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Ježíš Kristus přichází proto, 
aby nás osvobozoval od zla, 

které máme v sobě, 
i od zla, které přichází zvenku. 

Aby posílil všechno, co je v nás dobré, 
a my se tak stávali jeho slávou. 

Aby potěšil všechny nešťastné 
a dal jim novou naději. 

Aby nás vyvedl ze všech špatných závislostí, 
do kterých jsme se dostali, 

a aby nám odpustil naše selhání. 

Aby se nám dal nalézt jako ten, 
který chce naše dobro. 

Aby nám dal zakusit radost 
stát se jako on obdarováním druhých. 

Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho – na rozdíl od 
nás lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný… A to je 
vlastně důvod vánoční radosti a kořen téměř všech věcí, které se o Vánocích 
staly zvykem a tradicí. 

Ať Pán naplňuje vaše srdce. 
Za to se modlím a k tomu vám žehnám.  

  
Brno, Vánoce 2011 Vojtěch Cikrle 
  biskup brněnský 
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SLOVO OTCE JOSEFA 
 

 Milí čtenáři, dostáváte do rukou předvánoční KUK. Po Novém roce se 
kvůli reformám dočkáme různých úsporných opatření a zdražení. 
Radostné adventní očekávání se tak může změnit na očekávání finančních 
těžkostí. Optimismus a pokoj nám mohou vrátit Vánoce, které se blíží 
každým dnem. Ne tím, kolik nás budou stát. Kvůli útratě je přece 
neslavíme. Ano, Bůh vůči lidem nedělá žádná úsporná opatření. Ba naopak, 
ve své štědrosti dal mnohem více, než si člověk zasloužil a než lidé vůbec 
očekávali. Boží Syn se stal člověkem. Ježíš Kristus je tím největším 
vánočním Darem od Boha. Toto obdarování nebylo jen pro pár lidí před 
dvěma tisíci lety. Betlémské dítě se chce narodit i v srdci každého z nás a 
stát se pro nás tím největším Darem, o který nepřijdeme žádnou reformou. 
Přeji Vám nejen šťastné a veselé, a abyste v novém roce finančně vyšli, ale 
také ať přijmete a nikdy neztratíte ten největší vánoční Dar. 

  otec Josef 

 
FA-VÍK Z POHLEDU ÚČASTNÍKA 
 
 V pátek byla mše a po mši jsme 
se odebrali na faru. Tam nám vedoucí 
ukázali, kde bude náš pokoj. Když 
jsme si to ukázali, rozdělili jsme se do 
skupin. Každá skupina šla do jiné 
místnosti, aby se spolu seznámili, 
vymysleli si název a nakreslili znak. 
Dále jsme s kuchařkami vykrajovali 
perníčky a dělali další zajímavé věci. 
Když jsme šli spát, přišel anděl a řekl 
nám, že se máme připravit, protože půjdeme za paprskem. Při cestě jsme 
měli oči zavázané šátkem a drželi jsme se provázku. Když jsme došli na 
jeho konec, řekl nám pastýř, abychom si rozvázali oči a následovali ho. 
Došli jsme až k betlému, kde byl Josef, Panna Maria a Ježíšek. Tou cestou 
jsme se všichni pořádně unavili, a tak jsme šli spát. 
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 Ráno jsme měli rozcvičku 
– sbírali jsme jablka. Dále 
následovalo vyrábění. Vyráběla 
se vánoční přáníčka, 
pokladničky, pohlednice, svíčky 
a perníčky. Potom jsme hráli 
dlouhou hru venku. Měli jsme 
chodit podle kartiček a plnit 
různé úkoly. Nakonec jsme na 
faře dělali koláž obličeje Pána 
Ježíše. Hráli jsme další hry. 

Večer byla noční hra a nakonec se nám zjevila Panna Maria. 

 Ráno někdo prodával věci, co jsme vyrobili, a někdo zůstal na faře. 
Po prodeji byly hodnoceny skupinky, pak jsme šli všichni na hrubou a tou 
skončil favík. 

 Anežka Brzobohatá 

 
POSTAVME MOST! 

 

 O letošní misijní neděli 23. 10. jsme v naší farnosti uspořádali 
společně s dětmi a mládeží misijní jarmark. Děkujeme vám za vaši štědrost, 
protože díky ní se podařilo vybrat 12.727 Kč, které byly odeslány na účet 
Papežského misijního díla dětí a pomohou těm nejpotřebnějším. Ani jsme 
tak pěkný výsledek nečekali, protože současně se konala sbírka na misie i 
v kostele (a při ní se vybralo přes 30 tisíc korun!). 

