukrářské dobroty našich skvělých hospodyněk. Jako se 
již stává tradicí, oslavili jsme na plese otcovi narozeniny – letos jsme ho poslali 
na „wellnes pobyt“, pro trochu odpočinku! Také jsme trošku prohnali naše 
plesové partnery při dámské volence…..  

Chtěla bych touto cestou Vám všem poděkovat – jak všem těm, kteří mi s 
náročnou organizací celého plesu pomáhali, tak i těm, kteří přiložili pomocnou 
ruku na samotném plesu a při následném úklidu. Také chci poděkovat i všem 
Vám, kteří jste nás podpořili t řeba zakoupením vstupenky, darem do tomboly 

nebo i modlitbou, které bylo 
velmi zapotřebí k úspěchu 
celého večera. Také i Vám 
všem, kteří jste na ples přišli 
a společně s námi strávili – 
jak doufám pohodový večer.  
 

Martina Šimšová 



Malé ohlédnutí za opravou kostelní věže v Kněždubu 
 

Již několik let jsme mohli 
pozorovat, že plášť věže pomalinku chátrá. 
Olupují se jednotlivé vrstvy nátěru a také 
plechová část střechy při častých poryvech 
větru trpí. Ne jednou se také stalo, že se 
věžní hodiny zastavily a celkem pravidelně 
se předbíhaly či opozdívaly někdy až o 
10min. za týden, v závislosti na ročním 
období. 
 Proto jsme se s farní a ekonomickou 
radou rozhodli dát věž do pořádku. Hlavní 
část práce odvedla firma Konečný Střecha, 
která provedla výměnu střešní krytiny, 
výměnu poškozených částí, střešního krovu 
a opravu fasády, která získala nový kabát.  
 Dále firma ImpusB z Ostravy 
provedla výměnu hodinového stroje za 
digitálně řízené hodiny a namontovala 
hodinové cimbály, které nám nově a jemně 
odbíjejí čas. Mnozí z vás si toho všimli a poznali, že odbíjení je jiné. 
S ohledem na pracující a okolo bydlící spoluobčany hodiny odbíjejí mezí 6hod. 
ranní až 22hod. večerní. Přes noc čas neodbíjí. 
   Mezi další firmy, které přispěly svou prací, patří: Romax Topolná, 
(výroba věžní makovice), Restaurátorství Bittner Staříč (zlacení makovice), 
elekromontáže Pavlica Hroznová Lhota (montáž hromosvodu), Reklamní 
agentura Kubica Kozojídky (výroba číslic na číselníky). 

 Také bych chtěl zmínit a velmi 
poděkovat místním i okolním firmám, 
které se podílely na opravě věže. Velkou 
část udělali kluci Křížanovi, Radek a 
Josef, kteří repasovali staré číselníky 
věžních hodin, pomohli s jejich montáží 
i montáží nových hodinových motorů. 
Rovněž zajistili povrchovou úpravu 
věžního kříže. Také děkuji Františkovi 
Dudovi za nátěr zvonicových okenních 

žaluzií, a také za opravu některých poškozených částí fasády. Při opravě 
zmíněných okenic brigádně pomáhali Vlastimil Šindler st., Vítek Janoušek, 



Lukáš Mokroš, Petr Šantavý, Dominik 
Šantavý, Franta Nejedlík. Na repasu 
poškozených okenic se podíleli Martin 
Mrkva a Petr Klvač. Za nový skleněný 
číselník vděčíme Pavlu Jochovi z Tasova. 
 Na montáži nové části 
elekroinstalace se podílel Dušan Aberle z 
Tvarožné Lhoty. Rovněž děkuji obecním 
zaměstnancům a brigádníkům za demontáž 
lešení, čištění okapů, mezi které patří: 
Franta Frolka, Miroslav Durna st. a 
Miroslav Durna ml., Franta Miroš, Jan 
Šantavý, Josef Komoň, Josef Konečný st.. 
Jak se znám, tak jsem na někoho zapomněl, 
proto se již nyní upřímně omlouvám. 
 Děkuji také Martinovi a Heleně 
Frolkovým za fotodokumentaci průběhu opravy věže. 
Rovněž velké poděkování patří Obecnímu úřadu v čele 
s panem starostou Liborem Grabcem.  Jemu i celému 
zastupitelstvu děkujeme za finanční dar na opravu 
věže kostela ve výši 400.000Kč, a také za bezúročnou 
půjčku ve výši 400.000Kč. Celková oprava věže vyšla 

