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Slovo otce Josefa 

     Milí čtenáři, bratři a sestry, 

držíte v rukou první číslo nového farního časopisu, který 
vznikl díky nadšení a úsilí naší mládeže, za což jí velmi děkuji. 

Při jednom ze svých putování po horách jsem neplánovaně 
získal nocleh u salvatoriánů. Bylo to sice způsobem, který se 
nápadně podobal obsahu následující památně věty: „Dobrý 
den, nemáte trochu vody? Mám takový hlad, že bych u vás 
i přespal.“ Svého rozhodnutí zde přenocovat rozhodně nelituji. 
Během rozhovoru u večeře mi bratři na sebe prozradili, že 
jejich charismatem (tedy životní náplní) je šířit evangelium 
všemi možnými způsoby.  

Také my hledejme a zkoušejme nové možnosti hlásání 
evangelia. Myslím, že každý z nás nalezne způsob, možná i více 
způsobů, jak kolem sebe šířit radost a pokoj a naplňovat tak 
myšlenky evangelia.  

Farní časopis je jednou z cest, kterou lze přinášet radostnou 
zvěst evangelia. 

Chtěl bych Vás, milí čtenáři, poprosit, abyste přinesli KUKátko 
také našim nemocným a nabídli ho i svým sousedům, 
přátelům a známým, kteří na bohoslužby pravidelně nechodí. 

Věřím, že nový farní časopis Vám bude kromě zpráv přinášet 
i radost a povzbuzení do života.  
Přeji, aby toto dobré dílo, z kterého mám radost, vytrvalo 
a pomáhalo propojit celou farnost. 

 Váš farář, otec Josef 
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Manželská obnova ve Tvarožné 

„Žádné manželství není tak dobré, aby nemohlo být 

ještě lepší.“ To byla jedna z myšlenek, kterou nám sdělili 

manželé Oujezdští z komunity Emmanuel na manželské 

obnově nazvané Láska a pravda. Setkání probíhala od ledna 

do března na faře ve Tvarožné, vždy jeden víkend v měsíci. 

Každé setkání bylo zaměřeno na určité téma. Nejdříve jsme 

vyslechli přednášky zaměřené na svátost manželství jako 

Boží dílo. Dále jsme se zamýšleli nad komunikací 

v manželství, ať už verbální či neverbální. Poslední víkend 

jsme věnovali tématu života s dětmi.  

  Každý den našeho setkání jsme začínali společnou 

modlitbou chval, díků a proseb. Následovala dopolední 

přednáška, po které jsme měli možnost konfrontovat 

slyšené slovo před Ježíšem v krátké adoraci. Volno pro páry 

jsme rádi využili a vyrazili na „rande“. Vrátili jsme zpět již 

k připravenému obědu. Po odpoledním vyučování a adoraci 

jsme se sešli ve skupinkách ke společnému sdílení – zvlášť 

muži a zvlášť ženy. Den jsme zakončili společnou mší 

svatou. V neděli jsme slavili ranní mši svatou společně 

s farníky, po níž jsme na faře pokračovali modlitbou, 

přednáškou a sdílením ve skupinkách. Obědvali jsme již 

doma společně s našimi rodinami. 

  



5 
 

Naprosto běžným přáním manželů je změnit toho 

druhého. Na to existuje jednoduchý recept: „Když chceš 

někoho změnit, změň nejdříve sebe!“ Změna vlastního 

jednání, postojů a představ může začínat například 

věnováním drobných pozorností druhému. Vždyť vážné 

krize v manželství začínají většinou z maličkostí. 

Přednášející manželé doplňovali svůj výklad mnoha 

příklady ze svého života, na kterých nám vysvětlovali nejen 

své životní omyly a chyby, ale i pozitivní zkušenosti. 

V některých příkladech jsme objevili vlastní těžkosti a staly 

se tak pro nás povzbudivým svědectvím.  