 Chtěla bych vás všechny pozvat, abychom na misie nezapomínali po 
celý rok. Papežská misijní díla nabízí jednoduchý návod, co konkrétně 
můžeme dělat. Sice je prvotně určen dětem, ale i my dospělí se můžeme 
inspirovat a hodně se tím naučit. My všichni můžeme stavět MOST. A z 
čeho? To nám napoví jednotlivá písmena: Modlitba, Oběť, Služba, 
Tvořivost. 

 Každý z nás ví, že za peníze se nedá koupit všechno a bez Božího 
požehnání je marné lidské namáhání, proto je modlitba velmi důležitá. 
Účinky našich modliteb sice většinou nevidíme, ale to neznamená, že jsme 
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se modlili zbytečně. Modlitba nás přivádí blíž k Bohu a také nás propojuje 
navzájem na velké vzdálenosti, věřím, že na druhém konci planety 
(a možná ani ne tak daleko) se někdo modlí za nás :). 

 Slovo oběť zní trošku nepříjemně, učí nás nemyslet jen na sebe, 
umět se rozdělit, něco si odříci, udělat nepříjemné věci bez odmlouvání... 
Kdo tohle umí, má jednoznačně most s dobrými základy. S tímto bodem 
souvisí i misijní bonbonek, o kterém více ve zvláštním článku. 

 Služba je asi ten nejkratší „most“, protože souvisí bezprostředně 
s mým bližním, kterého potkávám, který třeba bydlí u mě doma. Asi všichni 
máme rádi Afričany, ale ty, se kterýma se denně stýkáme, moc rádi 
nemáme a to je škoda. Právě skrze službu projevujeme lásku těm, které 
máme kolem sebe, a skrze ně samotnému Kristu. A to už přece stojí 
za to :).  

 Tvořivost je vlastně naše fantazie a vynalézavost v tom, abychom 
viděli způsoby, jak pomáhat všem kolem nás. Čím mohu druhému udělat 
radost? Není někdo kolem mě osamělý? atd.  

 Teď už je asi jasné kam ten „most“ máme stavět. Vždycky začíná 
u nás a vede k druhým lidem a tohle může být naše malé misijní úsilí 
po celý rok. Nebojme se, že to nedokážeme nebo že to nemá smysl, 
společně můžeme propojit celý svět. 

  Daniela Severová 

 

MISIJNÍ BONBONEK 

 

 Pod tímto označením se skrývá umění něco si odříct ve prospěch 
druhého člověka. Tato aktivita je určena pro děti (ale nejen pro ně) a 
souvisí s těmi pokladničkami, které si děti vyrobily 
na Farním víkendu. Jsou na peníze, které děti 
ušetří tím, že si pravidelně odepřou nějakou 
sladkost. Domluvili jsme se, že na konci školního 
roku (datum bude ještě upřesněno v ohláškách) 
pokladničky přineseme do kostela a ušetřené 
peníze společně pošleme na účet PMDD. 
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 Zapojit se mohou i děti, které na FaVíku nebyly, stačí si vyrobit 
nějakou papírovou pokladničku, dobře poslouží třeba krabička od čaje. 

 Vzhledem k tomu, že v každé rodině to funguje jinak, záleží na vás, 
jak si to zařídíte. Děkuji všem rodičům, kteří v tomto úsilí své děti podpoří a 
třeba jim nějak vyjdou vstříc, aby se mohly taky zapojit. Stále ale platí, že 
misiím můžeme pomoci i jinak než jen penězi, takže záleží na vaší 
tvořivosti :). 

  Daniela Severová 

 

VZÁCNÝ DÁREK 

 
Když jsem na jaře slavila kulatiny, dostala jsem velmi vzácný dárek. 

Pozvání na La Salettu, do Lurd a Arsu bylo opravdu nečekané. 

Přestože jsem o těchto místech už mnoho slyšela, nedovedla jsem si 
je živě představit. Stejně tak, jak jsem se přesvědčila o síle Medjugorie a 
místech Ježíšova života, Izraeli, tak mocně na mne působila poutní místa 
jižní Francie. Třebaže rozdílnými podmínkami a atmosférou. 

