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Tvarožná, Velatice, Mokrá-Horákov 

Ze srdce žehnám obci Tvarožná a všem obyvatelům s přáním, 

aby ti, kteří budou jednou tuto listinu číst, mohli vidět jen 

všechno dobré, čím jejich předkové přispěli k růstu pravdy, 

dobra a lásky a vzdali za to jim a Bohu dík.  

              Za to ze dnes modlím. 
 +Vojtěch Cikrle 
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SLOVO OTCE JOSEFA 
 
Milí farníci, bratři a sestry, milé děti. 

Na začátku nového školního roku držíte v rukou druhé číslo farního 
občasníku.  

 Jak jste si jistě všimli, přirovnání „Práce jako na kostele“, se pro naši 
farnost stalo opět aktuální. Během letošního podzimu nás čeká první 
etapa obnovy kostela – oprava fasády na severní straně kostela. Nudit se 
nebudeme i několik následujících let.  

 Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravných prací opravy kostela i 
všem, kteří rekonstrukci podporují ať již finančně nebo modlitbou. Všeho 
je potřeba. Přál bych si, aby společná práce upevnila naše vzájemné vztahy 
i naši víru. Ať je toto dílo k větší Boží cti a slávě.   

 Při této příležitosti si vzpomeňme na sv. Františka, který uslyšel slova: 
„Oprav můj dům.“ Sv. František nejdříve pochopil tato slova jako výzvu 
opravit kostel. Až později si však uvědomil, že jeho úkolem je obnovit cír-
kev. Začal tedy s obrácením a obnovou nejdříve u sebe samého. Opravit 
srdce člověka, obnovit vlastní nitro trvá celý život. Jsme-li chrámem Ducha 
Svatého, pak věta „Práce jako na kostele“ platí přeneseně o každém z nás.  

 Není nejvyšší čas začít s opravou právě dnes? 

  otec Josef 
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MINISTRANTSKÝ DEN V OLOMOUCI 

 Dne 14. 5. 2011 se v Olomouci konal Ministrantský den. Po příjezdu minis-
trantů do olomouckého semináře, se ministranti rozdělili do několika desítek 
přibližně patnáctičlenných skupin. Vedoucími skupin byli bohoslovci 
z olomouckého semináře. V pokojích vedoucích proběhlo krátké seznámení 
členů skupiny. Poté následovala tradiční mše svatá s otcem biskupem, který 
nás povzbudil, abychom se na sebe nedívali, jak je kdo špatný, ale abychom se 
cenili podle toho, jak jsme výjimeční. Po mši jsme se všichni setkali před 
chrámem, abychom zahájili hlavní hru. Každá skupinka prošla šesti odlišnými 
stanovišti, kde nějakým způsobem pomohli svatým Cyrilu a Metodějovi. 
V průběhu hry čekal ministranty také výtečný oběd. Téměř všem skupinám 
zbývalo po obědě splnit úkoly alespoň na dvou stanovištích. Všichni se snažili, 
aby úkoly dokončili. V závěru hry nás čekalo její vyhodnocení. I když každý 
cenu nevyhrál, všichni účastníci Ministrantského dne byli šťastni a rádi, že se 
tohoto dne zúčastnili a domů si odváželi mnoho zážitků. 

  Ondřej Buchta 

 

NOC KOSTELŮ VE TVAROŽNÉ SE VYDAŘILA! 

 Asi v polovině března 2011 jsme se rozhodli zapojit 
náš kostel sv. Mikuláše do celorepublikové akce 
„Noc kostelů“. Hlavním koordinátorem této akce 
v jednotlivých diecézích je biskupství, pro nás 
biskupství brněnské. Po přihlášení kostela a 
nezbytných formalitách jsme obdrželi pokyny, které 
nám byly nápomocny při organizaci této akce. 
Potěšila nás také skutečnost, že se náš kostel stal 
stým přihlášeným kostelem v rámci ČR. Někteří z nás 
se koncem března zúčastnili i diecézního setkání na 
biskupství v Brně na Petrově, kde se s námi o svoje 
zkušenosti a nápady podělili lidé z farností, kde Noc 
kostelů již v minulých letech proběhla (v ČR probíhá 
tato akce od r. 2009). Toto setkání bylo velmi obohacující.  

V naší farnosti začala intenzivní dvouměsíční příprava, aby se celá akce 
zdařila. Základní tým organizátorů tvořilo šest osob. Nejtěžším úkolem bylo 
vytvořit program ušitý na míru našemu kostelu i jeho návštěvníkům. Každý 
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člen organizačního týmu měl na starosti 
určitou část programu. A co vše bylo nutno 
zvládnout? Nechat vyrobit velký poutač, který 
byl zavěšen mezi stromy před vchodem do 
kostela, namalovat a nechat natisknout 
upomínkové obrázky, vyrobit adventní věnec 
k přehlídce liturgických oděvů, uklidit věž 
kostela, vyrobit směrovky a popisky 

k sochám, natisknout letáky s programem, dát dohromady fotky ze života 
farnosti, vytvořit texty k prohlídce kostela, zajistit mešní víno a občerstvení, 
vymyslet Kostelní kvíz, sehnat trubače na závěrečné troubení, najít vhodného 
kandidáta na „svatého Mikuláše“, zajistit fotografa, videokameramana a také 
průvodce celým večerem, připravit výstavu modlitebních knih, zajistit balonky 
a trampolínu pro děti, videoprojekci, ozvučení, mikrofony, nachystat elektriku 
a osvětlení na potřebná místa. Děti nacvičovaly litanie, mládež a chrámový 
sbor zase svoje skladby. Z Obecního úřadu byly zapůjčeny vitríny a panel 
s informacemi o kostele. Pan farář nechal vyrobit nové razítko se 
sv. Mikulášem. Jakmile jsme obdrželi plakáty Noci kostelů, dolepili jsme na ně 
náš program a plakáty vyvěsili ve farních obcích.  

A jak letošní Noc kostelů, která proběhla 27. 5., dopadla? Z reakcí pořada-
telů, kterých bylo více než dvacet, a také návštěvníků, kterých z Brna, Lulče, 
Rousínova, Holubic, Blažovic, z obcí farnosti Šlapanice, Pozořice i naší farnosti 
přijelo do Tvarožné asi 500, jednoznačně vyplývá: „Noc kostelů ve Tvarožné 
se opravdu vydařila!“ 

 Přiznám se, že z mého pohledu byla příprava velmi náročná. Vždy se 
najdou nedokonalosti a je co zlepšovat, ale pokud cokoliv děláte pro dobro 
lidí kolem sebe a ke slávě Boží, tak 
věřte, že každá snaha přinese svoje 
ovoce. 

