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SLOVO OTCE JOSEFA 

 
Vánoce za dveřmi? 
 Milí čtenáři, farníci, přátelé, nespletli jste se ani vy ani já. Ano jistě za 14 dní 
budou Velikonoce, jenže dnes, kdy dostáváte do rukou nové číslo KUKu je 25. 
března - slavnost Zvěstování Páně (letos přesunutá na pondělí, protože postní 
neděle má přednost). Tehdy to všechno začalo. Bez dnešní události by nebyli ani 
Vánoce ani Velikonoce. 
 Archanděl Gabriel byl poslán K Panně Marii a čekal na její souhlas s největší 
událostí dějin spásy. Čekal, zda přijme Boží nabídku stát se matkou Spasitele. 
Nad touto obrovskou Boží důvěrou v člověka zůstává rozum stát. Co kdyby 
nesouhlasila? Co by bylo s naší spásou? Avšak převedeno do našeho života, každý 
stojíme před podobnou výzvou. Ne pro celé lidstvo, ale pro nás osobně. Bez na-
šeho souhlasu Bůh nevstoupí do našeho života – nezažijeme osobní Vánoce. 
A bez našeho souhlasu nezažijeme ani osobní Velikonoce, Bůh nás bez nás ne-
spasí. 
 Ať se o letošních Velikonocích neradujeme jen z nějaké dávné události, ale 
také z Boží přítomnosti v našem životě, vždyť i v nás vkládá Bůh svou důvěru. 
Vánoce i Velikonoce nám shodně říkají, že přes všechny naše prohry, chyby, nedo-
statky... i v naší temnotě, nejistotě, strachu... Bůh s námi počítá. 
 
  otec Josef 

 

SETKÁNÍ REDAKTORŮ FARNÍCH ČASOPISŮ BRNĚNSKÉ DIECÉZE 
 
 V sobotu 3. 12. 2011 jsme se s Danem Kalužou zúčastnili diecézního setkání 
redaktorů farních časopisů. Setkání začalo mší svatou v brněnské katedrále 
s otcem biskupem Vojtěchem a poté program pokračoval v sále konzistoře 
brněnského biskupství na Petrově, kde se sešla asi třicítka redaktorů z různých 
farností naší diecéze.  
 Mezi hosty byl i šéfredaktor časopisu Nezbeda pan Vítězslav Koutník a paní 
Helena Horáková z rádia Proglas.  
 Všichni přítomní představili farnost, ze které přijeli a farní časopis, který 
vydávají. Když jsme představili KUKátko a řekli, že ho vytváříme necelý rok a náš 
průměrný věk je kolem sedmnácti let, zaujali jsme všechny přítomné, protože 
farní časopisy většinou tvoří lidé středního věku nebo senioři. Mnohé farní časo-
pisy spatřily světlo světa před deseti či dvaceti lety.  
 Po skončení programu s námi ještě redaktor Luděk Strašák nahrál rozhovor 
do rádia Proglas. Setkání bylo velmi povzbuzující a jsme rádi za všechny rady a 
zkušenosti, se kterými se s námi podělili ostatní. 
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 Přáli bychom si, aby KUKátko vydrželo a vám všem děkujeme za podporu 
a modlitby. 
 
  Monika Buchtová 

 

 
 
 

ŠTĚDRÝ DEN VE STARÉ MOKRÉ 
 

 Už po mnoho desetiletí, i v dobách hluboké totality, je v Mokré udržována 
krásná tradice. Na štědrý den odpoledne, kolem 16. hodiny vždy pozorně naslou-
cháme, zda uslyšíme hrát muzikanty. Ti v tuto dobu tradičně vycházejí 
od mokerské myslivny, procházejí celou Mokrou a následně i Horákovem a hrají 
koledy. Jakmile tedy uslyšíme hrát koledy, vycházíme ze svých domovů a schá-
zíme se u kapličky. Zde si v hojném počtu vzájemně popřejeme krásné prožití 
vánočních svátků a alespoň na chvíli se pozastavíme v nazdobené a osvětlené 
kapličce, v tiché modlitbě k právě narozenému Jezulátku. 
 Již 4 roky nám tyto krásné chvíle zpestřují děti, se svým vánočním vystou-
pením. První dva roky se našlo několik nebojácných dětí, které společně nacvičily 
vánoční koledy. Další dva roky se jejich počet zvýšil a k nacvičování koled ještě 
odvážně přidaly nacvičování Živého betlému. Narůstající počet lidí, kteří přicházejí 
na štědrý večer ke kapličce, je důkazem toho, že vystoupení jsou opravdu vyve-
dená a vkusně dokreslují vánoční atmosféru. Za to patří velký dík nejenom těmto 
šikovným a odvážným dětem, ale také jejich rodičům. 
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Ať už jsou to maminky doprovázející děti na kytary, shánějící tradiční lidové 
oblečky, či tatínci instalující kulisy či aparaturu i všichni ostatní rodiče, kteří děti 
vodí na zkoušky a doma s nimi koledy a texty trénují. Je hezké, když se děti takto 
aktivně zapojují a tím pomáhají udržovat krásné vánoční zvyky. 
 