La Salette je mariánské poutní místo položené na překrásném úpatí 
hory Gargas ve výšce 1800 m.n.m. Klidná příroda francouzských Alp mě 
velmi oslovila. Nad námi modrá obloha, pohled do hlubokých zelených 
údolí a na zasněžené horské velikány. To vše vyvolává zamyšlení nad 
lidským životem a jeho smyslem. Jistě tohle místo zjevení nebylo zvoleno 
náhodně. Dvě její hl. myšlenky: Boží jméno chovej v úctě a sedmý den svěť 
jako sváteční a věnuj ho odpočinku, jdou plně v symbióze s tímto místem. 

Městečko Lurdy je naopak velmi živé. Přesně dle přání svěřené 
Bernadettě Pannou Marií: Ať přicházejí procesy s prosbami o obrácení, 
uzdravování duše i těla.  

Stovky lidí na vozíčcích a tisíce dalších přicházejí s různými prosbami, 
ale i poděkováním.  Otevřená srdce všech jakoby bila v jednom rytmu. 
Nejpůsobivěji zde asi působily podvečerní světelné průvody provázené 
modlitbou Růžence a zpěvy písně Ave, Ave Maria v mnoha jazycích. Do 
mikrofonu zazněla i čeština skupinky poutníků od Brna. V Lurdech si 
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všichni velmi silně uvědomovali, že nikdo z nás není osamocen, pokud 
neodmítá jistotu nadpozemské přítomnosti.  

Nezapomenutelnou zastávkou na naší cestě bylo městečko Ars, 
působiště sv. faráře J. M. Vianney, patrona všech kněží. Byl věhlasným 
zpovědníkem, také kazatelem. Pod oltářem u jeho hrobu byla sloužena 
poslední česká mše našeho putování. 

Městečko Ars je sice nevelké, ale duchem jeho svatého je obrovské. 
Možná i zdánlivě jednoduchou myšlenkou sv. faráře: „Když jsme před 
svatostánkem, místo abychom se rozhlíželi kolem, zavřeme své oči a svá ústa 
a otevřme své srdce. Dobrý Bůh otevře své a my půjdeme k němu a on půjde 
k nám … Milosrdenství Spasitele je jako rozvodněná bystřina. Při svém toku 
strhuje vše…“ 

Přeji nám všem dar zklidnění a otevřené srdce vůči Bohu i lidem. 
Nebe neobelstíme … 

Děkuji za krásné putování. Byl to opravdu vzácný dárek. 

  Alena Kalužová 

 
SLOVO K ADVENTU 
 
Význam slova advent a historie: 

 I když jsou středem liturgického roku velikonoce, liturgický rok 
začíná okruhem vánočním, který obsahuje dvě liturgické doby: dobu 
adventní a dobu narození - dobu vánoční. Slovo „ADVENT“, z latinského 
Adventus, znamená příchod. Advent začíná čtyři týdny před vánocemi a 
končí před prvními nešporami před Narozením Páně. Od nich pak 
následuje doba vánoční až po první neděli po Zjevení Páně (tedy svátek 
Křtu Páně). Zatímco dobu velikonoční, postní a narození mají všechny 
liturgie, dobu adventní má pouze liturgie západní. 

Dějiny adventu začínají na Západě v jižní Galii a ve Španělsku ke konci 
4. století. Tam byla pociťována potřeba hlubší přípravy na vánoce a Zjevení 
Páně. Bylo to také proto, že se v ten den uděloval křest. Tato přípravná 
doba trvala tři týdny a měla charakter postu. Protože se však v galské 
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církvi nikdy nepostili v sobotu a neděli, bylo třeba osmi týdnů, aby se 
dosáhlo plného počtu čtyřiceti dnů před Zjevením Páně. 

V Římě nikdo nepomyslel předsunout před dobu vánoční dobu 
postní. Přesto se v 6. století začaly poslední dva týdny před vánocemi 
liturgicky připravovat, aby vyjadřovali příchod Páně na tento svět (slavení 
zvěstování P. Marie a vystoupení Jana Křtitele). 

V následujících staletích ovlivnil galský advent římskou praxi. Advent 
se částečně stal postní dobou. Od středověku se používá fialové barvy, 
oltář se nemá zdobit květy, nezpívá se Gloria ani Te Deum. Půst se však 
uplatnil jen přechodně a dosti pozdě. Také čtyřtýdenní rozsah adventu se 
prosadil až ve vrcholném středověku. Řím nepovažoval advent za 
liturgicky postní dobu. To je vidět z toho, že na rozdíl od postu se o 
nedělích vždy zpívalo aleluja. 

Začátkem liturgického roku se stal advent ve 12. – 13. století, předtím 
začínal liturgický rok Římě slavností Narození Páně. 