 Velmi děkuji panu faráři za pod-
poru, vám, kteří jste se zapojili do 
příprav a organizace Noci kostelů ve 
Tvarožné i vám všem, kteří jste přišli 
a modlili se za úspěch celé akce. 

  Marie Buchtová 
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Střípky z www.nockostelu.cz 

 podle informací bylo v 939 kostelech a modlitebnách v celé České 
republice během Noci kostelů 2011 zaznamenáno více než 300 000 návštěv-
nických vstupů, a to i přes nepřízeň počasí. Na základě reakcí návštěvníků i 
médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, 
těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. 

 během Noci kostelů 2011 zaznamenali pořadatelé v 137 otevřených 
kostelech v brněnské diecézi na 118 000 návštěvnických vstupů, a to i přes 
vytrvalý déšť během celého večera 

 pěkné reakce návštěvníků na letošní Noc kostelů byly zaznamenány i v 
ostravsko-opavské diecézi: 

„I když jsem už dlouhá léta spíše ateista, dnešní večer ve mně probudil toho 
malého kluka, který kdysi ministroval a věřil celou svou duší. Děkuji.“  

„Večer se mi moc líbil a nevěřil jsem, že jsou lidé z kostela něčeho takového 
schopni. Noc kostelů je dobrý nápad a určitě bude mít velkou tradici a neza-
nikne.“ 
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VÝLET DO KUTNÉ HORY 

 
Ve dnech 25. a 26. 6. 2011 pořádala paní Severová pro děti a mládež výlet 
do Kutné Hory k ukončení školního roku 2010/2011. V těchto dnech se zde 
uskutečnilo i Kutnohorské stříbření. 

 V sobotu 25. 6. 2011 jsme měli sraz v Brně na hlavním nádraží, odkud jsme 
vyjeli vlakem do Kutné Hory. Na nádraží v Kutné Hoře už na nás čekaly sestry 
Voršilky - s. Anežka, s. Marie - Anna. Sestra Anežka nám odvezla autem bato-
hy a sestra Marie-Anna nás provedla Kutnou Horou. V Sedlci jsme navštívili 
baziliku a kostnici. Poté jsme zamířili do kláštera, kde jsme si popovídali se 
všemi třemi Voršilkami a ubytovali jsme se. Po obědě jsme vyrazili 
na Kutnohorské stříbření, kde jsme viděli ukázky různých řemesel a někteří 
z nás si řemesla i vyzkoušeli. Dále jsme viděli Kvartet – šerm, velké turnajové 
klání na koních a královský soud. Potom jsme se vrátili do kláštera na zahradu, 
kde jsme hráli hry. Následovala prohlídka soukromé mini „ZOO“ jednoho 
pána, kam nás odvezly auty sr. Anežka a sr. Marie-Anna. V mini „ZOO“ jsou 
chovány slepice různých velikostí, tygři, hroch, morčata…. Majitel mini 
„ZOO“ nám zvířata ukázal a povyprávěl o nich. Po návratu jsme opékali špe-
káčky a zahráli si hry. Rozhodli jsme se, že se ještě na chviličku podíváme na 
stříbření na „dvorskou slavnost“ (bojové klání za čest čtyř rytířských symbolů 
a magické symboly čtyř živlů). Kolem jedenácté hodiny večer jsme se vrátili 
do kláštera a šli spát. Spali jsme v mateřské škole, která patřila ke klášteru. 
Někteří ještě viděli nebo slyšeli ohňostroj z Kutnohorského stříbření.  

 V neděli po snídani jsme si sbalili věci a chvilku hráli hry. Nedělní mši svatou 
jsme slavili v chrámu sv. Barbory. Této mše svaté zúčastnil i král s královnou. 
Při pozdravu pokoje mohly děti podat ruku králi i královně. Po mši svaté jsme 
se podívali na vyhlídku a na starodávné kočárky, které sbírala jedna paní. 
Vrátili jsme se do kláštera na oběd. Po obědě jsme si dobalili naše věci, uklidili 
jsme po sobě a šli do Kutnohorského dolu. Zde jsme se o něm dozvěděli 
spoustu nových a zajímavých informací. Potom už nás čekala cesta domů. 
Sestry Voršilky nám dovezly batohy na nádraží, my jsme se s nimi rozloučili a 
vlak nás odvážel z Kutné Hory k domovu. 

   Tohoto výletu se zúčastnili 4 dospělí a 12 dětí. Víkendový výlet do Kutné 
Hory se nám moc líbil.  

Děkujeme paní Severové za zorganizování a sestrám Voršilkám za krásný 
pobyt. 
 Marie Novotná 
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POUTNÍ MŠE SVATÉ V NAŠÍ FARNOSTI 
 

Poutní mše v naší farnosti jsme letos 
začínali 8. května v Horákově, kde jsme 
slavili mši svatou ke svatému Gothardovi. 
Nebe nad Horákovem nevypadalo 
přívětivě, proto jsme měli chvílemi deštníky 
nad hlavami, ovšem přeháňky brzy ustaly. 
Pan farář všechny přítomné povzbudil 
k četbě a rozjímání Písma svatého. Písmo 
by mělo mít pevné místo v našem životě. 

Alespoň jednou za týden bychom si měli najít čas na hlubší rozjímání textů. 
Písmo svaté je nevyčerpatelná studnice milosti a ukazatel směru, který každý 
z nás v životě potřebuje. 

Svatá Anna - chladno zrána! Přesně v duchu této pranostiky jsme se dne 
24. 7. sešli ve Velaticích před kaplí zasvěcené sv. Anně k slavení další poutní 
mše svaté. V kázání Otec Josef povzbudil všechny, kdo žijí v manželství, aby 
po vzoru sv. Anny a sv. Jáchyma, rodičů Panny Marie, stavěli svůj manželský a 
rodinný život „na skále“ a ne „na písku“. Rodiče a prarodiče mají dávat dětem 
a vnukům dobrý příklad života ve svazku manželství i v rodině a naopak děti 
mají svým rodičům dělat radost a modlit se za ně. 