Vážíme si důvěry i času, které nám přednášející 

věnovali. 

Při setkání jsme vnímali přátelskou atmosféru, milé 

přijetí všemi zúčastněnými a jsme vděčni za možnost účasti 

na obnově pro manžele, z které můžeme stále čerpat. 

Děkujeme farnímu společenství, že tuto obnovu 

podporovalo modlitbou.  

 manželé Vlčkovi 
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Setkání nad Božím slovem 

V naší farnosti probíhá přibližně jednou za 14 dní Setkání nad 

Biblí. Scházejí se tři skupinky: mládež, střední generace a 

senioři. Na úvod každého setkání nás pan farář poučí v oblasti 

teorie techniky čtení, např. jak správně artikulovat, správného 

dýchání při čtení či jak je důležitá domácí příprava k čtení 

textu na veřejnosti. Potom společně čteme daný text a 

modlíme se nad ním. Na závěr setkání diskutujeme o tom, co 

nás oslovilo nebo čemu v textu úplně dobře nerozumíme. 

Někteří účastníci se s námi podělili o svoje myšlenky a názory: 

1) Co vás oslovilo na setkání s Písmem svatým? 

2) Jaký máte vztah k bibli, jsou tyto setkání pro vás 

obohacením v běžném životě? 

1) Díky za tyto večery. Splnilo se mé přání setkávat se nad 

Písmem svatým ve společenství. Cítím větší sílu modlitby a 

rozjímání nad přečteným textem.  

2) Bibli jsem četla nepravidelně. Nyní, co se účastním večerů nad 

Biblí, snažím se Bibli číst nahlas každý den, rozjímat a přemýšlet 

nad svým životem. 

 Libuše Fišerová 

1) Na setkání s Písmem sv. mě oslovilo, že si v dnešní uspěchané 

době chce společenství lidí svobodně najít čas, aby se mohlo sejít 

(tím nechci říkat, že už nejsou lidé, kteří Písmo sv. nečtou sami 

nebo ve společenství), ztišit se a společně naslouchat Božímu 
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slovu. Tomu slovu, jehož jsme my lidé adresáti. V tichu 

po poslechu nechat slovo promlouvat, rozjímat nad ním, modlit 

se a ukládat ho v sobě, aby v nás, i přes naše lidské slabosti a 

chápání, nadále žilo, promlouvalo a následně ho každý z nás, 

proměňoval v život v běžném životě - což je nejtěžší.  

2) Můj vztah k Bibli je jako k duchovnímu zdroji, studnici pro 

moji víru, ze které mohu čerpat, jejímž prostřednictvím ke mně 

promluví Bůh. Bible je pro mne směrníkem k hledání pravdy, 

svítilnou, majákem na cestě životem, na níž neustále zakopávám 

a padám, ale snažím se vstát a jít za světlem. 

 Rudolf Chlup 

 

1) Setkání s Písmem svatým jsem ráda přivítala hlavně proto, 

že se při čtení rozebírají úryvky, kterým často do hloubky 

nerozumím. 

2) V Bibli čtu ráda, proto i tato setkání jsou pro mne 

obohacením. Jako děti jsme doma ani Písmo svaté neměli. Stačil 

nám katechismus s pěknými obrázky a příběhy od Stvoření světa 

přes Potopu až k Josefovi egyptskému atd. Až mnohem později 

jsem se setkala s Biblí. Ještě později jsem se trpělivým čtením 

dostala až ke Gedeonovi. A to mne zaujalo. Do té doby jsem jej 

měla v hlavě jenom z písně, kde se Panna Maria opěvuje slovy: 

„Vznešený Trůne Šalamouna i také Rouno Gedeona.“ Nevím, 

proč jsem se na to dříve nezeptala. Snad bude někomu divné, že 

se zmiňuji právě o tomto příběhu. Z prostého důvodu. 