Jak už bylo výše zmíněno, v adventu se používá barva fialová. Jen 
na 3. neděli adventní, nazývaná též Gaudete, je možno použít barvu 
růžovou, tak jako v době velikonoční na 4. neděli postní (Laetare). O 
tomto dni není jako během zbytku adventu zakázáno zdobit kostel 
květinami. Barva růžová je barvou radosti a připomíná nám, že se slavení 
Narození Páně již přiblížilo. 

Symboly adventu: 

 Adventní věnec: Věnec je 
od nepaměti symbolem vítězství a 
královské důstojnosti. I Bible 
mluví o věnci jako o projevu úcty, 
radosti a vítězství. Adventní věnec 
je holdem tomu, kdo je očekáván, 
a kdo zároveň přichází jako vítěz, 
jako král a osvoboditel – Ježíš 
Kristus. Světlo ze svící vyjadřuje 
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach. 
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 Adventní písně – roráty: Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré 
české písně – „roráty“, sestavené podle biblických textů, převážně 
prorockých. Název „RORÁTY“ pochází z nejznámější adventní písně – 
„Rorate coeli de super...“ – Rosu nám dejte nebesa ... Připomínají 
očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí 
ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. 

Význam adventu: 

 Z každodenního života máme všichni zkušenost, že máme málo času 
pro Pána a málo času také pro sebe. Dochází k tomu, že jsme zcela 
pohlceni nákupy, vařením a pečením. Adventní doba ale naštěstí není jen 
časem zmíněných činností. Má především svůj duchovní obsah, a tím je 
nejen příprava na Vánoce. Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem 
každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. 
Advent, který prožíváme, nás vybízí zastavit se v mlčení a chápat 
přítomnost. Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat 
s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu 
znamená jít Pánu naproti, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, 
smířit se s ním a také s těmi, kdo jsou kolem nás, kdo jsou součástí našeho 
života a snažit se zbavovat zbytečné přítěže, která nám zabraňuje chodit 
po cestách Božích. Advent je doba přítomnosti a očekávání věčnosti. Právě 
z tohoto důvodu je především dobou radosti, vnitřní radosti, kterou 
nemůže odejmout žádné utrpení. Radost ze skutečnosti, že se Bůh stal 
člověkem. 

  Jiří Polach 

 

 
ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO KŘÍŽE 
 

V neděli 9. října 2011 kolem poledne, v den 130. výročí posvěcení 
tvaroženského kostela, se uskutečnilo žehnání obnoveného kříže na 
křižovatce v Hlinkách. 
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Důvodů, proč jsme se rozhodli pro 
opravu tohoto kříže, bylo více. Například 
také to, že jde vlastně o jediný kříž, který ve 
Tvarožné máme. Jsou tu samozřejmě i další 
kříže – u kostela, u školy, na hřbitově, 
ale ty se váží spíše ke konkrétním budovám 
nebo místům. A ty ostatní jsou už mimo 
zastavěnou část obce. 

Práci jsme zadali odbornému 
restaurátorovi panu Neuwirthovi z Brna. 

Původní cihelný podstavec byl 
před rozebráním pečlivě zaměřen a na 
základě tohoto zaměření byla vyhotovena 
forma a následně tzv. výdusek z umělého 
kamene, který tvarově odpovídá 
původnímu podstavci. Nový podstavec byl 
postaven na stávající základ opatřený 
hydroizolací. 

Mramorová deska zůstala zachována. Byla repasována a nápis nově 
vytažen. 

Z litinového kříže byl otrýskáním odstraněn veškerý původní nátěr a 
rez. Poté byl kompletně pozinkován, opatřen několika vrstvami nového 
nátěru a vsazen do nového podstavce. Opravu litinového kříže provedla 
firma pana Hasíka z Břeclavi. 

Celkový náklad na opravu kříže činil 48.000,- Kč. 

V jedné liturgické písni se zpívá: „...dědictví otců zachovej nám 
Pane!“ Boží muka, kapličky, kříže,... to není pouze drobná sakrální 
architektura, jak se tyto stavby odborně nazývají. Především to jsou 
viditelné důkazy živé a hluboké víry našich předků, kterou se snažili 
předávat svým potomkům.  

Je nyní na nás, abychom jejich odkaz, a s ním i tyto symboly víry, 
uchovali příštím generacím. 