V neděli 31. 7. byla pod zamračenou oblohou slavena poutní mše sv. 
u kaple Proměnění Páně v Mokré. Z Matoušova evangelia jsme si vyslechli úry-
vek o proměnění Pána Ježíše před apoštoly (Mt. 17. kap.). Pan farář nám 
v kázání připomněl, že Pán Ježíš říká apoštolům: „Nebojte se!“ Otevřeme 
proto naše srdce Ježíši, aby nás mohl proměnit a uzdravit ze všech našich 
obav a strachů. Modleme se jeden za druhého, za naše sousedy, přátele 
a hlavně za ty, kteří se od Boha vzdálili.  

Čtyřlístek poutních mší svatých v naší farnosti uzavírá pouť ve Tvarožné. 
Kaple Panny Marie Sněžné na kopci Santon nás k sobě už zdaleka volá. 
V neděli 7. 8. jsme se mohli za krásného slunečného rána vydat ke slavení 
poutní mše svaté na Kopeček nebo slavit poutní mši svatou v kostele. Hostem 
mše svaté na Kopečku byl Mons. ThLic. Václav Slouk, brněnský děkan, který 
nás v kázání povzbudil, abychom se nebáli na sebe vzít kříže každodenního 
života. Vzorem na naší cestě životem nám může být právě Panna Maria.  

   Velký dík patří všem, kdo tyto poutní mše svaté pod širým nebem připravují. 

 Monika Buchtová 
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JMJ MADRID 2011 (SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE) 
 
Dny v diecézi Tarragona podle Daniela Kaluže 
 Naši hlavní zastávkou na cestě do Madridu, dějiště Světových dnů mlá-
deže, bylo město, kde jsme se na tyto dny duchovně připravovali. Přivítala nás 
Tarragona, stočtyřicetitisícová perla pobřeží středozemí se spoustou 
památek z dob Římanů a druhého tisíciletí. V tomto překrásném městě jsme 
měli organizovaný program, ale i hodně volného času. Díky kartičkám 
poutníka jsme mohli procházet památky a muzea, kde bychom museli běžně 
platit. Samozřejmě jsme využili i možnost vykoupat se ve sluncem vyhřáté 
vodě Baleárského moře a poležet na plážích Costa Daurada (z katalánštiny: 
Zlaté pobřeží). 
 Jeden den jsme se spolu se čtyřiceti tisíci mladými lidmi, kteří byli na 
předprogramu v katalánské provincii, sešli v hlavním městě této krásné 
země, Barceloně. Zde byla pro všechny poutníky sloužena mše na fóru, kde se 
večer konal i koncert Gen Rosso, U2 Revival ad. Ve městě bylo možné 
navštívit impozantní chrám Antonia Gaudího Sagrada Família (Svaté rodiny), 
který se staví již od roku 1882. Ačkoli chrám není stále dokončen, byl vysvěcen 
7. listopadu 2010 papežem Benediktem XVI. Pro jeho architektonickou 
ojedinělost byl zařazen do slohu katalánský modernizmus. 
 Poslední den v Tarragoně, byl pro nás po celém městě připraven program. 
Katecheze o Ježíši Kristu, představení volontérů (dobrovolníků) v římském 
amfiteátru a koncert v novém 
amfiteátru pod hradbami. Večer 
jsme po poslední společné české 
mši svaté poděkovali každému, 
který se nějakým způsobem 
podílel na přípravě Dnů v diecézi. 
Další den ráno jsme se vydali do 
550 kilometrů vzdáleného hlav-
ního města Španělska - Madridu.  
 
Světové dny mládeže podle Daniely Severové 
 Setkání jsem se zúčastnila jako člen přípravného týmu české výpravy. Naše 
skupinka měla na starosti stravování, což znamenalo během přípravného 
týdne, kdy účastníci byli v Tarragoně, ale přípravák už pracoval v Madridu, 
zajistit jeho nasycení. Během samotného setkání jsme hlavně vyzvedávali jídlo 
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pro ty, kterým jejich povinnosti nedovolily zajít si pro něj do místních restau-
rací osobně, a potom taky pro marody. 
 Před odjezdem jsme věděli pouze to, že kuchyň k dispozici mít nebudeme. 
To se po příjezdu nezměnilo a ani podmínky nebyly příliš uspokojivé k tomu, 
abychom mohli plnit svoje poslání. Díky vstřícnosti místních volontérů se však 
dělo nemožné, takže přípravný tým nakonec hlady nezhynul :) 
Být v přípravném týmu bylo úžasné a jsem moc ráda, že jsem mohla být jeho 
součástí.  
 Ve chvílích volna jsem se dostala buď na program, nebo do města a musím 
říct, že Madrid je moc krásné město a překrásnými kostely (klimatizovanými 
.) Silným zážitkem pro mě bylo, když jsem vstoupila do katedrály „Naší Paní 
Almudenské“, která byla vysvěcena roku 1993 Janem Pavlem II. Nejen tato 
stavba, ale i další chrámy, která jsem měla možnost navštívit, měly obrovskou 
duchovní touhu, které jim dodávala čtvrtou dimenzi. 
 Nedá mi to, abych se závěrem nezmínila o Cuatro Vientos, letišti, kde 
probíhala vigílie a mše svatá s papežem. Měli jsme krásný sektor naproti pó-
diu, avšak zase to bylo daleko na záchod a k vodě. Španělé si nejspíš asi 
nespočítali, kolik tak lidí by se mohlo 
vlézt do jednoho sektoru, takže mít 
lístek ještě neznamenalo, že se člověk 
do „slíbeného“ sektoru (nebo vůbec na 
samotné letiště) dostane. Já jsem 
naštěstí tento problém neměla. Déšť 
při vigilii taky nakonec měl svůj smysl a 
závěrečná bohoslužba byla pěkným 
zakončením. Rozchod lidí z letiště 
naštěstí proběhl celkem v pohodě, a 
pak se už začaly odpočítávat poslední 
minuty našeho pobytu v Madridu. 
Město se s námi loučilo uprostřed noci 
osvětlované blesky, které sem tam 
křižovaly oblohou.   
 