  Hana Ženožičková 
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KDYŽ SE LÁME ROK 
 

 Většina lidí se poslední den v roce vzdává spánku, protože ten přelom 
nemůžeme přece jen tak nechat proběhnout (je to totiž jenom jednou za rok :). 
Také skupinka mládeže z naší farnosti se už podruhé sešla na Silvestra na faře, 
aby společně uzavřela starý rok a přivítala nový. Samozřejmě nechybělo to, 
co ke správnému Silvestru patří, tedy spousta jídla a veselá zábava. Alkohol jsme 
vynechali, protože jsme zjistili, že se můžeme bavit i bez něj. Navíc (na rozdíl 
od běžného prožívání posledních okamžiků roku) jsme měli tu milost, že jsme 
jeho závěr mohli prožít při adoraci v blažovickém kostele. Nový rok jsme zase 
začali mší svatou. Byla to pro nás příležitost poděkovat za všechno dobré 
v minulém roce a vložit celý nový rok 2012 do Božích rukou. 
 
  Daniela Severová 
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
 

 V neděli 8. 1. 2012 jsem byla 
v mediatéce v Mokré na koncertě 
scholy. Mile mě překvapil plný sál 
(cca 80 lidí), i když akce nebyla 
moc propagovaná. 
 Účinkující ze skupiny 
Pochodeň většinou znám osobně, 
působili profesionálně a svoji 
přirozenou upřímností vytvořili 
příjemnou atmosféru v sále. Ne-
mám žádné hudební vzdělání, ale program se mi moc líbil. Mluvené slovo proklá-
dané krásnými a dobře volenými koledami a písničkami působilo velice dobře. 
Schóle a paní knihovnici moc děkuji za příjemné umělecké zakončení Vánočních 
svátků. 
 

 Barbora Švehlová, Mokrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÁSOU JE KRISTUS 

 

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít 
navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi 
sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: 
„Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, 
nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho 
vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6, 51-54) 

Ježíš nám dal své tělo a tím nám dal svůj život, počínaje početím v Mariině lůně a 
konče smrtí. Tím, že pro nás prolil krev, nám Ježíš dal svou smrt. Dal nám 
všechno. V tom spočívá „svaté přijímání“: dotýkáme se Ježíšova života a smrti a 
získáváme nesmírnou moc spásy, která z tohoto života a z této smrti pramení. 
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Ten, který během svého života poroučel větru a moři a ony ho poslouchaly, ten, 
který jediným dotykem uzdravoval malomocné, který vracel zrak slepým, který 
stavěl na nohy ochrnuté, je nyní v tobě, se stejnou mocí! 

Kéž bychom odhalili, co máme v eucharistii! 
 
 Z knihy: Raniero Cantalamessa - Biblické inspirace 
 připravila Marie Buchtová 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE TVAROŽNÉ 
 

 Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR a jejím obecným účelem je pomoci 
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 
 Sbírka je již nedílnou součástí vánoční tradice, je poselstvím dobré vůle, 
radosti a solidarity, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci osobám 
s mentálním a tělesným postižením, nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně 
slabým lidem.  
 V letošním roce se konala sbírka již pojedenácté a koledníci Vaše domovy 
mohli navštívit od 1. do 14. ledna.  
 Po Tvarožné chodilo 8 skupinek koledníků, kteří rozdávali slovem nebo 
písní zvěst vánočních svátků. 
 Celkem se u nás vybralo 30.880 Kč. V brněnské diecézi se vybralo celkem 
17.455.623 Kč a celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 byl 74.683.754,82 Kč 
(z toho 649.755 Kč činil výnos DMS z Tříkrálového koncertu 2012 a 142.533 Kč tvo-
řily ostatní finanční dary). 
 
Výnosy Tříkrálové sbírky ve Tvarožné od jejího vzniku: 
 
 Nejen vedoucí skupinek a jejich koledníky 
bude určitě zajímat, kolik se letos vybralo 
v jednotlivých úsecích Tvarožné: Za humny – 5.970 
Kč, Krhón – 4.675 Kč, Hlinky – 2.435 Kč, U dvora – 
2.075 Kč, Sivická – 3.095 Kč, Gastl – 4.330 Kč, Na 
konci – 3.490 Kč, Dědina (+ Nová ulice) – 4.810 Kč. 
 Výtěžek letošní sbírky bude opět rozdělen 
mezi ty nejpotřebnější: 65 % se vrátí zpět pro 
potřeby Oblastní charity Rajhrad, 15 % bude použito 
pro potřeby Diecézní charity Brno, 10 % půjde 
na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % bude pou-
žito pro potřeby Charity ČR a zbylých 5 % je určeno 
na režii sbírky. 