  Ing. Petr Buchta 
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ZE ŽIVOTA CHRÁMOVÉHO SBORU 
 

Když jsem redaktorům KUKátka dala návrh, že by se mohlo napsat 
také něco o chrámovém sboru, obdržela jsem rychlou odpověď: Tak to 
napište! Udělala jsem to, byť mě to trochu potrápilo. Myslím totiž, že by 
nebylo špatné vidět naši práci i ze strany „posluchače“. Rozhodla jsem se 
tedy, že to pojmu spíše fakticky. Nebudu se vracet do hluboké historie. Ta 
byla před časem otištěna ve Tvaroženském zpravodaji. 

Sbor, pokud by se sešel celý, má 21 členů včetně varhaníka a 
dirigenta. Zdálo by se, že je to dost. Na zkouškách se však scházíme 
v různém počtu a tak je nutné hodně opakovat a vracet se k naučenému. 

Přesto se nám každý rok podaří nacvičit několik nových písní, 
Vánoční nebo Velikonoční mši. Vystupujeme o všech velkých svátcích či 
slavnostech, také při významných událostech týkajících se naší farnosti. 

Poslední roky pravidelně jezdíme zpívat při příležitosti velkých 
svátků do Otnic k o. P. Buchtovi. Znovu nám byla nabídnuta možnost 
zpívat u o. P. Kopeckého v jeho čebínské farnosti. A mohly by se slibně 
rýsovat i další možnosti.  

Překrásnou spolupráci jsme začali před dvěma roky s ekumenickým 
sborem Zvony ze Srbska, který má velmi široký a pestrý repertoár. Byli tu 
už dvakrát a představili se i jako hosté při mši svaté v našem kostele první 
říjnovou neděli.  Také my jsme v minulém roce využili jejich pozvání. 
Bohužel ve velmi slabém obsazení, takže jsme vystupovali pouze jakou 
součást jejich sboru. I tak to bylo nádherné poznávání lidí, třebaže 
rozličného vyznání. Příští rok se v Selenči opět sejdeme. 

V současnosti jsme zazpívali při oslavách 130 roků od posvěcení 
kostela sv. Mikuláše, na misijní neděli a při slavnosti Ježíše Krista Krále. 
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Potom už nás čeká vánoční zpívání. Při půlnoční mši nás už 10 roků rádi 
doprovází mladí muzikanti z Kyjovského komorního orchestru. 

Nelze opomenout, že bez varhaníka Jirky Šumbery a dirigenta 
Honzi Sáraze, současně uměleckého vedoucího již zmíněného orchestru, 
bychom se stěží pravidelně každý čtvrtek scházeli, abychom následně 
mohli zpěvem přispět k oslavě Boží. Škoda, že zodpovědnost dirigenta a 
jeho úsilí o poctivé vedení sboru není vždy správně pochopeno. 

Nebylo by dobré nevzpomenout ani na část žen, které se podílejí 
svým zpěvem na důstojném rozloučení s našimi zesnulými.  

Nemohu si odpustit malé zamyšlení nad budoucností sboru. 
Ve Tvarožné se (zatím) daří to, co není obvyklé v jiných obcích a městech – 
mít svůj vlastní sbor. Jeho existence závisí jen a jen na tom, zda se najdou 
lidé, kteří rádi zpívají, jsou ochotni přijít, podělit se o svou radost a 
propůjčit svůj hlas. Svou důležitost ve sboru má každý. Zpěv je přece 
krásný způsob modlitby. 

Vítán mezi námi je každý, kdo má k tomuto otevřené srdce.  

Děkujeme o. Josefovi a všem, kteří nám pomáhají, povzbuzují nás a 
dávají najevo, že mše svatá s našim zpěvem je i pro ně slavnostnějším 
zážitkem. 

Alena Kalužová 

 

RELIKVIÁŘ SVATÉHO MAURA 
 

Co je to relikviář? 
- zdobená schránka domečkového typu určená pro ostatky svatých 

Kde ho můžeme najít? 
- zámek Bečov nad Teplou (Karlovarský kraj) 

 Relikviář (1,5 x 0,6 x 0,7 m) byl zhotoven pro ostatky sv. Jana Křtitele, 
sv. Maura a sv. Timoteje. O sv. Maurovi víme jen to, že pokřtil několik 
desítek křesťanů včetně sv. Timoteje a spolu s nimi byl sťat – stalo se 
v 1. nebo 3. století. 
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 Relikviář nechal zhotovit ve 13. století šlechtic z rodu Rumigny 
(Belgie) a byl uložen v benediktýnském klášteře ve Florennes, kde přečkal 
celá staletí. 