na 842.599Kč. 
 Děkuji 
také vám, 
farníkům, za 
modlitby a vaše 

pravidelné 
příspěvky na hl. 
činnost naší farnosti, díky kterým 
můžeme zvelebovat a rozvíjet naší 
farnost. 

P. Miroslav Bambuch 
 

 



Chrámový sbor SALVE 
 

Chrámový sbor má dlouholetou tradici. Pravidelně zpívá při mši svaté v 
době vánoční, velikonoční a příležitostně i v průběhu roku. Po dobu svého 
působení se vystřídali jak členové tak sbormistři.  

V současné době má chrámový sbor 20 členů. Nedostatkem sboru je však 
poměrně malé zastoupení mužského hlasu, což pro smíšený sbor není vůbec 
lehká situace, ve které se sbor v posledních letech ocitá. Sbor se musí 
vyrovnávat s nelehkými zkouškami při nácviku repertoáru, jelikož má do 
značné míry omezené možnosti. Proto se ve velké míře musí většina skladeb 
přepisovat a upravovat tak, aby sbor mohl zpívat i v malém počtu lidí. Situaci 
sboru neusnadňují ani varhaníci, kteří mají časově náročná povolání, ale vždy 
se snažíme o to, aby sbor doprovázeli. Proto oceňuji vytrvalost a ochotu všech, 
že si najdou čas v dnešní "uspěchané" době, za což jim samozřejmě patří velké 
poděkování. Nyní se chrámový sbor připravuje na Velikonoce a následující 
Velikonoční koncert. 

Ráda bych za celý chrámový sbor vybídla ty z vás, kteří rádi zpíváte, aby 
jste si svůj talent nenechávali jen pro sebe, ale přišli i mezi nás. Od většího 
počtu lidí se pak odvíjí i výběr repertoáru a mnoho jiného. Nezáleží na věku ani 
pohlaví, všichni budete ochotně přijatí. Nemusíte se obávat, žádné talentové 
přijímací zkoušky, jak to bývá zvykem v jiných sborech. Mottem sboru je: 
"Kdo zpívá, dvakrát se modlí." 

 Sbormistryně Miroslava Zalubilová  



Ze života významného světce… 

Svatý Josef 
(19. března)  

 

Narodil se v Betlémě a pocházel 
z královského rodu Davidova. Jeho rodiče 
byli chudobní. Josef se živil tesařskou prací. 
Při rozhodování komu bude zasnoubena 
Maria se sešli muži z rodu Davidova a bylo 

ustanoveno, že jejím mužem bude ten, kterému se přes noc zazelená suchý 
prut. To se stalo prutu Josefově. Po návratu do Nazareta, do rodného Mariina 
domu, ji po zásnubách ve všem pomáhal. 

Josef byl vždy velmi pracovitý a poslušný před Bohem. Prožil si však své 
utrpení při zjištění, že Marie je v požehnaném stavu, ale důvěra a poslušnost 
Bohu z něj udělala svatého. Josef pak umírá v náruči milovaného Ježíše a 
Marie právě 19. března.  Hrob má v Josafatském údolí, jeho tělo nebylo nikdy 
nalezeno. Svatý František Xaverský tvrdí, že svatý Josef při vzkříšení Páně byl 
vzkříšen a při nanebevstoupení s tělem i duší do nebe vzat.  

Svatý Josef je patronem manželů, rodin, dělníků, sirotků, vychovatelů, 
Čech i celé církve. „Chvála mému pěstounu, který je vám příkladem v tom, co 
vám chybí nejvíce: V ČISTOTĚ, VĚRNOSTI, DOKONALÉ LÁSCE.“ (ze zjevení 
italské vizionářky Marie Valtorty)  

MCh 
 

Benedikt XVI. říká, že dnes je velmi potřebné znovu objevit hodnotu prostoty, 
poslušnosti a láskyplného hledání Boží vůle. Svatý Josef žil ve službě své snoubence 
a Božímu Synovi. Stal se tak jasným svědectvím, že kralovat znamená sloužit.  