rok výtěžek (v Kč) 

2001 15.556 

2002 17.855 

2003 20.129 

2004 20.000 

2005 25.500 

2006 22.015 

2007 25.125 

2008 23.774 

2009 27.000 

2010 29.268 

2011 27.030 

2012 30.880 
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 Tříkrálová sbírka je symbolem Tří králů, kteří se jako tři mudrci z východu 
přišli v Jeruzalémě poklonit malému Ježíškovi, neboť měli vnuknutí, že právě on 
má být Spasitelem světa. Při Tříkrálové sbírce píší někteří koledníci posvěcenou 
křídou na dveře domů  zkratku „K + M + B“, což je způsob požehnání. Zkratka se 
často mylně vykládá jako iniciály tří králů. Kašpar, Melichar a Baltazar. Původní 
text však zní „Christus mansionem Benedikt“, což v překladu znamená „Nechť 
Kristus žehná tomuto příbytku“. 
 Na závěr bych chtěla poděkovat všem koledníkům, vedoucím skupinek 
a štědrým dárcům za jejich ochotu a příspěvek pro dobré dílo. 
 
  Marie Bajerová 

 
TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ V MOKRÉ A HORÁKOVĚ 
 
 Jsem ráda, že se mohu jako asistentka Oblastní charity Rajhrad, zapojit 
do tohoto krásného a potřebného projektu, určeného na pomoc druhým. Kole-
dování v Mokré mám na starosti druhým rokem. O předchozích všech deset roč-
níků se vzorně staral pan Alois Krček. Tímto mu chci také vyjádřit poděkování. 
Velice dobře se totiž pokračuje v práci za někoho, kdo vám ochotně předá nejen 
všechny pečlivě vedené podklady, ale také spousty cenných rad a zkušeností. 
 A jak sbírka dopadla letos? Našim šikovným koledníkům a jejich vedoucím 
se podařilo celkem vykoledovat 55.285 Kč. Z toho ve staré Mokré 16.112 Kč (zde 
koledovaly 4 skupinky), na sídlišti 23.846 Kč (6 skupinek) a v Horákově 15.327 Kč 
(také 4 skupinky). 
 Děkuji všem štědrým dárcům a také malým i velkým spolupracovníkům, 
bez kterých by tato akce nebyla možná.  
 
  Hana Ženožičková 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE VELATICÍCH 
 
 V sobotu 7.1. 2012 v 10.00  vyšly 
dvě skupinky koledníků ve složení Zuzka 
Křížová, Anežka Brzobohatá a Kateřina 
Strejčková  pod vedením Daniely Severové  
a druhá skupina ve složení Marek Kříž, Jan 
Severa a Štěpán Irajn  pod vedením Jana 
Strejčka.  
 Letos se vybralo na dobročinné účely 
ve Velaticích 29.447 Kč. Výtěžek v obci je 
skoro o 3000,- Kč vyšší než minulý rok.  

 Velké poděkování Vám všem, 
kteří jste přispěli do této Tříkrálové 
sbírky a dali tak najevo solidaritu a 
pomoc slabším a nemocným. Velký 
dík i za drobné dárky pro koledníky a 
nechť přání štěstí a zdraví vás pro-
vází po celý rok 2012 a těšíme se na 
opětovné setkání v roce 2013. 
 
  Ing. Jan Strejček, MBA 
 

 

ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA (907 – 935) 
 

 Václav byl vnuk prvního přemyslovského knížete Bořivoje (? – 889) a 
kněžny Ludmily (860 – 921) – později svaté. Otcem byl kníže Vratislav (? – 921), 
silnější osobností byla jeho matka Drahomíra (889 – po 936), pocházející 
z pohanského kmene Stodoranů (území kolem dnešního Berlína). Na Václavovu 
výchovu však vliv neměla. Budoucího knížete vychovávala babička Ludmila 
na hradišti Budeč. Je doloženo, že zde byla první křesťanská škola na našem 
území. Dala ho učit slovanskému a řeckému jazyku, Písmu i liturgii. Kněz Učen 
Václava zdokonaloval v jazyce a liturgii latinské. Legendisté se vzácně shodli, 
že chlapec byl dítě neobyčejně bystré a vnímavé. Později, ve zralém věku, se dal 
pokládat za vzdělaného panovníka. V sedmi letech přijímá křest (jinak též 
postřižiny), kdy chlapci byly slavnostně stříhány vlasy z rukou biskupa Notaria 
až z daleké Verony. 
 V roce 921 náhle umírá kníže – Václavův otec, ale chlapec je ještě 
nedospělý. Vlády se ujímá knížecí vdova Drahomíra. Vládla energicky, 
ale v rozporu s křesťanskými zásadami. Snad i prosazovala návrat k pohanství. 
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Tento fakt vyústil ve spor s tchýní Ludmilou – přesvědčenou křesťankou. Ještě 
téhož roku byla Ludmila zavražděna. 
 V roce 924 se Václav ujal samostatné vlády. České území se nacházelo 
ve zmatcích a násilí. Jeho příchod k moci znamenal stabilizaci a posílení 
křesťanství. Žije v neustálých rozporech se svou matkou, dokonce ji vykázal 