Při každém zpívání této písně (celé léto) se mi vracela otázka, 
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co bylo Rouno Gedeonovo.  Také proto, že jsem odpověď objevila 

při čtení sama. Dnes, kdy čtu dál a dál příběhy Nového zákona, 

se také ráda vracím ke čtení Starého zákona. 

 Růžena Švehlová 

 

1) Oslovila mě myšlenka samotného setkávání. Mám radost, 

že je zde možnost se tímto způsobem potkávat nad Písmem 

svatým. Je pěkné se sejít, vytvořit společenství, rozjímat a modlit 

se. Myslím, že rozdělení na věkové skupiny je také přínosné. 

Při čtení a procházení Bible jsem získal jiný vztah ke Starému 

zákonu. Mnoho lidí odkládá Starý zákon, protože se jim zdá 

těžký na porozumění. Mně se také zdá těžký, ale při podrobnější 

četbě si člověk všimne, že mnohé  jeho myšlenky (například 

z Knihy přísloví) jsou stále aktuální. 

2) K Bibli jsem měl dříve takový obyčejný vztah. V rámci příprav 

na biřmování jsem přečetl Markovo evangelium. K dalšímu čtení 

a rozjímání jsem se poté moc nedostal. Když nás otec Josef 

pozval na biblické hodiny, byl to pro mě dobrý začátek. 

Setkávání nad Písmem mě udržuje ve snaze po dalším 

objevování Božího slova. Biblické hodiny můj vztah k Bibli určitě 

změnily. Čtení Písma svatého je pro mě povzbuzení ve víře. 

V běžném životě mohu přemýšlet nad tím, co jsme na biblické 

hodině prošli. 

 Martin Svoboda 

 připravila Monika Buchtová (redaktorka) 
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Velikonoce pro všechny 

Před námi jsou nejkrásnější dny celého roku – Velikonoce. 

Slavíme je na jaře, i když každý rok v jinou dobu - vždy první 

neděli po prvním jarním úplňku. Příroda se po zimě probouzí 

k novému životu a my můžeme na každém kroku obdivovat 

něco krásného. 

Každý národ oslavoval příchod jara, protože přežít zimu 

nebylo žádnou samozřejmostí. Izraelité měli o jeden podstatný 

důvod k oslavě více. Na jaře byli vysvobozeni z Egypta. 

Z otroků se stali svobodní lidé. Tento div Boží si Izraelité 

připomínali a radovali se z něj každý rok. Slavnostní večeře, 

kterou při této příležitosti pořádali, nebyla jen hostinou, ale 

též společnou modlitbou a domácí bohoslužbou na 

poděkování za vysvobození z otroctví. 

A právě o těchto svátcích Pán Ježíš učinil ten největší skutek 

lásky -  lásky Boží k člověku. Poprvé se stal chlebem a vínem, 

ustanovil svátost kněžství a eucharistie. Položil svůj život za 

nás. Vstal z mrtvých. Co tyto události znamenají? Jako první si 

můžeme uvědomit, že Bůh není daleko, že s námi sdílí dokonce 

utrpení a smrt. Tedy situace, ve kterých bychom jinak zůstali 

sami. Neexistuje větší způsob jak projevit svou lásku, než dát 

vlastní život. Dát život dokonce za hříšníka, je vrchol lásky. 

Právě kvůli tomu se Boží Syn stal člověkem. Ovšem smrt 

nebyla konec. Velikonoce jsou oslavou vzkříšení – Pán 

skutečně vstal a tím nám otevřel cestu k novému životu. 
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V kostele se při bohoslužbách snažíme těmto událostem co 

nejvíce přiblížit, prožít je s Ježíšem a sdílet je jako jeho 

učedníci. Můžeme postupně odhalovat, co všechno Bůh z lásky 

pro nás lidi udělal. Svým utrpením, smrtí a vzkříšením nám 

přinesl záchranu od hříchu. Pokud si představíme hřích jako 

topení se v bahně, pak Ježíš pro naši záchranu do toho bahna 

vstoupil, aby nás vytáhl. Ani mnoha slovy bychom nevystihli 

veškerý obsah a význam liturgie těchto dnů (od Zeleného 

čtvrtku do Velikonoční neděle), proto doporučuji se 

bohoslužeb účastnit, nechat je na sebe působit a v tichu doznít. 