Modlitba ke svatému Josefovi 
 

Svatý Josefe, 
celý tvůj život probíhal ve službě Svaté rodině. 

Nyní z nebe ochraňuj celou církev, která se na tebe obrací. 
Ty jsi miloval, ochraňoval malého Ježíše. 

Nyní každé dítě může v tobě nalézt prozřetelného otce 
a každý otec a manžel mocného zastánce. 

Na tebe se obracejí všichni pracující, aby obdrželi milost, 
kterou potřebují pro sebe,  pro své drahé, pro společnost. 

Shlédni dobrotivě na ty, kteří k tobě volají. 
Ty, který všechno můžeš získat od Ježíše a Marie. 

Amen. 



PASTORAČNÍ PLÁN 
březen - květen 

14. března  Děkanátní florbal  – Radějov 15.15h – 17.17h 

14. března Vybíjená schol – začátek v 9.00h mší sv. v Kněždubě 

19. března Slavnost sv. Josefa – novéna 

27. – 28. 
března  

Diecézní setkání mládeže v Prostějově 

29. března Květná neděle  

2. – 6. dubna Velikonoce (Zelený čtvrtek – Velikonoční pondělí) 

8. dubna Setkání Pastoračních a Ekonomických rad s otcem 
arcibiskupem Janem Graubnerem ve Veselí nad Moravou 

12. dubna Benefiční velikonoční koncert v 15.00h – Kněždub 
Výtěžek bude věnován na terapii pro Sabinku Chromečkovou. 

25. dubna Děkanátní volejbal  

26. dubna  Žehnání polí – Kněždub 14.00 

Květnové 
neděle 

Pravidelné májové pobožnosti u kapliček – vždy ve 14.00h 

1. května  Jarní pouť k Janu Pavlu II. - Strážnice – mše sv. v 10.30h 

10. května  
Hasičská pouť ke sv. Floriánovi – Kněždub – mše sv. 
v 10.30h 

17. května  První svaté přijímání – Tvarožná Lhota – mše sv. v 10.00h 

24. května První svaté přijímání – Kněždub – mše sv. v 10.30h 

31. května 
Ukončení májových pobožností – U kapličky Panny Marie 
ve Tvarožné Lhotě v 15.00h 

6. června Slavnost Těla a Krve Páně – Kněždub  - mše sv. v 16.00h 

7. června  
Slavnost Těla a Krve Páně – Tvarožná Lhota – mše sv. 
v 10.00h 

 



NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 
 

Tvarožná Lhota 5. března 9. dubna 30. dubna 
Kněždub  6. března 10. dubna 1. května 

 

  
V NAŠÍ FARNOSTI PRAVIDELNÉ ČTVRTEČNÍ ADORACE 20-21HOD.
 

VEČERNÍ ADORACE SE SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ 
 

Kněždub 5. března 30. dubna 4. června 
Tvarožná Lhota  12. března 9. dubna 7. května 

 
VEČERNÍ ADORACE 

 
Kněždub 19. března 16. dubna 14. května 
Tvarožná Lhota  26. března 23. dubna 21. května 

 
V NAŠÍ FARNOSTI JSME SE ROZLOUČILI 

 
Kněždub 

 
Josef Svoboda + 23. prosince 
 

Tvarožná Lhota 
 

Josef Bíla + 24. listopadu 
Anna Tomečková + 31. ledna 

 
DĚTI, KTERÉ PŘIJALY SVÁTOST KŘTU  

A JEJICH VÝZNAMNÝ DEN 
 
Kněždub 
Vincent Eliáš (30. listopadu) 
Amálie Šantavá (10. ledna) 
Ondřej Kočí (17. ledna)  
 



 

KŘÍŽOVÁ CESTA 
Kostel sv. Jana Křtitele 

Každý pátek v 16.30hod. 
Každou neděli ve 14.00hod. 