z Prahy do ústraní (později ji 
povolal zpět, ale do vlády už 
nezasahovala). Země pod jeho 
vládou vzkvétala. Mladý panovník 
byl schopný, uměl být ve 
vypjatých situacích 
nekompromisní a rázný. 
Statečnost prokázal při sporu 
s kouřimským vévodou. Před 
rozhodnou bitvou ho vyzval na 
vzájemný souboj, aby zabránil 
zbytečnému krveprolití. Vévoda se 
mu poté podvolil. 
 Svůj úděl panovníka Václav 
nezanedbával, ikdyž byl obzvlášť 
zbožný. V některých ohledech si 
počínal skutečně nezvykle. 
Odmítal se účastnit soudů, kde 
byly vynášeny rozsudky smrti 
(věřil v nápravu a odpuštění). 
Nechával vykupovat mladé otroky 
a propouštěl je na svobodu. 

Obdarovával chudé, poskytoval přístřeší pocestným. To vše z lásky k bližním. Žil 
asketicky – občas chodil bos, byl střídmý v jídle, nosil prostý oděv. Horlivě se 
účastnil bohoslužeb, pro které vlastnoručně vyráběl hostie, pěstoval a lisoval víno 
pro potřeby eucharistie. Ostatky své babičky nechal převést do právě dostavěné 
baziliky svatého Jiří na Pražském hradě. I ostatní skutky nasvědčovaly tomu, 
že křesťanství podřídil svůj život a činy. 
 Spory se sousedy se snažil řešit s rozvahou. Aby zajistil svému lidu mír, 
ustoupil silnému saskému králi. V roce 929 se mu podrobil a zavázal se odvádět 
poplatek za mír (120 volů a 500 hřiven stříbra – tj. 125 kg). Na důkaz sblížení obou 
panovníků dostal český kníže rámě svatého Víta ze saského národního pokladu. 
Pro tuto relikvii nechal vystavět na Pražském hradě rotundu. Na jejímž místě dnes 
stojí gotická katedrála svatého Víta. 
 Málo se ví o jeho soukromém životě. Měl syna Zbraslava, ale o jeho dalším 
osudu prameny mlčí. Kdo byla jeho manželka? Při archeologických průzkumech 
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v 60. letech 20. století byl objeven v základech původní Václavovy rotundy 
neznámý hrob mladé asi 20tileté ženy. Mohla to být Václavova manželka? Zůstává 
příliš mnoho otazníků. 
 Vývoj událostí v zemi není vítaný pro mladšího bratra Boleslava (915 – 972). 
Nemohl pochopit Václavovy politické kroky. Pravděpodobně to byl důvod, 
proč se Boleslav rozhodl vzít věci do vlastních rukou. Václava pozval na své 
hradiště (dnes Stará Boleslav) u příležitosti svátku svatého Kosmy a Damiána. Jim 
byl zasvěcen zdejší kostel. Ikdyž Václav vnímal napětí mezi oběma bratry, pozvání 
přijal. Boleslav čekal na příležitost. Ta přišla ráno 28. září 935. Václav, ikdyž 
neozbrojen, útok odrazil a mladšího bratra povalil na zem. V této chvíli zavolal 
Boleslav své druhy. Na pomoc přiběhl Tuža a ťal Václava do ruky. Kníže byl zraněn 
a hledal úkryt v kostele. Dveře však zůstaly zavřeny. Tady jej dostihli další dva 
vrahové Česta a Tyra. Václav se bránil, ale třetí útočník, Hněvsa, knížeti probodl 
mečem hruď. 
 Václav byl pohřben v kostele, u jehož prahu nalezl smrt. Bezprostředně 
poté je uctíván jako mučedník a patron českých zemí. V roce 938 byly ostatky 
Václava slavnostně převezeny na Pražský hrad do rotundy svatého Víta. 
Povýšením knížete mezi světce získala vládnoucí dynastie Přemyslovců převahu 
nad ostatními rody. Zasloužil se o to pravděpodobně biskup Vojtěch (asi v roce 
983), který byl zakladatelem svatováclavského kultu. 
 Svatý Václav se stal symbolem české státnosti, obrazem správného 
křesťana, člověka i panovníka. Není divu, že se lidé u jeho sochy vždy scházeli a 
scházet budou v dobách těžkých i radostných. 
 Slyš, svatý Václave, nedej zahynouti nám ani budoucím!  
 