Světové dny mládeže podle Světlany Křížové 
 Celosvětové setkání mládeže v Madridu, bylo pro mě nezapomenutelným 
a v jistém smyslu důležitým zážitkem. Setkání bylo naplánováno na čtrnáct 
dni. První týden jsme strávili ve španělském městě Tarragona a druhý 
v samotném Madridu.  
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 V pondělí 8. srpna večer jsme autobusem vyjížděli z Tišnova, kvůli špat-
nému systému v DCM Brno jsem musela cestovat sama, bez přátel, vůbec 
jsem nevěděla, co budu v autobusu plném cizích lidí dělat a jak to ty tři dny 
cesty vydržím. Všichni byli ale milí a přátelští a já mezi nimi našla hned několik 
skvělých lidí.  
 Když jsme dorazili do Tarragony, ihned nás ubytovali v prostorné tělo-
cvičně a dali nám celý den na oddech. Další dny, v tomto krásném městě 
sebou nesly poznávání památek, koupání v moři, ochutnávání výborné zmrz-
liny, ale také český program nabitý přednáškami, adoracemi a každý den mší 
svatou. V sobotu jsme odjeli na výlet do Barcelony a prohlédli si jeden 
z nejznámějších památek Španělska, chrám zasvěcený Svaté rodině- Sagrada 
Família. 
 Druhý týden nás už čekal Madrid, tam jsme to začali mít trošku náročnější, 
ale myslím, že možná i o něco hezčí. Každý den v 9:45 byl naplánován český 
program se svědectvími, katechezí a mší svatou. Poté jsme mohli jít na oběd 
do některé z mnoha restaurací a ochutnat nějakou místní specialitu. Po obědě 
byl volný čas, takže jsme opět obešli nádherné památky a navzájem se hlídali, 
abychom se v tak velkém městě neztratili. Ve čtvrtek jsme uvítali Svatého 
Otce na náměstí Plaza de Cibeles a v pátek jsme s ním strávili i Křížovou cestu. 
V sobotu byla slavnostní vigilie na sluncem rozpáleném letišti Cuatro Vientos, 
kde nás k večeru zastihla menší bouřka, kterou někteří z nás s radostí přivítali, 
aby se po horkém dni osvěžili. Na Cuatro Vientos jsme zůstali až do rána. 
Ráno jsme s papežem slavili mši svatou, přijali požehnání a chystali odjezd 
zpátky domů.  
 Při návratu jsme si v autobuse navzájem povídali své zážitky, svědectví a 
postřehy ze setkání, které se určitě ve velké míře dotklo každého z nás. 
Tato pouť pro mě jako vždy měla své pro a proti. Nejvíce mi vadilo strašné, 
madridské horko, nacpané metro a jídlo v Tarragoně, které se skutečně 
nedalo jíst. Zároveň mě ale povzbudilo nadšení a vytrvalost mladých lidí, kteří 
vkládají svou bezmeznou víru v Boha a kteří skutečně chtějí jít v každé situaci 
za Ježíšem, jak ve svých radostech i starostech všedního života. 
 

ANKETA z Madridu 
 
Zeptali jsme se účastníků SDM v Madridu na pár otázek: 
1. Seznámil(a) ses s někým z jiné země? 
2. Co tě zaujalo v promluvě Benedikta XVI.? 
3. Co znamenalo pro tebe toto setkání osobně (pro tvůj duchovní život)? 
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1. Jestli počítám do zemí zvlášť Moravu a Čechy, tak mohu říct, že jsem se 

seznámil s děvčaty z jižních Čech☺. Bohužel jsem se s nikým, kde se 
nemluví česky, neseznámil.  

2. Už jenom to, jak krásně s nadšením a radostí k nám promlouval.  
3. Velmi hodně, byl to neopakovatelný zážitek, který můžu směle označit 

mezi další svátosti. Právě tady si člověk uvědomí, že tyto akce mají 
převeliký smysl a to nejen pro mladé, ale pro všechny lidi v církvi. 

  Daniel Kaluža 

 
1. Ano, mluvili jsme s Mexičany, s Francouzi, se Slováky a samozřejmě se 

Španěly. Všichni byli velmi přátelští, milí a horkokrevní. Některým jsme 
rozuměli, některým ne, ale všichni jsme se na sebe usmívali☺. 

2. Zaujalo mě, že nás svatý otec vyzýval ke společenství a jednotě v naší víře 
v této „intenzivní době změn“. 

3. Povzbuzení a radost z toho, že je tolik mladých křesťanů, kteří svou víru 
skutečně žijí. 
 Světlana Křížová 

 
1. Nějak blíže ne, ale potkávali jsme mnoho národů, s některými jsme 

prohodili jen pár slov, jindy jsme se i představili nebo společně vyfotili.  
2. Zaujala mě hlavně důvěra, se kterou nám promlouval (s tou k nám mluvili 

i naši biskupové při dopoledním programu).  
3. Znamenalo to zastavení a zároveň posunutí z hlavy do srdce. 

  
Anna Severová 

 

1. Ve frontě na oběd se se mnou dali do řeči dva kluci, vlastně už nevím, 
odkud byli, každopádně se chtěli naučit českou větu: „Odkud jsi? Jsem z ... “ 

2. Svatý otec působil velmi pokojně a radostně, velmi mi to pomohlo, když 
jsem se necítila moc dobře v tom dešti ☺. Při nedělní homilii potom mluvil 
mimo jiné o tom, že Ježíše nelze následovat osamoceně a dál to rozvíjet. 
Často si říkám, že to či ono bych měla rychleji a líp, kdybych to udělala 
sama, Benedikt XVI. nás vyzval, abychom ve víře individualismu nepod-
léhali.  

3. Asi něco jako nechat všední starosti a ostatní problémy v nížině a vystoupit 
na Horu. A Hora je přece místo setkání s Bohem. ☺ 

 Daniela Severová 
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1. Seznámila jsem se s polskou a španělskou dobrovolnicí, dále jsem mluvila 
s jedním francouzským knězem. 

2. Na jeho promluvě mě oslovilo to, že papež zdůrazňoval, že k Bohu 
nemůžeme jít sami, ale ve společenství, toto jsem si uvědomila i při 
různých dalších situacích během těch čtrnácti dnů.  

3. Nějak jsem si uvědomila, že když přijmeme Boží vůli, naše kříže, Bůh nás 
neopustí, ale je s námi a pomáhá nám.  

 Marie Severová 
 

PĚŠÍ POUŤ NA LOMEC 

Na letošní pěší pouť, která se 
uskutečnila ve dnech 14.8. – 20. 8. 
2011   a jejímž cílem bylo poutní místo 
Lomec u Vodňan, se vydalo 21 
poutníků. 