Vsadím se s Vámi, že každý rok objevíte něco nového a 

přínosného pro život, a přitom stále nevyčerpáte veškerou 

hloubku sdělení. Udělejte si čas ke slavení bohoslužeb, které 

jsou naprosto jedinečné - od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty 

tvoří jednu prodlouženou liturgii. 

Jak toto všechno souvisí s naším životem? Ježíšovo poslání, 

které má tak úžasné důsledky pro náš život, pro všechny v 

každé době, se naplnilo právě o Velikonocích. Šel až do 

krajnosti, sestoupil na lidskou úroveň včetně bolesti a smrti, 

aby nás vynesl na úroveň Boží. Stal se podobným nám, 

abychom se my mohli stát podobnými jemu, a to všichni. Stačí 

tuto Boží záchranu přijmout jako dar. 

Velikonoce jsou tedy svátky pro každého. Přeji Vám, ať ty 

letošní Velikonoce prožijete v pokoji, ať objevíte hloubku a 

bohatství těchto svátků, velikost Božího daru a ať zakusíte 

radost z Kristova vzkříšení. 

 otec Josef 
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Příprava na 1. svaté příjímání 

V letošním roce přijme první svaté přijímání 14 dětí z naší 

farnosti: 

Marie Bartáková, Anežka Brzobohatá, Jiří Buchta, Barbora 

Daňková, Petr Dumpík, Veronika Kučerová, Kateřina 

Křenková, David Macháč, Michal Pejřil, Jan Severa, Veronika 

Šírová, Richard Urbanec, Vojtěch Vlček a Nikola Zouharová. 

Při této příležitosti jsme se několika z nich zeptali na 

následující otázky: 

1) Jaký je tvůj oblíbený svatý? 

2) Co tě nejvíce baví v hodinách náboženství? 

3) Co se ti nejvíce líbí v naší farnosti? 

4) Co bys v naší farnosti změnil(a)? 

1) svatý Jiří 

2) dělání pracovních listů 

3) kostel 

4) aby byli všichni v naší farnosti uzdraveni. 

  Jirka Buchta 

1) svatý Jakub 

2) když si povídáme 

3) všechno 

4) nic 

  Nikolka Zouharová 
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1) Panna Maria 

2) když něco kreslíme 

3) všechno 

4) nic 

  Anežka Brzobohatá 

1) apoštol Jan 

2) když si někdy hrajeme nějakou hru 

3) hodný pan farář 

4) nic 

  Jeník Severa 

 připravila Marie Severová (redaktorka) 

Noc kostelů 27. 5. 2011 

Od roku 2009 probíhají 
v naší republice Noci 
kostelů. Česká republika 
se nechala inspirovat 
Rakouskem, kde tato akce 
vznikla v roce 2005 
ve Vídni. V roce 2011 se 
do Noci kostelů zapojuje i 
Slovensko. Rozhodli jsme 

se v letošním roce přihlásit i náš kostel sv. Mikuláše 
ve Tvarožné. 

Noc kostelů 2011 je pozváním všech lidí dobré vůle 
ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských 
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výtvarných a architektonických pokladů. Je projevem 
kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli 
a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit 
o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování 
a dovednosti. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti 
a zároveň citlivosti a hloubky, rozmanitost nabídky 
poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, 
církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se 
přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto 
způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní 
zkušenost v souvislosti s církví. Cílem je vytvořit nabídku 
k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. 
Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně 
nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost 
oslovit co nejširší veřejnost. 