 Ing. Ladislav Kaluža 

 

MASOPUST 

 

 Masopust (někdy též fašank) je veselý a rozverný svátek. O masopustních 
vejích z Čech a Moravy jsou dochovány zprávy již ze 13. století. Tradice fašanku 
však vznikla na německém území už v roce 1133, odkud jsme ji pravděpodobně 
převzali. Počátky slavení masopustu je třeba hledat ještě dříve, už 
v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky – 
saturnálie, což byl jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského 
náboženství. Slavil se v den slunovratu. Karneval tedy úzce souvisí s oslavami ob-
novy přírody a příchodu jara. Slovo karneval pochází z románských jazyků, spoje-
ním slov carne (maso) a vale (odejít), takže po spojení dostaneme pěkný slovní 
výraz – maso odešlo (maso není). Od něho je jen krůček k masopustu. 
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 Masopust v podstatě nemá nic společného s křesťanskou liturgií, ale přesto 
je podřízen běhu církevního kalendáře. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je 
pohyblivý svátek i masopust. Jak se vypočítá jejich datum? 
 V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu 
(21. března). 

 Velikonoce začínají v pátek po prvním jarním úplňku. 

 Popeleční středa se vypočte takto: od pondělka toho týdne, kdy jsou 
Velikonoce odečteme 40 dnů a máme Popeleční středu (někdy též Škare-
dou) – tento den se udílí „popelec“ (symbol pokání). Je to popel 
ze starých ratolestí jehněd posvěcený na Květnou neděli předešlého roku. 

 Masopust začíná 6. ledna (na svátek Tří králů) a vrcholí tři dny 
před Popeleční středou, kdy začíná 40tidenní půst. 

 
  Ing. Ladislav Kaluža 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
 V neděli 26. února otec Josef požádal o dobrovolný příspěvek 
na rehabilitační pomůcku – chodítko pro pana Ivicu v srbské Selenči. Během 
první postní neděle byla na chodítko vybrána, díky štědrým příspěvkům vás 
všech, celá částka. Přitiskujeme poděkování ze Selenče i s fotkou pana Ivice 
s manželkou. 

Přejeme mu, aby mu chodítko pomohlo stát se co nejdříve 
soběstačným. 

 
 

  VELMI SA PODAKOVAVAM ZA MOJHO 
MUŽA IVICU ZA LASKAVU POMOC VAS 
AJ CELEJ FARNOSTI. 
S POMOCOU VAŠEJ OPREMI SA NAM 
PODARI S BOŽOU POMOCOU NADALEJ 
VEŽBAT MUŽA ABY PRECHODIL. 
MODLIM SA ZA TO KAŽDY DEN AJ ZA 
VAS LASKAVYCH LUDI ČO STE NAM 
POMOHLI. 
 
S PANEM BOHEM 

 

ELIZABETA IVČIĆOVA S MUŽOM IVICOM 
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TAJENKA NEJEN PRO DĚTI 
 

OVOCEM DUCHA SVATÉHO JE … (tajenka) 

 
 

1) největší křesťanský svátek 
2) říká se: ________ jako lilie (ženský rod) 
3) „Ona je ________ z mých ________í, ona je tělo z mého těla.“ 
4) základní znamení křesťanství 
5) světice narozená v Sieně (Itálie) 
6) město v Brazílii, ve kterém se budou konat Světové dny mládeže v roce 2013 
7) jeden ze synů Adama a Evy 
8) jeden z darů tří králů 
9) výraz lítosti, vnitřního obrácení k Bohu 
10) jiný výraz pro Boha 
11) židovský výraz pro pět knih Mojžíšových 
12) člověk, který se podle Písma dožil nejvyššího věku 
13) Uznává Írán křesťanství? (P pro ano; K pro ne) 
14) svátost duchovní dospělosti, iniciační svátost 
15) syn Abraháma 
16) Kterou část těla probodl voják po smrti Ježíšovi? 
17) jiný výraz pro židovství 
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PRO DĚTI – NAJDI PĚT ROZDÍLŮ A OBRÁZKY SI MŮŽEŠ VYMALOVAT 
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ZVEME VÁS… 

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem 

Tradiční diecézní setkání mládeže se uskuteční v Brně v katedrále sv. Petra a 
Pavla od 8:30 hodin. V programu se můžeš těšit na katechezi o. Biskupa a sku-
pinky. Dopolední část programu bude uzavřena obědem. Poté bude předání 
dekretů animátorům a celý den zakončí mše svatá. Bližší informace k dopoledním 
skupinkám i k samotnému setkání budou uveřejněny na stránkách: 
www.brno.signaly.cz. 
 