V neděli 14. 8. se nejen poutníci, ale 
i jejich blízcí, sešli v Blažovicích, kde 
naše pouť začínala. Po požehnání se 
poutníci vydali na cestu, vstříc radosti, 
rozjímání, únavě, přízni i nepřízni 

počasí a dalším zážitkům, které jednotlivé dny budou přinášet. První 
přenocování nás poutníky čekalo na faře v Rajhradu. 

V pondělí ráno jsme slavili mši svatou, uklidili faru a vyrazili na cestu. 
U kapličky před Ivančicemi jsme se pomodlili litanie a následně pokračovali 
do Ivančic. Zde jsme poobědvali. Při odpoledním putování jsme narazili na dva 
brody, které jsme všichni úspěšně zdolali. Navečer pršelo, ale také jsme 
spatřili krásný západ slunce – to jsme právě procházeli kolem Dukovan. 
K spánku jsme se uložili na faře v Rouchovanech.  

Po úterní ranní mši svaté jsme se vydali na další část našeho putování. Přišli 
jsme do Jaroměřic nad Rokytnou, kde byla přestávka na oběd a poté 
následovala prohlídka kostela. Další naše kroky směřovaly k Moravským 
Budějovicím, kde jsme si krátce odpočinuli, neboť nás ještě čekalo 
22 kilometrů do Jemnice, kde jsme měli zajištěn další nocleh. Několik 
kilometrů před Jemnicí jsme zpívali duchovní písně a to se nám hned šlapalo 
lépe.  
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 Tak jako v úterý, i ve středu ráno jsme slavili mši svatou, po které jsme 
vyrazili na cestu. Přestávka na oběd byla tentokráte ve Slavonicích. 
Odpoledne jsme na naší cestě viděli mnoho vojenských bunkrů. Někteří z nás 
se osvěžili koupelí v rybníce a všichni jsme pokračovali do Nové Bystřice 
k přenocování. 

 Ve čtvrtek ranní mše svatá nebyla, takže hned po úklidu jsme se vydali 
dále. Dopoledne jsme „jednou nohou“ překročili hranice mezi ČR a 
Rakouskem. Oběd jsme snědli v Lutové, odkud jsme pokračovali k cíli 
čtvrtečního putování – jihočeské Třeboni. Řeka, ve které jsme se vykoupali, 
s sebou odnesla i část naší únavy. V Třeboni jsme slavili mši svatou a také 
se v křížové chodbě pomodlili křížovou cestu. K přespání a načerpání nových 
sil na další den nás přijali v klášteře v Třeboni.  

 V pátek jsme ranní mši svatou již slavili a po ní se vydali zdolávat další 
kilometry naší poutě. Dopoledne nás zkrápěl déšť. Cestou jsme se pomodlili 
křížovou cestu. Potom se rozjasnilo. Z Lišova, kde byla přestávka na oběd, 
směřovaly naše kroky do Hosína. Asi dva kilometry před Hosínem jsme si 
krátce odpočinuli. Po chvilce odpočinku jsme pokračovali dále. Provázela nás 
bouřka, při které svítilo slunce, a po bouřce se na obloze ukázala nádherná 
duha. Hosín bylo poslední místo, kde jsme na letošní pěší pouti přenocovali.  

V sobotu ráno jsme se vydali na závěrečnou etapu poutě na Lomec. 
Po cestě jsme se pomodlili poslední růženec a už jsme stáli pod kopečkem, 
na který jsme vyšli a byli na Lomci. Zde jsme se společně vyfotili a ve tři hodiny 
odpoledne slavili mši svatou s dalšími poutníky z našich farností, kteří za námi 
přijeli. Po mši jsme se vzájemně rozloučili a rozjeli se unaveni, ale šťastni 
ke svým domovům.  

Už se těšíme na letní pěší farní pouť v roce 2012, na kterou jste všichni zváni.  

 
  Za poutníky Marie Novotná 

  



 

14 

FARNÍ DOVOLENÁ – PRÄBLICH 
 

 Ve dnech 24. 7. - 30. 7. jsem se poprvé zúčastnila farní 

dovolené, která se letos uskutečnila v rakouských Alpách 

v místě Präbichl. Na tuto dovolenou vyrazilo celkem 

38 zájemců z farnosti Tvarožná a Blažovice. Dlouho jsem 

váhala, zda mám vůbec na dovolenou jet, ale kama-

rádčino vyprávění a fotografie z předešlých dovolených 

mě nakonec k účasti na dovolené přesvědčily.  

 Přestože počasí nebylo příliš příznivé, pocit z dosažení 

vrcholů nádherných hor našeho stvořitele a zhlédnutí 

bohaté květeny nám bylo odměnou za úsilí a pot, které 

jsme při výstupu vydali. Přestože jsme měli někdy pocit, že už nemůžeme, 

vždy se našla ještě nějaká skrytá rezerva energie, vůle a zvědavosti, která nás 

hnala dál a výš. Plný sil, až k neuvěření, byl otec Josef. Hned jej bylo vidět 

vpředu, hned vzadu, povzbuzoval nás ostatní a nabízel pomoc každému, kdo 

ji potřeboval. Po zdolání vrcholu přišla i sladká odměna v podobě čokolády. 

Velký dík patří panu Kašpaříkovi 

za zajištění pohodlného a útulného ubyto-

vání. Rovněž velké poděkování směřuje 

k paní Anně a Vlastě Rafajovým, našim 

kuchařkám, které nám vyvařovaly jako na 

hostině. V neposlední řadě si poděkování 

zaslouží celý kolektiv zúčastněných, který se 

podílel na bohoslužbách, večerním pro-

gramu a jako dobrovolné služby zajišťoval 

výpomoc v kuchyni. 

 Určitě nelituji účasti na letošní farní 

dovolené, neboť mi umožnila poznat dobré 

lidi, nádhernou přírodu a duchovní pohodu. 

 
  paní Rejnušová 
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VÝROČÍ 130 LET POSVĚCENÍ KOSTELA VE TVAROŽNÉ 
 
Z kroniky obce Tvarožná: 

„Starý chrám byl ve stavu prabídném, stěny popukány, palachový strop 

dřevěnými sloupy podepřen, střecha shnilá, slovem: na zboření.“ 1) 

 

 Tuto svízelnou situaci zavinilo mj. umístění kostela s nedostatečnými 

základy na svahu. Kostel byl také značně poškozen během napoleonských 

válek. Hrozilo jeho zřícení, proto občané chtěli postavit chrám nový, což 

podporoval i tehdejší farář Matěj Lavička a majitel panství Egbert Belcredi. 