 

 
 

2. 4. Zelený čtvrtek  
- mše svatá v 18.30h 
- soukromá adorace do 21.00h 
 
3. 4. Velký pátek 
- Velkopáteční obřady v 18.30h 
 
4. 4. Bílá sobota 
- Stráž u Božího hrobu od 7.30h do 18.30h 
- Začátek vigilie v 19.00h 
 
5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
- mše svatá v 8.30h, spojená s obřadem žehnání velikonočních beránků     
  a pokrmů 
- Korunka k Božímu milosrdenství ve 14.00h 
 
6. 4. Velikonoční pondělí 
- mše svatá v 9.00h 
 
12. 4. Druhá neděle velikonoční 
- mše svatá v 10.30h 
- benefiční velikonoční koncert v 15.00h  

1. neděle postní ministranti 
2. neděle postní schola 
3. neděle postní lektoři 
4. neděle postní rodiny 
5. neděle postní ženy 
Květná neděle muži 



 

KŘÍŽOVÁ CESTA 
Kostel sv. Anny 

Každou středu v 16.30hod. 
Každou neděli ve 14.00hod. 

 

 
 

2. 4. Zelený čtvrtek  
- mše svatá v 17.00h 
- soukromá adorace do 21.00h 
 
3. 4. Velký pátek 
- Velkopáteční obřady v 17.00h 
 
4. 4. Bílá sobota 
- Stráž u Božího hrobu od 8.00h do 3.30h 
- Začátek vigilie ve 4.00h (nedělní ráno) 
 
5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
- mše svatá v 10.30h, spojená s obřadem žehnání velikonočních beránků     
  a pokrmů 
- Korunka k Božímu milosrdenství v 15.00h 
 
6. 4. Velikonoční pondělí 
- mše svatá v 8.00h 
 
12. 4. Druhá neděle velikonoční 
- mše svatá v 8.30h 

1. neděle postní rodiny  
2. neděle postní ministranti  
3. neděle postní schola 
4. neděle postní lektoři 
5. neděle postní ženy 
Květná neděle muži 



 

Postní svátost smíření 
 

Sobota 7. března Lipov, Louka 14.00 – 15.00 

Sobota 14. března Hroznová Lhota, Kozojídky 14.00 – 15.30 

Neděle 15. března Kuželov, Petrov 14.30 – 16.00 

Středa 18. března Sudoměřice 16.00 – 17.00 

Sobota 21. března Kněždub, Tvarožná Lhota 10.00 – 11.00 

Sobota 21. března Veselí nad Moravou 14.00 – 16.00 

Neděle 22. března Vnorovy 14.30 – 16.30 

Čtvrtek 26. března Moravský Písek 16.00 – 18.00 

Čtvrtek 26. března Rohatec 15.30 – 17.30 

Pátek 27. března Radějov 16.00 – 17.00 

Sobota 28. března Blatnice, Blatnička 10.00 – 11.30 

Sobota 28. března Velká nad Veličkou 14.00 – 15.30 

Neděle 29. března Strážnice 14.30 – 16.30 

 
Smysl prožití křížové cesty 

 

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně 
před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s 
vámi po všechny dny až do konce světa!“  (Mt 28,20). Tím ale řekl totéž i 
všem generacím věřících, vždyť On žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 
13,8). Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto 
zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj. 

Modlitba křížové cesty není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život je 
plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především 
jedinečný způsob, jak vědomě propojit to t ěžké v našem životě s Kristem a 
s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme 
sami. Je tu Pán, který se nás chce ujmout a provést nás každým údolím smrti 
(Ž 23,4), dát nám i v temnotě našeho prožívání zakusit svoji přítomnost. 

Svým vtělením s námi Ježíš navždy spojil svůj život, a to tak intenzivně, 
že všechno, co žijeme, prožívá spolu s námi. Říká to zřetelně ve svém 
podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-46), kdy se ztotožňuje s hladovými, 



 

žíznivými, s těmi, kteří jsou na cestách, kteří trpí nouzí, nemocemi 
a pronásledováním. On je stále s námi. 

