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„Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.“

Střípky z naší farnosti
Č. 7
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V prvním čísle letošního roku jsme začali na úvod tématem Láska.

A v tomto tématu budeme i nadále pokračovat – „Jak prožít svůj život 
s láskou“ aneb „Jak prožít svůj život s Bohem“.  

Každý člověk, ať už dítě, dospělý nebo starší, touží po lásce. Po té 
nejcennější lásce a to lásce bezpodmínečné. Milovat svého bližního bez 
jakéhokoliv „ale“ . Je to nejkrásnější a nejhodnotnější, co si člověk za celý svůj 
život může přát. Ale zároveň je hodně těžké v dnešním světě tuto lásku poznat 
nebo naleznout. 

Člověk nemůže jen prosit a čekat. Měl by nejprve začít sám u sebe. Dřív 
než začne prosit, měl by se naučit sám dávat. Pokud člověk touží po 
bezpodmínečné lásce, měl by tuto lásku umět i dávat. Ježíš sice říká: „Proste 
a bude vám dáno.“ Ale proste s důvěrou, s důvěrou v jeho slova. To už je těžší. 
První náš nezdar, první pád a kde je naše důvěra?

Láska si neklade podmínky. Měla by zářit z našeho srdce stejně jako září 
jarní slunce na obloze. A potěší každého člověka. A stejně jako to slunce nás 
svými hřejivými paprsky zasáhne a my ho s radostí vítáme, měli bychom stejně 
tak i my být tím sluncem pro druhé, pro každého bližního. Protože láska ještě 
nikdy nikomu neublížila.  

Z a m y š l e n í   n a   p o k r a č o v á n í
JAK  PROŽÍT  SVŮJ  ŽIVOT

(1)
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Farní ples 2013

V době plesové sezóny jsme i my pořádali ples naší farnosti. Tento rok 
připadlo pořádání plesu na Tvarožnou Lhotu.  V první řadě bylo potřeba zajistit 
ty správné muzikanty a to se myslím podařilo dechovou muzikou Skoroňáci. 
Podařila se zajistit výzdoba, které se ujal otec s našimi biřmovanci. Vytvořili ji 
v duchu písničky „Tak jako slunečnice každým dnem….“ a zaplavili nás 
záplavou slunečnic. Schóla si vzala na starost překvapení letošního plesu 
a i tombola byla zajištěna. Těsně před plesem se jako vždy party našich 
skvělých žen pustily do pečení zákusků a patentů. Zákusky tvořily doma 
a k výrobě patentů se sešly v dobré náladě v sobotu dopoledne na pastoračním 

domě. Jak zákusky, tak 
i patenty byly přímo 
fantastické, jenom se 
rozplývaly na jazyku. Po 
obědě nám paní kuchařky 
navařily také něco dobrého 
masového. Výzdoba 
a tombola byla připravena, 

občerstvení a míchané nápoje 
nachystány, všichni pomocníci na 
místě, kapela na pódiu a mohlo se 
začít. 

V osm hodin začala kapela 
prvním kouskem a sál byl skoro plný. 
Asi v devět hodin vystoupila schóla se 
svým překvapením: „Vraťme se do 
doby první republiky…“. Jejich 
písničkové představení bylo opět 
výborné a navodily bezvadnou atmosféru, která se nesla celým plesem. Letošní 

Ze života naší farnosti
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ples připadl přesně na den otcových narozenin a tak musela být i malá 
gratulace. Jako dárek dostal „Přelet nad alpami“, nechali jsme mu zahrát sólo 
a otec do poslední chvíle věřil, že skutečně poletí do Alp. Je pravda, že jsme ho 
v průběhu plesu vyvedli z omylu. Také jsme měli připravenou takzvanou 
„slunečnicovou“, což byla dámská volenka, kdy se naše dámy snažily do tance 
zapojit co nejvíce našich pánů. Každý pán koupil své tanečnici jednu 
slunečnici, a která jich měla nejvíce, vyhrála malou cenu. Letos vyhrála paní 
Jana Štípská, cenou pro ni byla večeře s otcem Miroslavem. Pro velký úspěch 
budeme naši „slunečnicovou“ určitě opakovat. Z mého pohledu se ples velmi 
vydařil, všichni se bavili a výdělek plesu, který připadl farnosti, byl úžasný. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste na ples přišli nebo 