 V roce 1838 koupil poškozenou památku Albert de Beafort, nechal ji 
opravit a převést na své sídlo v Bečově nad Teplou. 
Jeho potomci sympatizující s nacismem na konci války relikviář ukryli a 
nakvap zámek opustili.   

 V roce 1984 Američan 
Douglas nabídl československé 
vládě obchod, za čtvrt milionu 
dolarů si chtěl legitimně 
vyzvednout a odvést blíže 
neurčitou památku, kterou nikdo 
nebude postrádat, protože o ní 
neví. Mezitím, co naši úředníci 
vedli s obchodníkem zdlouhavá 
jednání, skupina kriminalistů na 

základě několika indicií (památka je 100 - 150 km od Norimberka) 
prováděla usilovná pátrání. Nakonec se jim podařilo nalézt zmínku 
o relikviáři v publikaci z 30. let v Bečově. 

 5. listopadu 1985 kriminalisté objevili v násypu pod podlahou v hradní 
kapli relikviář, který byl značně poničen. 

 Až do roku 1993 byl uschován v bankovním trezoru rozložený na 499 
kousků. 

 Skupina restaurátorů vzácnou památku pečlivě uváděla do 
původního stavu a od roku 2002 mohou vzácný relikviář zdobený zlatem a 
drahými kameny vidět návštěvníci opět na zámku v Bečově nad Teplou. 

 Relikviář je ve speciální chráněné místnosti umístěný ve skleněné 
schránce, má nevyčíslitelnou hodnotu a je po korunovačních klenotech 
naší druhou nejcennější památkou. 

 Návštěva tohoto skvostu vám přinese nezapomenutelné duchovní a 
historické zážitky. 

  Ladislav Kaluža 
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  -as- 
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SVATÁ LUDMILA   *860 - †921   (1090. výročí mučednické smrti) 
 
 Ludmila se narodila jako knížecí dcera Svatiborova na hradišti Pšov 
(dnešní Mělník). Její otec ji provdal roku 874 za knížete kmene Čechů – 
Bořivoje (první historicky doložený český kníže). Okázalý sňatek zajistil mír 
v české kotlině. 

 Zlomový okamžik v jejím životě 
přichází roku 884. Spolu s manželem a 
početnou družinou navštěvují Velkou 
Moravu. Na dvoře knížete Svatopluka se 
setkávají s arcibiskupem Metodějem. 
Pod mocným dojmem ze setkání a poznáním 
nové křesťanské víry přijímají z rukou 
arcibiskupa křest. Zaslouží se o stavbu 
prvních křesťanských kostelů. 
Manžel Bořivoj brzy umírá a Ludmila se za 
nedospělé syny ujímá správy českého území. 
Díky její politické prozíravosti a silné 
osobnosti se podařilo předat vládu bez 
nepokojů nejstaršímu synovi Spytihněvovi. 
Ludmila se stará o výchovu svých vnuků: 

„…je dobrou matkou chudých, chromých, slepých a vlídnou utěšovatelkou 
sirotků“ (podle Kristiánovy legendy). 

 Osudový moment nastává roku 921, po smrti nejmladšího syna, 
knížete Vratislava. Nedospělý vnuk Václav (později svatý) byl dosazen 
na knížecí stolec, ale byl neustále ovlivňován výchovou své babičky. Tento 
fakt těžce nesla její snacha, Václavova matka, Drahomíra. Ludmila před 
vládychtivou snachou ustupuje, stahuje se do ústraní na hradiště Tetín. 
Jejich spor to však neřeší. 

 Psalo se 16. září 921 – onoho pátečního večera věděla, že její osud se 
naplňuje. Nepřítel je již uvnitř hradiště. S divokým křikem vtrhnou vrahové 
Tuma s Gomou do její ložnice. Ludmila přijímá ortel v klidu a s modlitbou 
na rtech. Její bohatý život se uzavřel. V roce 925 její tělo z Tetína převáží 
vnuk Václav do hrobky v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, kde odpočívá 
doposud. 
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Lebka Ludmily se odedávna chová jako relikvie ve svatovítském pokladu. 
V 11. století byla svatořečena a stala se tak na necelé tisíciletí jedinou 
českou světicí. 

