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SLOVO OTCE JOSEFA 

 Nevím, jak to redaktoři KUKu dělají, ale termín vydání už třetího čísla po 
sobě souvisí s Vánocemi. Po vánočním čísle následovalo vydání ke slavnosti 
Zvěstování Páně a dnes je Slavnost narození Jana Křtitele – předchůdce Páně, a 
tedy přesně půlrok do Vánoc. 

 Přesto se mi zdá, že v těchto dnech jsou zásadnější, a to nejen v myslích 
dětí školou povinných, blížící se prázdniny a čas dovolených. Je to doba, kdy 
můžeme vyjít ze stereotypu pracovních úkolů do přírody, za kulturou, za přáteli, 
zkrátka odpočnout si a načerpat sílu a nadšení do dalších dní. Přál bych si, 
abychom v těchto volných dnech začali žasnout nad tím, že tady jsme, abychom 
až uvidíme nádhernou přírodu, moře nebo hory, či pramen potoka nebo květ, 
žasli nad darem života a nad krásou stvoření a všechny tyto dary přijímali s 
vděčností. 

 Kdybyste náhodou nevěděli kam letos v létě vyrazit, připojte se k farní 
dovolené na horách, tentokrát pojedeme do kraje Jánošíka, nebo k farní pěší 
pouti do Staré Boleslavi. 

 otec Josef 
 

ŠPRÝMIÁDA 

 Dne 12. 5. se konal již 16. ročník 
Šprymiády, veselého závodu pro děti, 
který pořádají skauti společně s mládeží z tva-
roženské farnosti. I letos jsme Šprymiádu 
zahájili mší svatou na kopci Santon a poté se 
odebrali na louku za hřištěm, kde již byl 
nachystaný start závodu. Bohužel, jak velí 
tradice posledních několika let, tak se 
začátkem závodu začalo pršet. Naštěstí déšť 
neodradil kolem 40 dětí, které si i s 
pláštěnkami závod prošli. Letošním tématem 
byly Básničky a říkačky. Závodníci se tak na 
trati mohli setkat například s polámaným 
mravenečkem, princezničkou, co poztrácela 
korále, kočkou, která lezla dírou a dalšími. Na 
konci závodu na děti čekalo slavnostní 
vyhlášení vítězů, kteří si domů odnesli 
hodnotné ceny. Těšíme se již na příští rok, kdy 
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nám bude počasí, doufejme více přát, a přiláká k závodu více dětí.  

 Ráda bych poděkovala všem sponzorům a těm, kteří se na organizaci této 
akci jakkoliv podíleli.  

 Za skauty Marie Bajerová 

ROZHOVOR S O. TOMÁŠEM WAŚCIŃSKIM 

Ve dnech 15. - 18. dubna v naší farnosti proběhly farní exercicie, které vedl 

o. Tomáš Waściński. Při této příležitosti jsme se ho zeptali na několik otázek. 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 
Chtěl jsem být papežem, potom jsem chtěl být zlodějem, potom jsem chtěl být 
řidičem náklaďáku, potom jsem chtěl být policistou, potom mě život trošku 
přinutil konečně vážně myslet na život, no tak když jsem už byl větší, větší, tak 
jsem chtěl být hercem, nevyšlo, potom jsem šel na psychologii, no a tam přišla 
nějaká divná myšlenka snad od Ducha Svatého, abych šel do kláštera. Ale jako 
malý,... to je šílené, co si člověk představuje, když je malý... všechno možné. 
 
Proč zrovna redemptoristou? 
To si otec Jiří dělá srandu, když lidem říká, že maminky mají obrovský vliv na 
jakékoliv povolání, to nemusí být povolání kněžské. Ale u mě to bylo tak, že chtěl 
jsem být kapucínem, protože vedle našeho města byl klášter bratří kapucínů. 
Mně se ti chlapíci líbili. Vedli takový velmi jednoduchý, skrytý, skromný život. A 
protože jsem hrával v divadelním souboru a při jednom představení jsem musel 
používat hábit kapucínský a měl jsem ho na sobě, tak mě to velmi oslovilo být 
kapucínem. No, ale když jsem tak přemýšlel nahlas před maminkou, tak mamka 
řekla: „Prosím tě, přece nebudeš chodit v pytli převázaném nějakou šňůrkou, 
prosím tě, jsou řády, kde jsou krásnější hábity.“ A protože k nám na misie přijeli 
redemptoristé, o kterých jsem vůbec nic nevěděl a nechal jsem se jimi trošku 
oslovit, (bratřími, co k nám přijeli na misie), no tak jsem se rozhodl, že to zkusím. 
No ale zkusil jsem to a tak nějak jsem redemptoristou. 
 