jste si zakoupili vstupenku, 
za podporu našeho plesu. 
A hlavně bych chtěla 
poděkovat všem, kteří mi 
pomáhali s přípravou 
a v průběhu celého plesu. 
Nemůžu jim děkovat 
jmenovitě, protože bych 
určitě na někoho zapomněla 
a proto jim děkuji všem 
dohromady: velké Pán Bůh 
zaplať a požehnej. Bez nich 
všech a bez podpory 
farníků bychom jistě takový 

skvělý ples nepřipravili. Ještě jednou Pán Bůh zaplať.

A za rok zase v Kněždubě …..

Martina Šimšová
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Příprava patentů….

                                                    …patenty přichystané k snědku 
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Bílovice – jarní prázdniny 2013

Jako každým rokem jsme naše děti v době jarních prázdnin svěřili našemu otci 
Miroslavovi a on s nimi vyjel do Bílovic. 
Tady jsou jejich zážitky:

Rostik Komoň:

 Jarní prázdniny jsme strávili na faře v Bílovicích, kam nás opět vzal otec 
Miroslav. Hned po příjezdu jsme si pochutnali na výborných buchtách, které 
připravili mamky z Kněždubu a Tvarožné Lhoty. V dalších dnech si pro nás 
vedoucí připravili zajímavý program. Ať už to byly různé hry, stezka odvahy 
na hřbitově, koupání v aquaparku nebo napínavá noční hra.

Výborné jídlo zajišťovali naši kuchaři – Kuba, Jožka a Honza. Zajímavá 
byla soutěž, kdo rozdá nejvíce patentů obyvatelům Bílovic.

Celá akce se mi moc líbila.

Aneta Pavlicová:

 O jarních prázdninách jsme jeli, jako každý rok, do Bílovic na faru 
s otcem Miroslavem Bambuchem. Letos nám odjezd vyšel na popeleční středu. 
I když jsem tam byla už mnohokrát, takové počasí ještě nebylo. Letos jsme si 
před odjezdem balili boby, kdo měl i lopaty na sníh. Hned první večer jsme si 
my děti daly tajný úkol, a to zkoulovat vedoucí i otce Miroslava. Bohužel tato 
akce se nám příliš nevydařila, skončily jsme celý bílý! 

Role kuchařů se poněkolikáté ujali Jožka Tomeček s Kubou Neničkou. 
Jejich výtvory jsou rok od roku lepší. 

Naši vedoucí vymýšleli 
různé hry, byla i stezka odvahy, 
ale také jsme se jeli vykoupat do 
bazénu v Uherském Hradišti. Jako 
trest pro zlobivé děti se využívá 
běh po schodech do kostela, 
kterých není zrovna málo! 

Už teď se těším na další 
tábor!
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Pobyt v Bílovicích se mi líbil, protože jsme tam hrály spoustu dobrých her 
a skoro nikdy jsme se tam nenudili. Když už tam měla být nuda, kluci se nám 
všem postarali někdy ne o zrovna příjemnou zábavu. 

O zábavu se nám taky starala taky Klára Šimková (musím uznat, že 
musela mít opravdu pevné nervy). Myslím, že se to líbilo nejenom nám o něco 
starším, ale taky těm mladším dětem ze Tvarožné Lhoty i Kněždubu.

Nezapomenu na to, že sníh je opravdu mokrý (Nevěříte? Zkuste to!) 
Protože jsme byli pořád mokří a otcovi se zdálo, že málo, tak hned na druhý 
den jsme jeli do bazénu (to byla prča!).