  Ladislav Kaluža 

 

ZVEME VÁS… 
 
Silvestr na faře 

 Po prvním vydařeném ročníku oslavy Silvestra a nového roku na faře 
ve Tvarožné, bychom opět rádi pozvali všechnu mládež z naší farnosti, aby 
se k nám letos též připojila. Není to jen o tom se pobavit, zahrát si hry 
a dobře se najíst, ale také zamyslet se nad vším, co jsme v tomto roce 
prožili a poděkovali za to Pánu. Zároveň mu svěřit nadcházející rok a 
vykročit do něj spolu s Ním, což se děje při mši svaté, která začíná úderem 
dvanácté hodiny. Minulý rok mši předcházela adorace, při níž každý dostal 
slovo života na nový rok (nějaký citát z bible). Předpokládám, že toto se 
letos nezmění, jen začátek bude o chvilku dříve, podrobné informace 
budou viset v kostele na nástěnce. Zájemce prosíme, aby se předem 
přihlásili přes e-mail. A nebojte se přijít, bude to stát za to! 

  -ms- 

Společenství mládeže 

 Na celosvětových dnech mládeže jsme pocítili, že Bůh nás skrze slova 
papeže Benedikta XVI. zve nebo spíše vyzývá do společenství. Pochopili 
jsme, že víru nelze žít každý sám. Že nemůžeme být jako samostatné 
ostrovy, protože ty může v dnešní době strhnout proud. Uvědomili jsme si, 
že vírou se musíme dělit, jinak ji ztratíme. 

 Z toho všeho vyplynulo, že jsme se začali jako mládež scházet každý 
týden na faře. Nejsme uzavřené společenství, rádi přivítáme mezi sebe 
další, kteří se chtějí se svou vírou dělit s druhými. Co je tedy cílem našeho 
setkávání? Chceme jít společně za Kristem, podporovat se a podpírat se 
navzájem. Chceme se dělit vírou i tím, co zrovna prožíváme. Modlit se. Učit 
se sloužit druhým ve společenství i mimo něj, atd. 
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 Nejlíp uděláš, když se sám přijdeš podívat. Scházíme se každou neděli 
od 18:00 hod na faře ve Tvarožné (ovšem pokud bude nadále chodit více 
Velaťáků než Tvarožňáků, bude lepší přesměrovat místo konání 
do Velatic). Jinak bych touto cestou ráda poprosila ostatní farníky 
o modlitbu za toto Boží dílo, aby přinášelo, co nejlepší plody. 

  -ms- 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2011 

 V České republice se jako vždy stane první zastávkou Betlémského 
světla jihomoravská metropole. Již v neděli 11. prosince v 9.00 hodin 
při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma 
do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení bohoslužby 
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si světélko v lucernách či na hořící svící mohou malí i velcí odnést domů. 
Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží 
na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních 
úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně 
mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení 
domů.  

 Následný rozvoz Betlémského světla vlaky po České republice se 
uskuteční o týden později, v sobotu 17. prosince 2011.  

 Akce šíření Betlémského světla 
poprvé proběhla v Rakousku  v roce 
1986 jako charitativní akce pro radost 
postiženým dětem. Do Betléma, místa 
narození Ježíše Krista, je pro 
Betlémské světlo každý rok vyslán 
chlapec nebo děvče (říká se jim Dítě 
Betlémského světla), kteří vykonali 
něco dobrého. Odtud se světlo lásky a 
pokoje potom šíří do celého světa. 

 Motto letošního Betlémského světla zní: „Lid, který chodí 
v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1) 

 www.biskupstvi.cz 

 

PODOBENSTVÍ O DVOJČATECH 
 

 Byla zplozena dvojčata a vyvíjela se v mateřském lůně. Míjely týdny a 

děťátka rostla. S rozvojem jejich vědomí vzrůstala jejich radost: „Hele, není 

fantastické, že jsme byli zplozeni? Není úžasné, že žijeme?“ 

 A současně začala dvojčata také objevovat svůj svět. Když objevila 

pupeční šňůru, která je spojovala s matkou a dodávala jim výživu, zpívala 

radostí: „Láska naší maminky, ta je tak veliká, že se s námi dělí o svůj 

vlastní život!“ 
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 Míjely týdny, přecházely měsíce a dvojčata, jak se vzájemně 

pozorovala, zjišťovala, že se mění. 

 „Co to znamená?“ ptalo se jedno. 

 „To znamená,“ odpovědělo druhé, „že se náš pobyt na tomhle světě 

chýlí ke konci.“ 

 „Ale mně se nechce odejít,“ důrazně prohlašovalo první. 

 „Chci tady zůstat navždycky!“ 

 „Nemáme na výběr,“ mínilo druhé. „Ale po narození snad existuje 

nějaký život!“ 

 „A jak by to bylo možné,“ tázalo se pochybovačně první dvojče. 