On je s námi jinak než ostatní lidé. Naši bližní jsou s námi jakoby 
„zvenčí“. Snaží se nás pochopit, potěšit, podat nám pomocnou ruku. Avšak 
Ježíš, který přebývá v našich srdcích, je s námi „zevnitř“. To je úplně jiná 
úroveň a kvalita sdílení, lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na 
chvíli navštíví a projeví svůj soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů, ke 
svým starostem a ke své práci. Ježíš s námi spojil svůj život naprosto a navždy: 
my jsme v něm a on je v nás, tedy všechno, co prožíváme, prožívá s námi. 
Rozumí nám zevnitř, vždyť jsou to naše starosti, trápení, naše nemoci a bolesti, 
které na sebe vzal - jakožto zaslíbený Boží služebník, muž bolesti, znalý 
utrpení (srov. Iz 53,3-5). Právě proto, že náš Pán prošel křížovou cestu před 
námi, neboli prošel utrpením ve všech možných podobách, je nám i v našem 
trápení blízko a rozumí nám. 

To je pro nás důvod, proč si nezoufat ani v těžkých situacích života a proč 
nepropadat beznaději při pohledu na stav světa kolem nás. Právě Kristova 
přítomnost v našem životě je cestou, jak dobře projít i  nesnadným 
obdobím, jak neztratit naději v životních zkouškách. Ale nejen to. Cílem 
není těžkosti pouze dobře „zvládnout“ - ve spojení s Kristem může být všechno 
těžké, co prožíváme, Boží mocí proměněno v životodárnou zkušenost. Pokud 
se svými slabostmi a dokonce i selháními přijdeme k Pánu, mohou se stát 
prostorem pro vylití nové milosti (srov. Řím 5,20). A v neposlední řadě - ze 
zkoušek můžeme vyjít proměněni my sami, tak jako náš Pán, kterého Duch 
vyvedl na poušť, kde byl pokoušen, ale z poušti se vrátil plný Boží moci 
(srov. Lk 4,14). Díky jeho vítězství nad zlem a nad smrtí se tedy může i každé 
naše trápení stát cestou a mít v našem životě hluboký smysl.  

Modlitba k řížové cesty je tedy příležitost, abychom ho na své vlastní 
cestě rozpoznali; ne jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji 
zvládáme, ale kdo žije, raduje se a trpí v nás. Je to příležitost pro setkání s ním 
ve vlastním srdci, které často bývá životními trápeními sevřené, neschopné 
přijmout lásku Boží ani lidskou. 

 Převzato z knihy Vojtěcha Kodeta „Jeho rány nás uzdravily“ 
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1) Pečujte o svůj duchovní život, o vztah k Bohu, který je základem všeho, 
co děláme a co jsme. 

2) Pečujte o rodinný život a dávejte dětem a drahým nejenom peníze, ale 
především čas, pozornost a lásku. 

3) Pečujte o své vztahy s druhými, proměňujte svou víru v život a slova 
v dobré skutky zejména vůči nejpotřebnějším lidem. 

4) Pečujte o svůj jazyk . Očistěte jej od urážlivých a hanlivých slov i od slov 
vyjadřující světský úpadek. 

5) Uzdravujte rány srdce olejem odpuštění. Odpouštějte lidem, kteří vás 
zranili a ošetřujte rány, které jste způsobili druhým. 

6) Dbejte na svou práci. Vykonávejte ji s nadšením, pokorou, kompetencí, 
zanícením a s vděčností. 

7) Varujte se závisti a žádostivosti, nenávisti a záporných citů, které 
užírají váš vnitřní pokoj a mění vás na lidi zničené a ničící. 

8) Mějte se na pozoru před záští, vedoucí k pomstě, před leností, vedoucí do 
existenciální eutanázie, před ukazováním prstem, vedoucí k domýšlivosti a 
před neustálým stěžováním dovádějící k zoufalství. 

9) Pečujte o bratry a sestry, kteří to potřebují … staré lidi, nemocné, 
hladové, bezdomovce a cizince. Podle toho totiž budeme souzeni. 