V loňském roce mohli návštěvníci prožít Noc kostelů ve 418 

kostelech v celé České republice. Podle informací 

z jednotlivých diecézí bylo během Noci kostelů 

2010 zaznamenáno celkem čtvrt milionu návštěvnických 

vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené 

prostory kostelů, klášterů a modliteben, i doprovodné 

programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší 

veřejnosti. 

 Marie Buchtová 

Zdroj: www.nockostelu.cz 
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Světový den mládeže v Madridu 

V tomto roce zve 

Svatý Otec Benedikt XVI. 

mládež celého světa do 

španělského Madridu - 

setkat se s Kristem 

a s mladou církví.  

Počátek Světového dne 

mládeže najdeme v 80. 

letech minulého století za 

pontifikátu Jana Pavla II., 

který měl k mládeži 

blízko (a rovněž mládež 

měla blízko k němu). 

Jedná se o mezinárodní setkání, které spojuje mladé lidi 

celého světa - nejen katolíky, ale i ostatní křesťany a lidi 

dobré vůle. Nyní se setkání konávají pravidelně po třech 

letech, a to v různých částech světa. 

Při této příležitosti má člověk možnost zakusit, že církev je 

živá a my jsme její části, části jednoho těla, které je mnohem 

větší, než si běžně představujeme. Vzhledem k tomu, že jde 

o setkání, prožíváme také svou víru ve společenství, což je 

důležitá rovina naší víry.  
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Mottem letošního setkání je 

verš z listu Kolosanům: 

"V Kristu zapusťte kořeny, na 

něm postavte základy, pevně se 

držte víry." (Kol 2, 7) 

Tato slova jsou pro každého 

z nás, nezávisle na věku. 

Určitě přijde člověku vhod, 

když radu sv. Pavla přijme do 

svého života, zvlášť v těžkých 

chvílích, „kdy se slunce 

skrývá za obzorem". 

Na setkání je možné se ještě přihlásit, a to do konce dubna. 

Samozřejmě čím dříve, tím lépe. Všechny důležité praktické 

informace naleznete na internetu, takže přikládám odkazy: 

http://madrid2011.signaly.cz; http://madrid11.com.  

Jedna z nejlepších možností, jak toto setkání můžeme 

podpořit my všichni, je modlitba za něj. 

Na závěr pár slov přímo pro Tebe, mladý člověče: 

„Je jasné, že je mnoho jiných věcí, které si můžeš za ty 

peníze pořídit, ale třeba právě tato událost změní úplně tvůj 

život.“ 

 Daniela Severová 
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Stránka pro děti 

Nakreslila a vymyslila Hana Pololáníková 

Prodavačka plešatému: „Opravdu nevím, jaký šampón bych vám mohla 

doporučit, snad jedině leštidlo na parkety.“ 

Desetiletý Fanouš přinesl ze školy poznámku: 

„Váš syn nic neumí!“ 

Otec chvíli hleděl na poznámku a pak odepsal: 

„Proto ho posílám do školy!“ 

„A co vy děláte pro životní prostředí?“ 

„Nezahazuji jízdenky, používám je vícekrát.“ 
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POZVÁNKY aneb do čeho se můžete zapojit 

Zpívající mládež 

Hudební uskupení mládeže existuje v naší farnosti již mnoho 

let. Vystřídala se v něm hodně lidí a vlastně i stylů. A jak to 

vypadá nyní? 

Pro názornost mi dovolte použít následující přirovnání. Náš 

sbor je takovou lodí na moři. Ta loď ovšem při nedávné bouři 

přišla o všechny plachty. Drobné oděrky a menší díry v trupu 

však naštěstí nezpůsobily potopení lodi. Také hlavní stěžeň se 

naštěstí nezlomil a pořád ještě ukazuje k nebi (a k Bohu). Bez 

plachet to však není úplně jednoduché. (Na druhou stranu 

budeme mít ale pořádné svaly od veslování :) 

Stále se ještě snažíme přispívat ke kráse liturgie a není na 

mně, abych posoudila, jak se nám to daří. Chtěla bych pozvat 

ty z vás, kteří máte doma nějakou tu „plachtu“ a nemáte strach 

napnout ji a nastavit větru, aby se do ní mohl opřít. Právě 

takové lidi mezi sebou rádi přivítáme. 