Věci dostaly spád po příchodu nového faráře Václava Kosmáka v prosinci 

1877. Václav Kosmák dostal od brněnské biskupské konsistoře příkaz, 

aby usiloval o stavbu nového chrámu.  

 Usilování však nebylo zapotřebí. Pan August Prokop zhotovil veškeré 

plány potřebné ke stavbě nového kostela a dne 17. 5. 1880 byla jeho stavba 

svěřena do rukou brněnského stavitele pana Augusta Weisse. Na den 

Nejsvětější Trojice roku 1880 byla dopoledne slavena slavnostní mše sv. jako 

rozloučení se starým chrámem, kterou sloužil děkan P. Antonín Šubert 

z Lulče. 

Den na to, 24. května, začalo vyklízení a 

bourání starého kostela. Tehdy, bylo to před 

130 lety, se začaly psát dějiny kostela nového. 

Stavitelské práce postupovaly tak rychle, 

že dne 31. října 1880 byl posvěcen kříž a 

vyzdvižen i s bání, do které byly vloženy 

dokumenty, na věž. Po dostavbách a úpravách 

byl kostel dne 9. října 1881 zasvěcen 

sv. Mikuláši. Nezbývá nám, než žasnout nad 

tím, že se nový kostel, včetně zbourání 

předchozího, podařilo postavit za rok a půl. 

Zajímavostí je, že mezi mnoha významnými 

hosty při slavnostním zasvěcení kostela byl i 

hudební skladatel Leoš Janáček, který řídil pěvecký sbor bohoslovců. 
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 V polovině minulého století se kostel ocitl ve stavu tak špatném, že nějaký 

čas hrozilo jeho zřícení. Proto v roce 1967 započaly rozsáhlé rekonstrukce 

kostela, které trvaly téměř 20 let. Při rekonstrukci byl upraven interiér 

kostela, byla udělána elektroinstalace, nová fasáda na kostele i na věži, byly 

opraveny varhany, schody, zábradlí ke kostelu a mnoho dalšího.  

 Roku 1996 započaly práce na věži. Při této příležitosti byla dne 29. 5. 1996 

z věže sundána báně, která byla následně otevřena. Zraky současníků tak 

mohly spatřit dokumenty, které byly do báně uloženy v roce 1880. Kříž ze 

špice věže i báně byly nově pozlaceny a přesně o dva měsíce později, dne 29. 

7., byla báně opět uzavřena a vyzdvižena na vrcholek věže.  

 A co že v sobě báně ukrývá? Ve schránce je zde uloženo požehnání obci od 

brněnského biskupa Cikrleho, poselství faráře Metoděje Slavíčka příštím 

generacím, odkaz obecní rady budoucím generacím ve Tvarožné, kopie 

odkazu V. Kosmáka, seznam původních dokumentů z roku 1880, pohlednice a 

propagační materiál obce Tvarožná. Dále jsou přiloženy medaile, které byly 

vydány při příležitosti vzpomínkových akcí „Bitvy tří císařů“ ve Tvarožné, 

zápis o rekonstrukci věže kostela, rekonstrukci kostela a všechny dostupné 

noviny vydané dne 29. 7. 1996. 

 V novém kostele doposud působilo 11 kněží. Podařilo se dohledat také 

jména 22 kaplanů, z nichž někteří se stali ve Tvarožné faráři.  

 Každý ze zdejších farníků má své pouto k tomuto kostelu. Prožívají zde 

důležité okamžiky svého života, jako jsou svátosti, slavení mše svaté a 

společné modlitby.  

 Ať je náš kostel i nadále domovem, kde se lidé scházejí k modlitbě, setkání 

s Bohem a člověka s člověkem. 

  Monika Buchtová 
 
Zdroje: 1) F. Gale, F. Kopecký – Tvarožná, Santon a bitva tří císařů, 1998; str. 30 

                 A. Krček – Kronika farnosti, brožura Tvaroženský kostel, 2006 
                 P. Josef Rybecký 
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SETKÁNÍ U LESNÍ KAPLE 
 
 V neděli 29. května 2011, jsme se sešli na Mariánské pobožnosti u kaple 
Mistrovských nad Horákovem. Pobožnost, kterou vedl otec Josef Rybecký, 
byla mile zpestřena. Postaraly se o to mokerské děti s písničkami k Panně 
Marii a velatická mládež s pantomimou Zvěstování. Byl to příjemný, téměř 
letní podvečer. 
  Hana Ženožičková 

 

 
 

 
SVATÝ ALOIS GONZAGA – PATRON ŠKOLÁKŮ 

 
Svatý Alois Gonzaga je patronem mládeže, studujících a všech, kteří si 

vybírají svoje životní povolání. Proč? Doufám, že nám tento článek napoví.  

 Alois se narodil 9. března 1568 jako prvorozený syn italského hraběte 

Ferdinanda Gonzagy. Otec měl o Aloisově budoucnosti jasnou představu – 

Alois se měl stát bojovníkem a tak jít v otcových šlépějích. Aloisova matka 

však vedla syna k víře a zbožnosti.  

 Otec nechával malého Aloise od útlého dětství hrát si se zbraněmi. 

Od vojáků se také Alois naučil neslušně mluvit. Když bylo Aloisovi pět let, 

odjel jeho otec bojovat do ciziny. V této době maminka ukázala malému 

Aloisovi, co se Bohu líbí a co ne. Alois přestal neslušně mluvit a svým 

životem chtěl dělat radost Bohu.  
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 V deseti letech Alois složil slib čistoty. Když mu bylo Aloisovi dvanáct let, 

připravoval se na první svaté přijímání a také se setkal s arcibiskupem 

Karlem Boromejským. Alois byl tímto setkáním silně ovlivněn a začal 

přemýšlet o tom, že se zřekne svého dědictví a bude se věnovat 

kněžskému povolání. Ve svých sedmnácti letech se Alois, navzdory otci, 

rozhodl vstoupit do jezuitského řádu. Alois se věnoval teologickým studiím 

a pečoval o nemocné. Po svolení otce odchází Alois do noviciátu jezuitů 

v Římě. Tady Alois zdokonaluje svůj duchovní život.  