Pozvání do spolča 

Zveme všechny mladé do našeho mládežnického spolča. Setkáváme se každý 
týden v neděli v 18:00 na faře. Mimo to, že si povídáme a hrajeme hry, také 
rozjímáme nad Písmem a navštěvujeme Pána Ježíše v kostele. Nechceme se 
setkávat jen tak, ale snažíme se zapojit i do života farnosti. Pokud máš zájem, 
přijď se mezi nás podívat. :D 
 
Hrkání o Velikonocích 

Zveme všechny děti a mládež, kteří mají zájem a chuť trochu vypomoci a nahradit 
zvony na velikonoční tridium, na velikonoční hrkání! 

Ve Tvarožné se bude hrkat na Zelený čtvrtek po mši svaté, na Velký pátek v 7:00, 
ve 12:00, před 15:00 hodinou (jen kolem kostela) a po večerním obřadu. V sobotu 
v 7:00 a 12:00. Sraz je vždy u fary. Pokud máte hrkače a řehtačky, tak je vemte 
s sebou. :)  
V Mokré a Horákově se bude hrkat v pátek a v sobotu vždy ve 12:00. Sraz bude 
u kapličky ve staré Mokré.  
Ve Velaticích se bude hrkat v pátek v 6:00, 12:00 a 15:00. V sobotu v 6:00, 12:00 a 
17:00. Vychází se vždy od kapličky. 

  redakce 

Šprymiáda  

Letošní Šprymiáda se uskuteční 12. května. Všechny zveme na mši svatou, která 
bude jak již tradičně na Santonu v 8:00 hodin a poté zveme zejména všechny děti 
na Veselý závod. Letošním tématem budou „básničky a říkačky“. Děti se mohou 
opět těšit na řadu zábavných úkolů a zážitků. Registrace k závodu bude 
od 9 hodin pod Santonem na louce za fotbalovým hřištěm. Za nepřízně počasí se 
mše svatá přesouvá do kostela a závod do budovy fary. 

 Marie Bajerová 

http://www.brno.signaly.cz/
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20. výročí vzniku skautingu ve Tvarožné 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, slaví 
v letošním roce 100 let od svého založení, 
ve Tvarožné si letos připomeneme 20. výročí 
od založení prvního skautského oddílu. Při této 
příležitosti pořádáme výstavu „20 let skautingu 
ve Tvarožné“, na kterou si Vás dovolujeme 
pozvat. Uskuteční se na faře v neděli 13. 5. 
od 13:00 do 16:00. Všechny co nejsrdečněji 
zveme! 

Více informací o naší činnosti najdete na: 
www.skautitvarozna.cz 

 za organizátory Marie Bajerová 

Proč právě já…? 

 Otázka která nás může velice často napadnout, když nás někdo osloví 
s nějakým úkolem s přáním, abychom něco udělali, někomu pomohli… I mě tato 
otázka napadla, když jsem byl požádán napsat článek a pozvat nové ale i zkušené 
lektory, aby se zapojili do pravidelné služby při nedělních a svátečních liturgiích. 
Když jsem přemýšlel o jakou zkušenost se s vámi podělit, uvědomil jsem si, že je 
tomu letos právě dvacet let, co jsem poprvé četl Boží slovo při mši svaté. Měl 
jsem velikou trému, třepal se mi nejen hlas, ale i kolena, měl jsem strach, abych 
něco nepokazil, abych nebyl druhým pro legraci. Za tu dobu už jsem čet mnoho-
krát a to nejen v našem kostele sv. Mikuláše a mohu vás ujistit, že tu trému mám 
neustále. Nemám strach z toho, že se mi bude někdo smát, že mě bude někdo 
pomlouvat za to, že jsem se přeřekl, zakoktal, ostatně komu se to zdá jedno-
duché, má možnost si to zkusit, ale mám strach z toho, abych Boží slovo, před-
nesl důstojně a srozumitelně… 
 Proč to zde píši? Protože bych chtěl povzbudit všechny z vás, kteří bojujete 
s otázkou „proč právě já?“ třeba právě proto, že skrze tebe budou moci naslou-
chat Božímu slovu ostatní a to určitě stojí za to zahodit ostych a s pokorou v srdci 
a lekcionářem v rukách se pustit do služby lektora. 
 Pokud jsem vás svými slovy alespoň trošičku k této službě přesvědčil, nevá-
hejte se přihlásit u otce Josefa osobně nebo e-mailem: josefrybecky@seznam.cz. 

  Jan Spáčil 

 

 

http://www.skautitvarozna.cz/
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:josefrybecky%40seznam%2ecz
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Pouť do Medžugorje 

Cestovní kancelář Hladký, Brno-Líšeň, pořádá pro farnosti Blažovice a Tvarožná 
pouť do Medžugorje, která se koná od 12. do 19. května 2012.  