 Daniela Severová 

Pozvánka do dětské schóly 

Všechny děti, které rády zpívají, zveme do dětské schóly. 

Každý čtvrtek v 16.45 se scházíme na zkoušky, potom zpíváme 

na mši v kostele, která začíná v 18.00. 

 Monika Buchtová  
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Animovaná májová 

Stejně jako v loňském roce, tak i letos v měsíci květnu vás 

zveme na animované pobožnosti, tentokrát s rozjímáním o 

slavných tajemstvích růžence. Pobožnosti se budou konat 

každou květnovou neděli vpodvečer (čas bude ještě 

upřesněn) v kapli sv. Anny ve Velaticích (poprvé 1. 5.). 

Přijďte s námi prožívat velikonoční radost společně se 

Vzkříšeným a Pannou Marií. 

 Daniela Severová 

Pozvánka do chrámového sboru 

Tvaroženský chrámový sbor rád mezi sebe přivítá zájemce 

o sborový zpěv. Nemusíte znát noty, stačí jen umět trochu 

zpívat. 

Najděte si čas, odvahu a přijďte mezi nás povznést se krásou 

převážně liturgického zpěvu. 

 Alena Kalužová 

Pozvánka na ministrování 

Kluci a chlapci! 

Chcete být po boku pana faráře? Chcete držet v ruce to, na 

co si moc lidí v životě nikdy nesáhne? Nebo máte prostě 

chuť po něčem novém? 

Máte možnost se kdykoliv přidat mezi řady ministrantů. 

 Daniel Kaluža (redaktor) 
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KUK! Co nás čeká? 

Zde jsou plánované akce, na které jste všichni zvaní: 

30. 4.  jarní pouť do Žarošic 

1. 5. 10. hasičská pouť ve Křtinách 

8. 5. 7.45 – mše svatá za hasiče z celé farnosti 

 10.00 – pouť v Horákově 

14. 5. ministrantský den v Olomouci 

15. 5.  První svaté přijímání 

27. 5. Noc kostelů 

28. 5. Šprýmiáda 

3. 7. pouť v Blažovicích 

24. 7. pouť ve Velaticích 

24. – 30. 7. farní dovolená na horách 

31. 7. pouť v Mokré 

7. 8. pouť ve Tvarožné 

14. – 20. 8. pěší pouť na Lomec 

16. – 21. 8. celosvětové dny mládeže v Madridu 

18. 9. farní den 

9. 10. výročí 130 let kostela sv. Mikuláše 

 ve Tvarožné 
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Vážení farníci, 

doufáme, že se farní časopis stane záležitostí celé naší 

farnosti. Proto prosíme, abyste svoje příspěvky do časopisu 

(příběhy ze života, svědectví, poděkování, připomínky, 

nápady, dotazy aj.) vhazovali do krabice na stole vzadu 

v kostele nebo je zasílali na e-mailovou adresu: 

kuk.tvarozna@email.cz  

Nezapomínejte v příspěvcích uvést jméno autora příspěvku. 

Farní časopis bude vycházet 3krát až 4krát za rok. 

  Děkujeme Vám za spolupráci 

  redaktoři časopisu Kukátko 

 

Uzávěrka příštího čísla je 14. 8. 2011. 

Pro farnost Tvarožná vytvořil tým redaktorů. 

grafika: Daniel Kaluža 

kontaktní osoba a šéfredaktorka: Monika Buchtová 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do 

výběru názvu pro nový farní časopis. 

Nejvíce jste navrhovali název „Kukátko“, proto 

jsme se rozhodli časopis pojmenovat právě tak. 

mailto:kuk.tvarozna@email.cz