 V době, kdy se v Itálii rozšířila morová epidemie, jezuité pečovali 

o nemocné. Aloisovi byla, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, péče 

o nemocné odpírána. Alois ovšem natolik naléhal, že mu bylo vyhověno a 

on s velkou obětavostí sloužil nemocným v nemocnici. Jednou Alois spatřil 

na ulici těžce postiženého osamělého člověka. S vypětím všech sil odnesl 

Alois nemocného do nemocnice. Po této události Alois ulehl a již nevstal. 

Smrt Alois očekával s radostí, neboť věděl, že zemře v oktávu Božího Těla. 

Před smrtí byl Alois zahrnut mnoha milostmi. Alois zemřel 21. června 

ve svých 23 letech. Zanechal po sobě spisy a dopisy převážně určené 

mládeži.  

Alois Gonzaga byl svatořečen v roce 1726. 
 

 Marie Severová 
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STRÁNKA PRO DĚTI – KDO BYL SVATÝ VÁCLAV? 
 

Svátek sv. Václava slaví křesťané 28. září. Pro občany České republiky je 
tento den státním svátkem. Mnoho lidí však ani neví, kdo to sv. Václav byl. 
Co bychom o této osobnosti měli vědět? Odpověz na otázky a písmena 
u správné odpovědi napiš dolů do tajenky. Dozvíš se, kdo byl sv. Václav? 
 
  

       

 
             

1. Sv. Václav žil v: 
KD – 8. století 
BO – 9. století 
OD – 10. století 

2. Pocházel z rodu: 
OS – Lucemburků 
VÁ – Přemyslovců 
MÍ – Slavníkovců 

3. Ve víře ho vycho-
vala babička: 
ÁČ – Anežka 
ŠE – Drahomíra 
ŽN – Ludmila 

4. Po svém otci 
panoval jako: 
ÝA – český kníže 
MÁ – český král 
OH – český císař 

5. Byl znám tím, 
že vykupoval: 
NE – obilí 
MO – otroky 
UM – ovčí vlnu 

6. Pro svou zemi 
usiloval o: 
SÍ – větší území 
BÝ – zdravotní péči 
UD - mír 

7. Jeho smrt 
způsobil bratr: 
RÝ – Boleslav 
KÉ – Vratislav 
FÓ - Spytihněv 

8. Byl zavražděn 
ve Staré Boleslavi: 
PL – v hradní kapli 
VL – u vrat kostela 
ŠL – v zahradě 

9. Jeho ostatky jsou 
v Praze v chrámu: 
AP – sv. Ignáce 
AK – sv. Mikuláše 
AD – sv. Víta 

10. Je uctíván 
jako ochránce: 
AT – Braniborska 
AŘ – Čech 
OT - Moravy 

Tajenka: SVATÝ VÁCLAV BYL 

Tajenka pro děti pochází z Katechetického věstníku č. 1-2/2008-09 (Biskupství brněnské) 
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„KAŽDÉ KOLENO AŤ POKLEKNE…“ 
 
Drazí bratři a sestry.  

 Rád bych se pozastavil nad tím, jak se chováme v kostele a jestli si vůbec 
uvědomujeme, před koho přicházíme. Se zármutkem velice často sleduji, jak 
mnozí z nás vcházejí do Božího chrámu, jako by snad ani nechápali, že je zde 
někdo čeká. A přitom hned při vstupu do chrámové lodi našemu pohledu 
dominuje zřetelně viditelný svatostánek. Díky Bohu za to, že v našem kostele 
stojí stále uprostřed (v některých kostelích bohužel věřící člověk první 
okamžiky rozpačitě tráví zjišťováním, zda se tam vůbec svatostánek nachází a 
kde je zrovna umístěn). 

 Stojíme tedy před tabernákulem – jak se také jinak eucharistickému 
svatostánku říká. Na leckterých místech je zavedeno pravidlo, že se před 
svatostánkem pokleká. Já osobně bych tuto formulaci upřesnil. Je zde totiž 
riziko, že si ji člověk může špatně vyložit. Poklekáme totiž nikoli před 
svatostánkem, nýbrž před samotným Pánem Ježíšem. Vždyť je to právě on, 
kdo přebývá v kostele a netrpělivě čeká, až za ním přijdeme. Zve nás k sobě. 
Když si my pozveme domů návštěvu, pečlivě se připravujeme a radostně ji 
očekáváme. O co větší je radost našeho Pána, když nás konečně spatří 
přicházet. A potom – jak velké je zklamání, když se my namísto vřelých 
pozdravů a vznešených projevů úcty raději zajímáme, jestli na nás ještě 
zůstalo nové číslo katolického týdeníku, věnujeme pozornost lidem jdoucím 
ke zpovědi, vyhlížíme známé, abychom jim o sobě dali vědět, usedáme 
na poslední chvíli do lavice s očekáváním, co se zase dnes v kázání dozvíme, 
pozorujeme, kdo je jak oblečen, a když nám náhodou ještě zbude čas, svěříme 
se svým sousedům s tím, co nás dnes čeká na oběd a co se během uplynulého 
týdne všechno stalo. A přitom se zazvoněním zvonku prakticky končí poslední 
možnost osobně si promluvit se svým Stvořitelem a Spasitelem, neboť během 
nové mše (jak ji dnes běžně známe) bohužel není téměř žádný prostor ke 
ztišení (nepočítáme-li čas díkůčinění po svatém přijímání a nepatrnou chvíli 
ticha po kázání, kdy spíše vstřebáváme množství informací, jež jsme slyšeli). 

 Začala tedy mše svatá. Když se podaří, jsme schopni alespoň částečně 
vnímat všechna čtení. Pokud není kázání příliš dlouhé a nezajímavé, možná si 
z něj i něco odneseme. Nyní však začíná fyzicky náročnější část mše. Hned po 
homilii následuje Vyznání víry, při kterém musíme stát. Stejně tak u přímluv se 
stojí. Začne však bohoslužba oběti, a to už si zase – i když jen na chvíli – 
můžeme sednout. Jaká škoda, že si neuvědomujeme, co se zrovna v tuto 
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chvíli odehrává. Celý kostel sice sedí a zpívá, u oltáře se však dějí veliké věci. 
Jsme zváni k tomu, abychom na oltář položili nejen chléb a víno, ale něco 
mnohem víc. Jsme zváni k tomu, abychom obětovali sami sebe. Máme 
Všemohoucímu Bohu svěřit všechna zákoutí našeho života, všechny naše 
starosti, bolesti a radosti, všechny svoje přátele a blízké, každou obavu, svoji 
budoucnost atd. – prostě vše, co jsme. 