Informace: 

 odjezd autobusu je 12. 5. 2012 
ve 12:00 

 cena je 2 250 Kč za cestu a 50 eur 
za ubytování  

 možnost zakoupit celodenní 
stravování v místě ubytování 

 je zajištěn český kněz 

 bohatý duchovní program 

Při přihlašování je třeba zaplatit zálohu 1 000 Kč a předložit platný cestovní pas! 
Bližší informace a přihlášky u paní Hladké, tel. 544 211 192 
 

TIPY NA PRÁZDNINY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
Oáza nového života – rekolekce pro mládež 

Pokud jsi mladý, ptáš se na víru a hledáš smysl života je tato akce právě pro Tebe. 
Pořádá ji katolické hnutí Světlo-Život. Hlavním cílem je získat vztah ke Kristu a 
naučit se samostatně růst ve víře, což je velmi důležité pro dospívajícího 
křesťana. Akce proběhne od 23. 7. do 8. 8. na Cvilíně u Krnova. Těšit se můžeš 
na bohatý program nové přátelé a prohloubení víry. Více informací a přihlášky na: 
choreb.minorite.cz.  

Celostátní setkání mládeže - Žďár 2012 

Na celostátní setkání mládeže se sjíždí mladí z celé 
republiky, tento rok se koná ve Žďáru nad Sázavou 
od 14. do 19.8. V České republice se koná přibližně jednou 
za 5 let. Motto letošního setkání je: "Ovocem Ducha je 
láska, radost, pokoj…" (Gal 5, 22). Setkání je určeno 
pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství 
mladých lidí. Těšit se můžete mimo jiné např. na setkání s přáteli a poznávání 
nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení 
eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, 
kreativní dílny… Více informací a přihlášku najdeš na: www.zdar2012.signaly.cz, 
přihlásit se můžeš také přes P. Reného Strouhala, který má na starosti mladé z 
našeho děkanátu a který může zařídit společné ubytování s tvými přáteli z 
farnosti (i děkanátu). 

http://www.zdar2012.signaly.cz/
http://www.zdar2012.signaly.cz/
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Pozvánka na ARCHU 

Milé děti, pokud plánujete jak letos prožít letní prázdniny, mám pro vás jednu 
velice dobrou nabídku: Vyrazte zažít dobrodružství do krásné přírody 
v Hostýnských vrších do křesťanského táborového střediska Archa 
v Rajnochovicích. Během prázdnin se zde vystřídají celkem čtyři dvoutýdenní 
turnusy, takže si můžete vybrat termín podle libosti. Veškeré informace najdete 
na www.ado.cz/sarkander/archa/. Zde je také možné se od 1. března přihlašovat. 
Tábory jsou určeny pro dívky i chlapce do 15 let, poslední turnus je výhradně 
pro kluky, nejlépe ministranty.  

 
 Jakub Filipec 

 

 

 