Jak odpočíváte? Jezdíte někam na dovolenou?  
V klášteře máme jeden den v týdnu tzv. Ad libitum, kdy si můžeme dělat, co 
chceme. A je to obyčejně čtvrtek, když nemusíme vstávat na modlitbu, když 
můžeme například sednout na vlak a jet se někam projet, když je pěkně tak na 
kolo, a když otec představený dovolí, tak vzít auto a zajet, (já nevím), 200 km dál, 
vylézt na nějaký kopec, (já nevím). Zjistit, jak se mají jiní bratři kněží, na 
koupaliště zaběhnout, zjistit, jestli tělo ještě poslouchá. Co ještě? Takový den, 
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kdy může člověk trošku utéct z toho místa. Někdy se to nedaří bohužel, protože 
když jedeme na misie, někdy až dvakrát v týdnu jsme mimo dům, tak snažíme se 
potom s o. Jiřím odpočívat jinak. Ale stejně jde o to dovolit trošku tělu uvolnit se. 
 
Na co se v poslední době nejvíc těšíte? 
No vlastně na tu práci, že konečně po zimě, 
kdy si člověk vynucoval nějakou práci, tak teď 
se těším na ty věci jako třeba uklidit, přenést, 
vynést, spálit, zlikvidovat, zrušit, v tom jsem 
prý moc dobrý. Těším se, že do prázdnin 
máme ještě spoustu misií, no a co je 
nejdůležitější, tak abychom nezabíjeli sami 
sebe. Aby člověk uměl žít zharmonizovaný 
život, aby po misiích, hned nechtěl (já nevím) 
bourat celou chalupu a stavět něco nového. 
Což není jednoduché. My chlapi někdy chceme 
dokazovat různé divné věci. Někdy to vypadá 
opravdu šíleně. 
 
Jaký je Váš oblíbený citát z Bible? 
Pán můj a Bůh můj! (srov. Jan 20, 28) Protože za patrona mám sv. Tomáše 
apoštola, tak jsem si i na primiční obrázky dal vytisknout tohle těžké vyznání víry 
svatého Tomáše. 
 
Na co byste se zeptal sám sebe? 
Kdy už konečně budeš dospělý a rozumný? Ale nedávno mě jeden spolubratr 
psycholog a psychiatr potěšil, když řekl, že muži jsou konečně rozumní, dospělí a 
moudří až po padesátce. Tak už se těším, protože už mám 44 let, takže za šest 
let se budu moct považovat za chytrého, moudrého, rozumného a konečně 
dospělého člověka. 
 
Co byste vzkázal těm, kteří se nezúčastnili farních exerciciích? 
Ať spí v klidu a v pokoji a čekají na den soudu Páně. Exercicie, (tak trošku řeknu 
upřímně), nejsou tak důležité jako misie. Na druhou stranu, uvědomujeme si, že 
když čteme staré kroniky a čteme, že se zúčastnilo několik tisíc lidí na misiích, že 
několik set lidí bylo u svatého přijímání, několik set bylo u svátosti smíření, tak 
vlastně exercicie jsou misie pro lidi, kteří opravdu jsou schopni milovat sami 
sebe, protože myslí trochu na spásu své vlastní duše. Takže ti, kteří nebyli 
schopní toho využít, z různých důvodů. Ale často si myslím, že ti naši lidi z 
farnosti, kteří jsou pokřtěni, biřmováni a sezdáni v kostele a všechno možné, 
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kteří se nezúčastnili ani misií ani exercicií v kostele, jsou to často lidé, kteří 
nemyslí na sebe. Proto jim dáváme šanci, že za deset let budou další misie. 
Protože před čtyřmi lety byly u nás misie tak za šest, sedm budou další. Zase 
bude nějaká šance. Obyčejně misie jsou tzv. Pokoleňové - každých deset let, za 
tu dobu se mění lidé v kostele, jedni umírají a druzí přicházejí. (Je nějaká taková 
fluktuace.) Naše kongregace má od začátku takové zvláštní charisma: nebýt 
farářem, nezabývat se stavbami nového kostela a čištěním starého kostela. 
Vlastně sv. Alfons de Liguori chtěl, aby bratři chodili od vesnice k vesnici a dělali 
lidové misie, aby nechodili do měst. Do měst kdysi chodili zvláště dominikáni, 
jezuité, kde vlastně vedli farní exercicie ve městech. A Redemptoristé převzali 
spoustu metod misijní práce od jezuitů, františkánů, dominikánů, ale nelezli do 
města, oni byli radši v těch malých obcích a vesničkách, tam misionařili. Což 
bohužel v naší republice trošku ten duchovní život v těch vesničkách a městech 
se moc neliší. Když jedeme někdy do nějakého města, tak skoro si říkám, že ti lidé 
ve městě jsou na tom skoro hůř po stránce duchovní než například lidé tady 
ve Tvarožné, Blažovicích. Sice někdo řekne, my jsme z Olomouce, my jsme z 
Prahy, my jsme z Brna, ale opravdu po té stránce duchovní jsou na to někdy hůř. 
Proto mám rád také misie tady v Čechách, protože ty vesničky jsou opravdu 
někdy báječné. Když zase jedeme do města, tak mám rád toulat se po těch 
úzkých uličkách starého města a zjišťovat, jestli je tam čisto nebo špinavo, kolik 
tam najdu za den pijáčků (opilců), kdo mě osloví, kdo mě okrade. 