 „Přijdeme o svou pupeční šňůru, náš pramen života, jak to uděláme, 

abychom mohli žít bez ní? A kromě toho – před námi tu byli jiní, opustili 

tohle lůno a nikdo z nich se nevrátil a nesdělil nám nic o existenci nějakého 

života po narození. Ne, narození, to je konec!“ 

 Na to se první dvojče silně znepokojilo: „Pokud zplození končí 

narozením, jaký smysl má život v děloze? Je to absurdní. Nakonec není tak 

za tím vším ani žádná matka.“ 

 „Ale musí být,“ protestovalo druhé dvojče, „jak bychom se sem 

dovnitř dostali? A jak bychom to udělali, abychom přežili?“ 

 „Viděl jsi někdy naši maminku?“ ptalo se první. 

 „Třeba, že je jen v našich představách. Možná jsme si ji vymysleli, 

abychom mohli lépe chápat svou existenci.“ 

 Tak se poslední dny v děloze matky zaplnily tisícem otázek a velkou 

úzkostí. Nakonec přišla chvíle porodu. 

 Když dvojčata opustila svůj svět v děloze, otevřela oči. 

 Začala křičet. 

 To, co uviděla, předčilo nejsmělejší sny. 

 

Jednoho dne se konečně narodíme. 
Zdroj: B. Ferrero – Úsměvy pro duši  
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PODĚKOVÁNÍ 
 
 V neděli 18. 9. 2011 se konal v naší farnosti Farní den. Srdečně děkuji 
všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav a ochotně 
pomohli. Poděkování patří i vám, kdo jste přišli strávit příjemné zářijové 
odpoledne a modlili se za zdárnost celé akce. 

  Marie Buchtová 

Veliký dík patří všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na chodu 
celé naší farnosti. Těchto lidí je opravdu hodně, i když tyto služby mnozí 
berou jako samozřejmost. 

A jaké činnosti a služby máme na mysli? Patří sem: úklid kostela 
a fary, květinová výzdoba, celoroční údržba kapliček ve farních obcích, 
údržbářské práce na kostele i faře, brigády, zametání, úklid sněhu, služba 
varhaníků, kostelníků, akolytů a ministrantů, zpěv při mších svatých (děti, 
mládež, chrámový sbor), vedení adorací, říjnových a májových pobožností, 
výuka náboženství ve školách i na faře, biblické hodiny a společenství 
mládeže, ekonomická farní rada, starost o účetnictví, matriku, či klíče 
od kostela a fary… 

Doufáme, že jsme na nikoho nezapomněli, pokud ano, tak se 
upřímně omlouváme. Děkujeme také za vaše modlitby a oběti i finanční 
podporu. A hlavně nesmíme zapomenout, že máme mezi sebou kněze, 
díky kterému se můžeme společně scházet ke slavení mše svaté. 
Kéž tohoto pozvání často využíváme… 

 redaktoři KUKátka 

 

KUK! CO NÁS ČEKÁ? 
 
 10. 12. Děkanátní setkání mládeže v Židlochovicích 
 11. 12. Adventní koncert v kostele (v 17:00) 
 25. 12. Vánoční pásmo dětí a mládeže 
 31. 12. Silvestr na faře pro mládež 
 8. 1. Tříkrálový koncert schóly Pochodeň 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH VE TVAROŽNÉ A BLAŽOVICÍCH 
 
 Tvarožná   Blažovice 

 24. 12. ...................... 7:00 24. 12. ...................... 21:00 
  23:00 
 25. 12. ...................... 7:45 25. 12. ...................... 9:15 
  10:45 
 26. 12. ...................... 7:45 26. 12. ...................... 9:15 
  10:45 
 28. 12. (Velatice) ..... 18:30 
 29. 12. ...................... 18:00 
 30. 12. ...................... 17:00 30. 12. ...................... 18:30 
 31. 12. ....................... 15:00 31. 12. ...................... 17:00 
    24:00 
 1. 1. ........................... 7:45 1. 1. .......................... 9:15 
  10:45 
 
 

Milí farníci, přejeme vám požehnaný adventní a vánoční čas.  

Ať radost z narozeného Ježíše, prozáří vaše srdce, domovy 
i váš každodenní život. 

     redaktoři KUKátka 

 

 
UZAVÍRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 

 26. 2. 2012 
 

 

 

Pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Josefa vytvořil tým redaktorů: Marie (MS) 

a Anna (AS) Severovy, Daniel Kaluža a Monika Buchtová. Děkujeme všem, kteří jste přispěli 

do tohoto čísla. Neprošlo jazykovou korekturou. 