CASTEL GANDOLFO 
 

 Jelikož všechny cesty vedou do Říma, nebylo divu, že tam vedla také jedna 
cesta moje. Bylo to 14. ledna léta Páně roku tohoto, jak říká Vlasta Burian. 
Nepodnikal jsem ji proto, abych obdivoval tisíce krás Věčného města, ale aby si 
trochu zacvičil. Byla to cesta na duchovní cvičení. I naše duše se totiž potřebuje 
občas protáhnout a být potýrána, podobně jako tělo, aby nezakrněla. 
 Abych necestoval sám, přibral jsem si na ni asi sto tisíc Plzeňáků. Rozumí se, 
že způsobem duchovním. V Plzni navštěvuji řadu nemocných, a za ty, které 
navštívit nemohu, se modlím. Počítáte-li, že téměř každý třetí člověk je nemocný 
na těle a každý třetí na duchu, vyjde vám toto číslo. Je to číslo velké, proto je 
musím navštěvovat hodně a modlit se za ně ještě více. Proto musím též trénovat 
a posilovat, abych to zvládl. Což lze i tady, ale v Římě také, zvláště když vás tam 
někdo pozve. 
 Onoho dne, 14. ledna léta Páně roku tohoto, asi tak v pět hodin odpoledne, 
jsem se v Římě skutečně modlil u hrobu sv. Petra ve stejnojmenné bazilice za sto 
tisíc zmíněných Plzeňáků (a za ty zbývající také, aby jim to nebylo líto). Tím můj 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=807948122&to=http%3a%2f%2fwww%2eado%2ecz%2fsarkander%2farcha%2f%2e
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pobyt v Římě historickém skončil, neboť hned pak jsem přijel spolu s několika 
dalšími našimi knězi do Castel Gandolfa, kde jsme strávili čtyři následující dny. 
 Castel Gandolfo je sice také Řím, ale pouze okrajový (v tomto dobrém slova 
smyslu). Má rovněž své krásy, spíše však přírodní než stavební. Právě zde 
probíhalo naše duchovní cvičení. Duchovní cvičení pro 610 kněží z 54 zemí celého 
světa. 
 Toto místo je známé tím, že zde na překrásném kráterovém jezeře Lago 
Albano v roce 1960 probíhaly olympijské veslařské soutěže a že si je vybral Svatý 
otec jako své letní sídlo. Ten zde ovšem nyní nebyl, protože byla zima. K našemu 
milému překvapení mezi nás však hned druhý den zavítal jeho zástupce, kardinál 
Tarcisio Bertone, vatikánský státní sekretář. Na závěr svého hodinového proslovu 
i rozhovoru s námi řekl: 
 „‘Co bych vám měl říci nakonec? Máte nějaký dotaz?‘ Takhle se ptal jistý 
profesor svých studentů – popisuje to i americký spisovatel Robert Fulghum 
v jedné své knize. A jeden z nich na to říká: ‚Ano. Co je smyslem života?‘ Načež 
profesor vytáhl z kapsy zrcátko, zachytil na ně oknem dopadající sluneční paprsky 
a odrazil na tvář tazatele. Po oboustranném úsměvu dodal: ‚Smyslem života je 
hledat a najít pravé světlo. Pak ho předat tam, kam se ještě nedostalo.‘“ 
 To se mi líbilo. Hlavně s tím zrcátkem. Kolikrát jsme to dělali jako malí kluci. 
Nemohl jsem na to zapomenout ani večer, nemohl jsem kvůli tomu ani spát. 
Povídali jsme si o tom s kamarádem, se kterým jsem spal na jednom pokoji. 
Povídal jsem hlavně já, on spíše poslouchal. Kolem půlnoci mě přerušil: 
 „Ten profesor pustil tomu studentovi zrcátkem prasátko do obličeje na pár 
vteřin. Ty mi tu přitom svým vyprávění svítíš o půlnoci stowattovou žárovkou už 
půl hodiny. Nechtěl bys laskavě zhasnout a spát?“ 
 Tušil jsem to. Přinášet pravé světlo není jen tak. 
 
  zdroj: Jiří Barhoň – Všichni svatí s hašlerkou 

 
HUMOR NA KONEC 

 
„Hádej, táto, který vlak má největší zpoždění?“ 
„To opravdu nevím.“ 
„Ten, co jsi mi slíbil vloni k narozeninám!“ 
 

„Nováčku, řekni mi správně množné číslo od podstatného jména neděle.“ 
„Prázdniny.“ 
 

„Prosím vás, sousede, kolik tak kilo švestek sklidíte tady z tohoto velikého 
stromu?“ 
„To je různé, většinou to závisí na počtu dětí tady v okolí.“ 

 zdroj: Nezbedův humor  
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KUK! CO NÁS ČEKÁ? 
 
31. 3.  Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 
1. 4.  Květná neděle – křížová cesta na Santon vedená mládeží 
5. 4.  Modlitby bohoslovců za naší farnost, mysleme na ně v modlitbě i my 
15. – 18. 4. Duchovní obnova s redemptoristy 
29. 4.  Biřmování v Blažovicích 
6. 5.  Pouť v Horákově 
12. 5.  Šprýmiáda 
13. 5.  Výstava na faře „20 let skautingu ve Tvarožné“ 
12. – 19. 5. Farní pouť do Medžugorje 
20. 5.  První svaté přijímání ve Tvarožné 
1. 6.  Noc kostelů – můžete se těšit na 2. Noc kostelů ve Tvarožné 
22. 7.  Pouť ve Velaticích 
22. – 28. 7. Pěší pouť do Staré Boleslavi 
29. 7.  Pouť do Mokré 
5. 8.  Pouť ve Tvarožné 
14. – 19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou 
19. – 25. 8. Farní dovolená v horách Terchová – Slovensko 
 

 
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH VE TVAROŽNÉ A BLAŽOVICÍCH 
 
   Tvarožná Blažovice 

Zelený čtvrtek (5. 4.) 19:00 17:00 
Velký pátek (6. 4.) 19:00 17:00 
Bílá sobota (7. 4.) 19:00 22:00 
Boží hod velikonoční (8. 4.) 7:45 a 10:45 9:15 
Velikonoční pondělí (9. 4.) 7:45 9:15 
 
 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE:  27. 5. 2012 
 
 
 
 
Pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory otce Josefa vytvořil tým redaktorů: Marie a Anna 
Severovy, Monika Buchtová, grafika: Daniel Kaluža. 
Děkujeme všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla. Za fotografie děkujeme Svobodům, Ženožičkům, 
Ratajům a Jakubovi Filipcovi. Neprošlo jazykovou korekturou. NEPRODEJNÉ! 