 připravila Marie Severová 

SVĚDECTVÍ MEDŽUGORJE 

 Ve snu jsem dostala bílý arch papíru či plátna. Prvně jsem nepochopila, co 
to znamená. Pak mně přišla myšlenka, že některé věci musím napsat. 

 Přicházíme do Medžugorje s mnoha úmysly, především s prosbami i 
poděkováním. Mým úmyslem pouti do Medžugorje bylo upřímné poděkování 
Panně Marii, Pánu Ježíši a Otci Nebeskému za všechny dary a dobrodiní, které 
jsem dostala ve svém životě, 55 let manželství, křest pravnučky atd. Zvlášť podě-
kování za moji první pouť do Medžugorje v roce 1990. 

 Na pouti v Medžugorji jsem počtvrté, vždy si odnáším osobní zázrak, 
alespoň já tomu tak říkám, protože to nejsou žádné náhody. 

 K velkému zážitku bude patřit modlení růžence před mezinárodní mší 
svatou, kdy přichází Panna Maria mezi nás. Cítila jsem její dotek i objetí hřejivé 
náruče. Snad bych to ani nikomu neříkala ani neříkala. Bylo to přece pro mě a jen 
můj pocit radosti a slz, které mě stékaly po tváři. 
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 Jaké však bylo mé neuvěřitelné překvapení, druhý den na slovenské mši 
svaté. Mladý kněz, při kázání tak sugestivně a věrohodně dokládal, že při 
modlitbě svatého růžence, cítil, jak ho bere a tiskne ve své náruči Pán Ježíš. 
Vnímal silné doteky duchovna a nevysvětlitelné štěstí a blaho. Poprvé tu byl také 
před 20 roky. Nemusím jistě vysvětlovat mé překvapení, radost a opět slzy. 
Shodu lidsky nevysvětlitelných pocitů! Snad bych to opět neříkala, kdyby v jeho 
kázání nebyl důrazný apel na nás, křesťanské poutníky, že věřit v Boha, Pannu 
Marii, Ježíše Krista, je jen polovina naší víry. Protože my musíme v té druhé části 
dokazovat Boží nesmírnou lásku, pomoc, štědrost atd., ale nikoliv sobě, ale všem 
kolem sebe, které v životě potkáváme. Vyzýval nás, abychom nešetřili slovy a 
dokazovali, co dostáváme od Pána Boha, když prosíváme srdcem, aby i oni byli 
ujištěni o jeho nekonečné lásce a dobrotě. I oni, aby našli cestu k Bohu a mohli 
být šťastni. 