Doufám taky, že příští rok se do Bílovic pojede znova i když já už tam 
nejspíš nepojedu, protože už před rokem jsem vyrostla z prvního stupně 

(škoda!).
Monika Sochorová
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Pomazání nemocných

Ve Tvarožné Lhotě se udílelo 
pomazání nemocných na 2. neděli postní. 
Tuto svátost přijalo 42 věřících. 

Co je to svátost nemocných?

Tato svátost nemocné duchovně 
posiluje a těší, také jim odpouští hříchy. 
Kněz vkládá na nemocného ruce, modlí 
se za něho, pomaže ho na čele a na 
dlaních olejem, který požehnal biskup při 
obřadech Zeleného čtvrtka. 

Tato svátost se může opakovat např. 
před náročnou operací, při těžké nemoci 
nebo se dává umírajícímu na cestu do 
věčnosti. Nemocní při svátosti přijímají 
dary Ducha svatého, milost útěchy, 
pokoje, aby mohli překonávat těžkosti při 
nemoci a při slabostech stáří.

Anna Bedravová
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Postní doba

Postní doba je dobou přípravy na Velikonoce – na přijetí největšího daru 
Božího pro nás. Svou postní dobu prožíváme každý svým osobitým způsobem. 
Je to půst, modlitba, čtení písma atd. Církev vždy doporučovala půst 
a zdrženlivost.

Ale co to vlastně je půst? Postit se znamenalo původně zdržet se jakékoliv
potravy a nápojů po celý den, od jednoho západu slunce do druhého, někdy 
i po několik dnů.  V dnešní 
době sice oceňujeme 
střídmost v jídle a pití, ale 
půst v pravém slova 
smyslu se nám zdá až 
nebezpečný a jeho 
duchovní smysl – zdá se 
mi, nám někdy uniká. Je to 
pravý opak postoje, se 
kterým se setkáme
v minulosti – půst zaujímal 
významné místo v životě 
křesťanů,  ve smutečních, 
prosebných a očistných obřadech. Musíme si uvědomit, že člověk je tělo i duše 
zároveň a tak by nemělo žádný smysl usilovat o čistotu duchovní, když není 
snaha o čistotu tělesnou – duše se projevuje prostřednictvím těla.

Příležitosti a motivace pro půst můžeme mít různé, ale vždy by mělo jít 
o touhu předstoupit s pokorou a vírou před Boha v očekávání jeho zásahu. Půst 
musí vždy doprovázet prosebná modlitba, která vyjadřuje pokoru člověka před 
Bohem. Postit se také znamená pokořit svoji duši (Lv 16, 29-31).  Postem 
vyjadřujeme obrácení se k Pánu v úplné závislosti a odevzdanosti jeho vůli. 
Kdo se chce zalíbit Bohu, musí k postu připojit lásku k bližnímu, hledat 
opravdovou spravedlnost a nezanedbávat ani modlitbu ani almužnu. Pravým 
důvodem k postu by měla být láska k Bohu.  Pravý půst tedy spočívá ve víře 
a touze po přítomnosti milovaného Pána. 

Ježíš nepřichází nic zrušit, nýbrž naplnit. Je proti okázalosti a ukazuje 
nám, jak lze jít ještě dál - odpoutat se od bohatství (Mt 19,21), zříci se sebe 
sama a nést svůj vlastní kříž (Mt 10,38). Ježíš nás žádá, abychom se postili 
v ústraní, kde je jediným svědkem Bůh, který nám otevírá srdce pro své dary. 
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Půst může někdy vést k nebezpečnému formalismu. Cílem půstu však 
není zeslabit tělo tak, aby nebylo schopné práce. Půst i odříkání posilují 
především ducha, pevnou vůli a charakter. Půst nás vede k ovládání – kdo se 
nedovede ovládat v maličkostech, brzy ztratí kontrolu nad celkem. V této době 
jsme se  jako farnost spojili také v modlitbě a to v modlitbě křížové cesty. 
Každý týden naši modlitbu vedl někdo jiný: rodiny, ministranti, schóla, lektoři, 
ženy a muži.  