Pokud jsme až doposud byli nepozorní, je to naše škoda. Teď už ale musí-
me udělat vše pro to, abychom co nejhlouběji pronikli do tajemství Kristovy 
Oběti. Začíná stěžejní část mše. Po prefaci (tj. slavnostní zpěv na počátku 
mešního kánonu) a po chvalozpěvu Svatý, Svatý, Svatý poklekáme. Blíží se 
tajemná chvíle Proměnění Těla a Krve Pána Ježíše Krista. Kněz se modlí kánon 
nad obětí, kterou za nás všechny, za celou církev a za celý svět Bohu přináší. 
Je to příležitost i pro nás – ztišit se a připravit se na okamžik, jenž je vrcholem 
celé mše. S pokorou a naprosto odevzdaně vyčkávejme na hlas zvonků, které 
ohlašují onu spásnou událost. Ježíš Kristus sestupuje z nebe. Posvěcuje celou 
církev a přichází osobně ke každému z nás. Přichází osobně. Věnujme co 
nejpečlivěji pozornost svému Spasiteli. Mluvme s ním, děkujme mu a klanějme 
se mu. Kristus je s námi. Opravdověji než kdykoli jindy. Nepromarněme tyto 
vzácné chvíle: s vírou a pokorou 
klečme před Ním, nevstávejme a 
neusedejme bezprostředně po tajem-
ství víry. Což není před námi samotný 
Ježíš Kristus? Právě ten, který se 
narodil z Neposkvrněné Panny, ten, 
který byl tupen a bičován, ten, který 
nesl kříž za každého z nás, a ten, který 
také za každého z nás – za mě, za tebe 
– zemřel na kříži? Není to ten Kristus, 
který přemohl smrt a přinesl nám 
věčný život? Ano, přesně ten, skutečně 
ten Ježíš, který se po dvě tisíciletí 
každodenně obětuje na oltářích všech 
kostelů, aby se s námi mohl setkat tím 
nejintimnějším způsobem – skrze 
svaté přijímání. Aspoň chvíli si 
uvědomme svoji nevýznamnost a 
maličkost před Tím, který je naším 
Bohem a zůstaňme klečet. 
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 Po mši svaté jako by se zdálo, že už je po všem a už nám nic nebrání vesele 
se začít bavit. Pokud nám ale nezůstává rozum stát nad tím, co se právě 
odehrálo, alespoň tedy svým neuctivým chováním a povídáním nebraňme 
těm, kdo chtějí se svým Bohem ještě chvíli zůstat sami. 

 Někteří by mohli nejistě oponovat tím, že nemají tak vřelý vztah k Pánu. 
Že to prostě neumějí a cítí se nepřirozeně. Já sám jsem však přesvědčen, 
že právě tohle je cesta k prohlubování vztahu s Trojjediným Bohem. Zkusme 
prosím skutečně chodit do kostela tak, aby náš postoj odpovídal nápisu nad 
vchodem našeho chrámu: Jdu k Otci. 
  -jf- 

 

ZVEME VÁS… 

 

Všichni jste srdečně zváni na 
FARNÍ DEN, 

který se bude konat v neděli 18. 9. 2011 na faře ve Tvarožné. 

Můžete se těšit na: 
14:30 spuštění tvaroženského orloje (před kostelem) 
14:35 požehnání v kostele 

Od 15:00 program na farní zahradě: 

 soutěže pro děti 

 poslech cimbálové muziky „Sylván“ 

 ochutnávku burčáku, pohoštění 

 prodej knih 

 prezentace a promítání fotografií ze Světových dnů mládeže 

  … a na pokec a pohodu s ostatními farníky . 
 
Animované říjnové pobožnosti ve Velaticích 

V měsíci říjnu bychom vás chtěli pozvat na Animované říjnové do Velatic. Tyto 

pobožnosti se budou konat o nedělích v 18:30 hodin. Tentokrát budeme 

rozjímat nad tajemstvími bolestného růžence. 

 Daniela Severová 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Velikonoční hrkání v Mokré 
   Na Zelený čtvrtek vždy umlkají a odlétají zvony do Říma pro 
požehnání Svatého Otce. Po odletu zvonů musí být zvonění zvonů 
nahrazeno. Už třetím rokem se o náhradu zvonění postarala skupinka 
dětských „hrkačů“, když se svými řehtačkami, hrkačkami a trakaři 
procházela obcí. Děkujeme dětem za jejich nadšení, díky kterému se 
nám povedlo obnovit krásnou tradici. 
   Hana Ženožičková 
 

 
 
 
 

 

 Hrkání v Mokré Hrkání ve Tvarožné 
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KUK! CO NÁS ČEKÁ? 
 
Zde jsou plánované akce, na které jste všichni zváni: 
 
 18. 9. Farní den 

Při této příležitosti prosíme všechny šikovné hospodyňky, 
aby upekly nějaké dobroty a donesly je v neděli 18. 9. 
v době od 13:00 do 13:30 na faru. Děkujeme.  

 

 25. 9. Latinská mše svatá 
Ku příležitosti 2. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. 
v České republice. 

 

 7. – 9. 10. 130. výročí posvěcení kostela 
 

 21. – 23. 10. FA-VÍK (farní víkend pro děti) 
Informace a přihlášky naleznete v kostele vzadu na sto-
lečku nebo na e-mailu daniela.severova@gmail.com 

 
 

 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 

13. 11. 2011 
 

Svoje příspěvky (připomínky, poděkování, nápady, dotazy aj.) vhazujte 
do krabice umístěné vzadu na stole nebo je zasílejte na e-mail 

kuk.tvarozna@email.cz 
 

Děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci. 
 

   Redaktoři KUKátka 
 

Články spjaté s JMJ Madrid neprošly jazykovou korekturou. Omluvte prosím případné chyby. 

Půjčujte si KUKátko mezi sebou, přinášejte ho svým známým, sousedům, přátelům. 

Pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Josefa vytvořil tým redaktorů: Marie a Anna 
Severovy, Daniel Kaluža a Monika Buchtová. Všem, kteří jste přispěli a přispíváte do našeho 

časopisu, mockrát děkujeme. 

mailto:daniela.severova@gmail.com
mailto:kuk.tvarozna@email.cz