Další slovenská mše svatá 

 Opět byla sloužena mladým, a musím 
přiznat, velmi pohledným knězem. Byl to typ 
filmového krasavce a ještě navíc s velmi 
příjemným hlasem a vystupováním. Sám nám ve 
svém kázání potvrdil svou oblíbenost. Když před 
15 lety tu v Medžugorji kázal, ještě jako student 
teologie, s jistou horlivostí a poutavostí mluvil o 
Panně Marii, o všem co se tu událo, tak 
přesvědčivě, že po mši svaté k němu přišlo 
děvče, cizinka, která mu srdečně děkovala za 
krásné kázání, kterému nerozuměla ani slovo, 
ale pochopila a uvěřila všemu, o čem přítomné 
ujišťoval. Kněz pokračoval slovy z evangelia: Pán 
Ježíš říkal svým učedníkům: „Nemohu vám říkat 
všechno, ještě byste to nepochopili, ale přijde doba, že postupně pochopíte a 
uvěříte…“ „I já vás nabádám,“ říkal mladý kněz, „neodnášejte si jen povrchní 
pocity, přijměte do duše co nejvíc pokory a radosti. Dokazujte to, až přijdete 
domů, že jste se změnili. Nenaříkejte na všechno kolem, na politiku, drahotu, 
sdělovací prostředky, nemoci apod. Radujte se, že vaše duše něco víc pochopily 
a náruč Panny Marie vás v Medžugorji obejmula pevně k neustálé radosti a 
pohodě. A takto směle dokazujte kolem sebe v každodenním životě. Usmívejte 
se, stiskněte si ruce, otevřete svoji náruč a neleňte pohladit smutného člověka, 
nešetřete chválou a děkujte a proste!“ 

 Věřte, že i mně bylo krásné u srdce, že i krása a šarm umí tak okouzlit. I já si 
odnesu toto krásno z Medžugorje. 
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Francouzská mše svatá 

 Národů, ač jsme různých, vstupovali jsme do auly Jana Pavla. Byla jsem 
zvědavá, jak budu mši svaté ve francouzštině rozumět. Věděla jsem, že nebudu 
na mši svaté dokonce, chtěla jsem ještě stihnout naši českou mši svatou. Když 
jsem se usazovala na židli blízko východu, seděla jsem ve skupině pěkně tmavých 
černochů. Vedle mě seděl vysoký černý muž s širokým úsměvem na tváři. Byl 
komunikativní. Francouzská otázka „Odkud jsi?“ byla i pro neznalce 
francouzštiny pochopitelná. Říkám: „Ček“, muž se představil jako Angolan. 
Měkká řeč francouzštiny, kterou kněží načali, byla jako melodie a pohlazení 
zároveň. Tatínek sedící přede mnou nemohl zkrotit svého syna. Casnoval se 
s ním. Tak jsem na něj kývla a chlapec přišel a zastavil se, nechal se obejmout a 
dát si pusu na tvář. Kluk se uklidnil a odešel. Zaujaly mě tři atributy na hlavní 
stěně. Obraz Panny Marie, která otvírá náruč pro všecky lidi světa, štíhlý kříž, 
symbol prosících a žehnající papež Benedikt XVI. Podali jsme si všichni ruce, 
popřáli pokoje a já odešla. 

 Na naší české mši položil kněz otázku: „Dělá si z nás Panna Maria srandu, 
když po nás chce modlitby růžence, půst o chlebu a vodě a pokoru? Na tuto 
otázku si musí odpovědět každý z nás sám!“ 

 Poslední mezinárodní mše, loučím se a děkuji za všechno. Prožila jsem tu 
dobu nebeského klidu. V okamžiku před proměňováním jsem otočila hlavu 
k pravé straně, kde prudce zazářilo v otevřených dveřích zapadající slunce. Snad 
jediná v kostele jsem se dívala do ostrého sluníčka, které před očima začalo 
rotovat a oslňovalo mě. Nikoliv však tak silně, abych uhnula očima. Ze slunce 
jsem uviděla zvláštní žlutý kruh ohraničený tmavě červenou barvou, který se 
měnil do všech barev duhy. Uprostřed kruhu jsem uviděla velkou bílou hostii. 
Byla jsem asi v takovém šoku, že si mě řada za mnou všimnula. Opět slzy, zavřela 
jsem oči, nemohla jsem povstat, podávali mě ruce. Otázka německým jazykem: 
Co jsi viděla? Nemohla jsem zážitek vysvětlit. Po chvíli mě přišla myšlenka 
od zemřelého vnuka Lukáška. „Babičko, před 22 lety jsi sem přišla za mě prosit. 
A já prosil Pána Ježíše dnes za Tebe. Pak nevěřte na zázraky! Veliká monstrance, 
která byla později vystavena, neměla zdaleka tu nevýslovnou krásu mého 
zážitku. 