Kající půst a modlitba má mít své nesporné místo v našem životě, v životě 
naší církve a farnosti a to v celém období našeho čekání na návrat Ježíše Krista.

Martina Šimšová
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Zelený čtvrtek

Velký pátek

Křížová cesta

Uctívání kříže
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Bílá sobota

Velikonoční neděle  – svěcení pokrmů

              

Klepání
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Vešla do dějin spolu s Janem Boskem 
jako zakladatelka kongregace „Dcer Panny 
Marie, Pomocnice křesťanů. Marie 
Dominika se narodila 9. května 1837 
v severoitalském kraji Piemont. Jako mladá 
dívka se věnovala výchově sirotků, úkolu, 
jemuž se zcela oddala.

Kolem roku 1864 poznala velkého 
kněze Jana Boska, podporovala jeho práci. 
V roce 1872 založili spolu nový řád, kde se 
Marie Dominika stala první generální 
představenou. Obětovala pro svoje dílo 
celou svou bytost, žila jen pro druhé a všem 
pokorně sloužila.

14. května 1881 zemřela ve svém mateřinci. Papež Pius XII.  svatořečil 
příkladnou řeholnici 24. června 1951.

MCh

Kéž na tvou přímluvu, Marie Dominiko,

kéž nám dá Pán dost svého světla,

aby nás právě dnes tma hříchů nepopletla.

Ať nám dá lásku, ať nám dá víru,

ať nám dá moudrost, odvahu k smíru.

Bez velké lásky, bez velké touhy,

nepůjde smývat ze srdce šmouhy.

Ze života významného světce
Marie Dominika Mozzarellová

14. května
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 14. dubna – Mše svatá v Ostravě s televizí Noe
Program: předpokládaný odjezd 6. 30h, 10.30h mše svatá, 
11. 30 – 12. 30h  prohlídka studia Telepace, 12.30 – 13.30h oběd, 
13.30 – 14.00h  prohlídka katedrály Božského Spasitele
14.00 – 16.00h  návštěva nových kostelů sv. Ducha (Ostrava-Zábřeh) 
a sv. Cyrila a Metoděje (Ostrava-Pustkovec)
16.00 – odjezd domů

 20. dubna – Děkanátní pouť na Velehrad
Program: 15.00h růženec, 16.00h adorace, 17.00h mše svatá
15.00 – 17.00 – možnost prohlídky gymnázia a během této doby bude 
připraven i program pro děti a rodiče

 28. dubna – Žehnání polí 

 1. května – Pouť naší farnosti do Strážnice k Panně Marii při jedinečné 
příležitosti uctění ostatků blahoslaveného Jana Pavla II.
Relikvie – kus plátna z kleriky, kterou měl Jan Pavel II. na sobě v době, 
kdy byl na něj spáchán atentát, s kapkou jeho krve.

 11. května – Ministrantský den v Olomouci – pro všechny ministranty 
od 6let, mše svatá s otcem arcibiskupem v 10.00h, program do 16.00h

 12. května – Pouť hasičů ke sv. Floriánovi, mše sv. v 10.00h.
 19. května – První sv. přijímání ve Tvarožné Lhotě, mše sv. v 10.00h
 26. května – První sv. přijímání v Kněždubě, mše sv. v 10.00h
 30. května – Boží tělo – mše sv. v 18.00h ve Tvarožné Lhotě
   1. června – Boží tělo – mše sv. v 17.00h v Kněždubě
   7. června – Ukončení sezóny pro florbalisty na farním dvoře – opékání
 12. června – Mše svatá pro děti spojená s předáváním vysvědčení 
                            ve Tvarožné Lhotě
 14. června – Mše svatá pro děti spojená s předáváním vysvědčení 
                            v Kněždubě