S Pánem Bohem, Medžugorje! Byla jsem zde šťastná! Odnáším si tvé nekonečno! 

 Alenka Tupá  
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MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ A MISIJNÍ BENZÍN 

 Misijní bonbonek už znáte z minulého čísla Kukátka a doufám, děti, že 
jste na svoje pokladničky z FaVíku nezapomněly a postupně se vám zaplňují. V 
září je vybereme a peníze odešleme chudým dětem. Krátké připomenutí: jde o 
to, že si odřeknu nějakou sladkost - bonbonek, a ušetřené peníze spořím do 
pokladničky ve prospěch Papežského misijního díla dětí.  

 Chtěla bych se ale obrátit i 
na vás dospělé, i pro vás mám typ, 
jak ušetřit peníze např. ve 
prospěch Papežských misijních děl. 
Nazvala bych to "Misijní benzín" i 
když existují i jiné pohonné hmoty, 
takže i na ně se to vztahuje . 
Určitě jste si všimli, že některé vaše 
cesty autem jsou zbytečné, 
protože byste mohli jet i na kole 
nebo pěšky. Peníze ušetřené za 
pohonné hmoty (hodila by se na ně 

nějaká pokladnička, že…), pak můžete využít právě na podporu Papežských 
misijních děl.  

 Prospějete tím navíc svému tělu, protože pohyb mu svědčí, a i svému 
okolí, protože je ušetříte výfukových zplodin. 

 Ještě bych ráda zmínila Misijní štrúdl, protože to sem taky trochu patří. 
Díky vám všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do této akce, při prodeji 
štúdlů jsme utržili 8538 Kč a už teď bych vás chtěla pozvat na druhý ročník 
Misijního štrúdlování, který (dá-li Pán) proběhne příští rok po Velikonocích, 
pravděpodobně v neděli 7. dubna.  

  Daniela Severová 

 
 

OPRAVA KOSTELA 

 Dá-li Pán, tak do pouti zmizí lešení a prach, budete moci používat boční 
bránu a na kůr bude zase méně schodů, toalety budou opět v perfektním stavu a 
jižní a západní strana našeho kostela bude zářit ve stejné kráse jako strana 
severní. 
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A jak vypadá letošní etapa finančně? Použiji zaokrouhlená čísla. Rozpočet na 
letošní rok je zhruba na 1,2 mil. Kč. Přibližně 400 tis. Kč je přislíbeno 
z ministerstva kultury z programu Záchrana architektonického dědictví. 350 tis. 
Kč slíbily a již postupně posílají obce naší farnosti. Poslední třetina částečně od 
sponzorů a zejména z darů Vás farníků. Za Vaši štědrost a jakoukoli pomoc Vám 
nesmírně děkuji, protože bez Vaší angažovanosti by kostel opravený nebyl. Příští 
rok na jaře nás čeká další etapa – průčelí s věží a na rok 2014 zbude sokl a vnější 
odvlhčení kostela. Předem děkuji za jakoukoli Vaši další pomoc – finančně, 
přiložením ruky (hlavy) k dílu nebo modlitbou. 

Jen dodávám, že při opravě pokračujeme ve spolupráci s firmou Rekonstruktiva, 
která již dělala severní stranu. Přejme všem, kteří na kostele pracují, ať se jim dílo 
daří, ať kostel opět zazáří krásou ke slávě Boží. 

 otec  Josef 

 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 V letošním roce přijalo první svaté přijímání 12 dětí z naší farnosti. Jsou jimi: 
Adéla Burýšková, Sára Filipcová, Filip Jašek, Petra Machancová, Ondřej Vlček, 
Jiří Brzobohatý, Marek Kříž, Nikola Kuncová, Zuzana Pejřilová, Daniela Zimanová, 
Matyáš Zouhar, Anežka Zouharová. 
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SLADKÝ PROVÁZKU, KTERÝ NÁS VÁŽEŠ K BOHU! 

 Často vzpomínám na jednu paní, se kterou jsem se pravidelně setkával při 
návštěvách na oddělení LDN. Utrpěla těžkou mozkovou mrtvici a ochrnula na 
pravou polovinu těla. Zároveň také nebyla schopná souvislé řeči, jen několik 
málo slov dokázala s velkou námahou dostat ze svých úst. Nezbylo jí nic, zdraví, 
činnost, krása, úspěch, soukromí, domov i vlastní oděv, vše jí vzala nemoc. 
Přesto se v jejích očích zračil překvapivý jas a její tvář se úžasně rozzářila, 
když jsem k ní přišel se svátostným Ježíšem. Ale tento pokoj a vyrovnanost v tak 
tísnivé situaci si udržovala zřejmě stále. Kde k tomu brala sílu? Odkud byla její na-
děje, kde mohla čerpat optimismus v situaci, kdy byla doslova ve všem závislá na 
péči druhých a trpěla stále se horšícími proleženinami? Prakticky pokaždé, když 
jsem za ní přišel, křečovitě svírala ve své zdravé ruce šňůrku s mnoha umělo-
hmotnými hnědými zrnky. Zřejmě tento provázek se zrníčky nepouštěla nikdy 
z ruky, ať bděla či spala, ať byl kolem klid nebo ruch, ať jí dělali různé „proce-
dury“ nebo jí jinak obstarávali základní životní potřeby, tento záhadný provázek 
jako by přirostl k její ruce. Byl to totiž doslova provázek, který ji vázal k Bohu, 
který jí zajišťoval základní životní spojení s tím, od něhož máme život a ke kte-
rému má směřovat celý náš život. Ona neopouštěla Boha při všem, co prožívala, 
a proto zažívala Boží blízkost i v těchto nejtěžších okamžicích pomalého mučed-
nictví nemocničního lůžka.  

 Co se týká mě, modlitba růžence byla pro mě jaksi tajemnou a přitažlivou 
už odmalička. Věděl jsem, že se v ní skrývá obrovská hodnota, ale nedařilo se mi 
poznat, proč takové obyčejné opakování naučených modliteb, Otčenáše a Zdrá-
vasů, může mít nějaký význam pro život. Tušil jsem však, že se za tímto zdánlivě 
fádním opakováním skrývá něco mající zásadní důležitost pro můj život.  

 Jan Pavel II. předal církvi jeden z posledních listů, ve kterém jako svůj 
testament nám odevzdal modlitbu růžence, řekl: „Růženec je má zamilovaná 
modlitba. Je to obdivuhodná modlitba, obdivuhodná jednoduchostí a zároveň 
hloubkou.“ Mládeži sdělil Jan Pavel II. výstižně, co je samotným srdcem růžence: 
„Modlit se růženec znamená učit se dívat na Ježíše očima jeho Matky, a milovat 
Ježíše srdcem jeho Matky.“ Nikdo se totiž nevěnoval rozjímání o Ježíšově tváři ve 
všech důležitých situacích jeho života tak jako Maria. Zkrátka Maria žila se zra-
kem upřeným na Krista, a proto také ukládala ve svém srdci každé jeho slovo a 
každý zážitek s ním jako poklad. Vzpomínky na Ježíše vtisknuté do duše ji prová-
zely za všech okolností, vedly ji, aby o nich znovu a znovu přemítala a jistým způ-
sobem vytvářely „růženec“, který se ona stále modlila. Mohla totiž skrze toto 
přemítání stále znovu zakoušet lásku nebeského Otce a radost Ducha svatého. 
Toto „připomínání si Božích skutků“ v postoji víry a lásky ji působením Ducha 
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svatého vnitřně utvářelo stále více a více k zářivé podobě, jakou má Ježíš (srov. 
2Kor 3,18) a pomáhalo jí stále znovu opakovat ve svém životě ono „Ano“, staň se 
mi v životě podle tvého slova. Podobně my, když se modlíme růženec, otevíráme 
se tím Božímu působení v našem životě. Také nás může Bůh potom přetvářet, 
dokud v nás Kristus nenabude plné podoby (srov. Gal 4,19) tím, že se učíme Bohu 
říkat „ano“.  

 Růženec je skutečně 
provázkem slov, skrze který nás 
Panna Maria poutá k Bohu. 
Soustřeďuje náš pohled na Ježíše 
v zásadních okamžicích jeho 
života a přivádí nás k živému 
spojení s ním. Současně může 
naše srdce do sledu růžencových 
desátků zaplétat přímluvy za 
všechny duchovní i ostatní 
potřeby své, vlastní rodiny, 
národa, církve a světa. Opíráme 
se při tom o Ježíšovu výzvu: 
Proste stále znovu a znovu, 
neodbytně, usilovně, a dostanete; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám 
otevřeno (srov. Mt 7,7). Dobrota nebeského Otce, prostřednictví Ježíše, Božího 
Syna a působení Ducha svatého, který se přimlouvá v nás a za nás (srov. Řím 
8,26-27) nám dovolují prosti s plnou důvěrou. Zároveň v každém zdrávasu 
prosíme naléhavě o přímluvu Panny Marie, podobně jako svatebčané v nouzi na 
svatbě v Káně Galilejské (srov. Jan 2), s důvěrou, že její mateřská přímluva může 
u Srdce Syna dosáhnout všechno. Maria se modlí s námi jako naše sestra a modlí 
se za nás, jako naše matka. 