Pastorační plán 
aneb co nás čeká 

v následujících měsících
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 16. června – Hlavní pouť na Antonínku, mše sv. s p. Eliasem Vellou
 9. – 14. června – Duchovní obnova na Antonínku s p. Eliasem Vellou 
       na téma: Vnitřní uzdravení (přihlášky na www.antoninek.cz)

 23. června – patrocinium – pouť ke sv. Janu Křtiteli – mše sv. v 10. 30h
 29. června – 7. července – Tábor pro kluky na Kobylské 
 5. července – Diecézní pouť na Velehradě – mše sv. v 10.30h

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

 Večerní adorace
 11. dubna, 16. května - Tvarožná Lhota
 18. dubna, 23. května - Kněždub

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

 Návštěva nemocných 
 2. května, 6. června - Tvarožná Lhota
 3. května, 7. června - Kněždub

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

V naší farnosti jsme se rozloučili
(leden  -  březen)

Kněždub 

 Josef Tomeček  + 26. února
 Jiřina Křižanová  + 3. března

 Jaroslav Pavlica  + 26. března

Tvarožná Lhota 

 Anna Mrvová  + 31. prosince 2012

---------------------------------------------------------------------------------------
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V kostele svatého Jana Křtitele budou oddáni:

 20. dubna, v 11.00h
Petra Václavíková, Kněždub
Martin Kočí, Chrudim

 27. dubna, ve 13.00h
Helena Frolková, Kněždub
Štefan Hamacek, Čadca

 4. května, ve 14.00h (na sv. Antonínku)
Petra Frolková, Kněždub
Martin Šplíchal, Bedřichov

 1. června, v 11.00h
Barbora Sedlářová, Staré Město
Lukáš Uřičář, Kněždub

 8. června
Zuzana Petruchová
Lukáš Joch

 15. června, v 11.00h
Veronika Bačíková, Kněždub
Petr Skamelka, Kněždub

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

Velké jubileum a Velehrad

Letošní rok je ve znamení velkých oslav. Uplyne totiž přesně 1150 let od 
příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Cyril a Metoděj se stali 
učiteli a Slovanům ukázali cestu k moudrosti, naučili je číst a psát. Sestavili 
první slovanské písmo hlaholici a Cyril na základě slovanských nářečí vytvořil 
církevní jazyk – staroslověnštinu. Do ní oba bratři přeložili důležité části Bible.

Díky těmto pokrokům se začaly vést bohoslužby ve staroslověnštině. 
Poprvé tak mohli i Slované rozumět slovům při mši, do té doby totiž kněží 
sloužili mše výhradně v latině.
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Cyril a Metoděj
Soluně je město v Řecku

a teď vám povím jednu pecku:

Rostislav si je zavolal,
na Velkou Moravu je povolal.
Když řeku Moravu přebrodili,

na hlásání víry se těšili.

Svaté písmo nám donesli,
a víru mezi nás roznesli.

Když své myšlenky nám rozdali,
do Říma se pak vydali.

V Římě se stalo mnoho událostí.
nebyly to žádné zlosti.
Konstantin však umírá,

jméno Cyril přijímá,

Arcibiskupem se Metoděj stal,
aby víru předával dál.

Uvězněn pak byl,
protože ve víře žil.

Jan VIII. udělal zákrok,
dostal ho ven méně než za rok.

Metoděje smrt přichází,
období slovanské liturgie odchází.

Staroslovanský jazyk přebývá,
v našich srdcích se ukrývá.

Autorka: Adélka Šantavá
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„Žij každý den svého života tak, 
      jako by to byl tvůj poslední...“

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

Příští číslo farního zpravodaje vyjde 7. července 2013.
Uzávěrka příspěvků je 30. června 2013.

Vydává: Římskokatolická farnost Kněždub
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Počet výtisků 280ks.

Náklady na 1ks činí 10Kč. Příspěvek je možné vhodit 
do kasičky vzadu v kostele.

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