 Dovolím si ještě na závěr jen malou připomínku. Zaujala mě rada ohledně 
způsobu modlitby růžence, kterou předložil Jan Pavel II. Aby se předešlo stereo-
typnímu opakování, které unavuje a působí dojmem „modlitebního mlýnku“ 
papež navrhuje, aby se, před každý desátek, vložila chvíle ticha (5 - 10 vteřin, 
případně i více), ve které se člověk zastaví a může si postavit před svůj duchovní 
zrak konkrétní scénu tajemství o kterém má v následujícím desátku rozjímat 
(případně s úryvkem z Písma sv. který se k němu vztahuje). Rozjímání se totiž živí 
mlčením. Na ticho navazuje modlitba Páně, kterou se máme modlit s plnou 
pozorností před zrakem nebeského Otce, Abba (srov. Řím 8,15). Následujících 
deset Zdrávasů tvoří jakýsi podklad, ze kterého vystupuje Maria, jako ta, která 
nám vnuká svaté jméno „Ježíš“, ve kterém je naše záchrana (srov. Sk 4,12). 
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Pomáhá nám živě vstupovat do daného tajemství Ježíšova života a nechávat se 
jím přetvářet a zároveň skrze ni předkládáme Bohu svůj život a hodinu naší smrti. 
Závěr desátku patří oslavě Nejsvětější Trojice. Ježíš, ke kterému se v růženci upí-
náme, je totiž v Duchu svatém jedinou cestou k Bohu Otci. Chvála, klanění a 
vděčnost Otci, Synu a Duchu svatému je vrcholem vší křesťanské modlitby, která 
nemá nikdy skončit, ale pokračovat ve věčném chvalozpěvu Bohu v nebeském 
Království.  

  Patrik Galle 

 

PŘÍBĚH SVATÉHO VOJTĚCHA (956 – 997) 

 Vojtěchovým otcem byl kníže Slavník (? – 981) a matkou Střezislava 
(? – 987). Vládli rozlehlému území s centrem v Libici nad Cidlinou (v blízkosti 
Poděbrad). V útlém mládí Vojtěch těžce onemocněl a rodiče ho po uzdravení 
zaslíbili duchovní kariéře. V roce 962 se na Libici zastavil, ze své misijní cesty, 
biskup Adalbert, který chlapci udělil svátost biřmování. O šest let později rodiče 
Vojtěcha poslali na studia do tehdy slavné magdeburské školy, spravované právě 
Adalbertem. Šlo o ranně středověkou univerzitu. V roce 973 byl mladík přítomen 
velkému sněmu evropského křesťanstva, a tak měl možnost seznámit se 
s náboženskými i politickými poměry v celé Evropě. 

 Po devítiletém pobytu v Magdeburku se Vojtěch vrátil domů. V Praze se 
stal pomocníkem prvního pražského biskupa Dětmara, na počátku roku 982 však 
biskup umírá. 15. února 982 sněm Čechů zvolil na staroslavném Levém Hradci 
(Roztoky u Prahy) novým biskupem Vojtěcha. Po roce odjel do Mohuče nechat 
se vysvětit a poté pokračoval do Říma, kde mu udělil souhlas k funkci sám  
císař. Během cest dostal Vojtěch příležitost seznámit se s kulturně vyspělým 
jihoevropským prostředím. Rozdíl proti domácím poměrům byl obrovský a pro 
vzdělaného slavníkovce deprimující. Biskup doma veřejně kritizoval tehdy běžné 
praktiky např. mnohoženství, prodej křesťanských otroků, opilství, zachování 
pohanských přežitků aj. Dostal se do sporu s panovníkem Boleslavem II. (932 – 
999) a předními feudály. Boj o nápravu společnosti nepřinášel 
ovoce. V doprovodu svého nevlastního bratra Radima, proto opustil diecézi. 
Nové působiště nalezl v římském klášteře sv. Bonifáce a Alesia. Zde se prolínaly 
prvky západního a východního křesťanství, které dotvářely Vojtěchovu 
osobnost. 

 V roce 992 český kníže vyslal pro Vojtěcha poselstvo, které mělo přimět 
biskupa k návratu do Čech. Po naléhání nadřízeného Adalberta Vojtěch žádosti 
vyhověl. Do vlasti se sebou přivedl skupinu dvanácti benediktýnských mnichů. 
S nimi založil v Břevnově (na území současné Prahy) první mužský klášter. 
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Oplýval aktivitou a věnoval se i literární činnosti. Složil např. píseň „Hospodine, 
pomiluj ny!“ Také hodně cestoval, vydal se na apoštolskou cestu. Navštívil 
Moravu, v Uhrách pokřtil budoucího prvního uherského krále a světce Štěpána. 
Po návratu do Prahy nové konflikty  

s vládnoucí mocí na sebe nenechaly dlouho čekat. Hluboce sklamán ve svém úsilí 
o nápravu církve a společnosti roku 994 opustil svou vlast podruhé. 

 S Radimem se vrátil se do svého 
římského kláštera. Později dostali svolení od 
papeže, aby podnikli cestu k pohanským 
národům u Baltského moře. Na cestě je 
zastihla zdrcující zpráva. Jejich rodné hradiště 
Libice lehlo popelem, celá jejich rozsáhlá 
rodina byla povražděna přemyslovskými 
bojovníky. Vojtěch pochopil, že v Čechách už 
pro něj není místo. Spolu s Radimem a 
Benediktem se plavili po Visle a dosáhli moře 
blízko dnešního Gdaňsku. Zde šířili Slovo boží. 
Jejich mise byla úspěšná, Vojtěch zde pokřtil 
mnoho místních obyvatel. Plni odhodlání, 
proto pokračovali dále k sousedním Prusům. 

Putovali od osady k osadě, ale zdejší prostředí jim bylo nepřátelské. Všude se 
setkávali s opovržením a násilím. 

 Psalo se 23. 4. 997. Misionáři se usadili na území blízko dnešního 
Kaliningradu (Rusko). Odpočívali v lesíku blízko osady. Nevěděli, že to místo je 
pro Prusy posvátné. Pohanský kněz Sikk s několika ozbrojenci Vojtěcha napadl a 
oštěpem mu probodl hruď, ostatní se přidali a bodali umírajícího, který se 
nepřestával modlit. Radim s Benediktem byli spoutáni a zajati. Na žádost 
polského krále Boleslava Chrabrého byli později propuštěni. Ten potom 
Vojtěchovo tělo od Prusů vykoupil stejnou vahou zlata. Vojtěch byl pohřben 
ve Hnězdně – tehdejší metropoli Polska. Už za dva roky byl svatořečen a jeho 
hrob navštívil císař Ota III. – přítel a obdivovatel. Hnězdno tehdy získalo statut 
arcibiskupství. Prvním arcibiskupem se stal Radim – Vojtěchův bratr a pomocník. 

V roce 1039 se vydal na vojenskou výpravu do Polska český kníže Břetislav. 
Ostatky svatého Vojtěcha ukořistil a odvezl do Prahy. Byl to druhý a slavný 
návrat zpět do vlasti. Vojtěch odpočívá v chrámu sv. Víta po boku ostatních 
velkých osobností. Za svého života nenalezl u současníků pochopení. Sny a ideje 
tohoto velkého Evropana se naplnily až o tisíc let později. 

 Ladislav Kaluža 
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TAJENKA PRO DĚTI 

 

 „Táta mi za vysvědčení nasliboval hory, 
doly.“ 

„Ale slovo nesplnil, co?“ 

„No, jak se to vezme, ... (tajenka)“ 

 

 

 

Vyškrtej písmena: 

B, E, O, H, U, P, Ž, W, Q, Y, R, Š, N 

 

PODĚKOVÁNÍ – NOC KOSTELŮ 

 V pátek 1. 6. 2012 
se uskutečnila druhá 
Noc kostelů ve Tva-
rožné. Náš kostel 
sv. Mikuláše byl jedním 
z 1200 otevřených kos-
telů a modliteben v celé 
České republice. Pro-
gram v kostele i před 
kostelem obohatil 
zhruba 450 návštěvníků 
z širokého okolí, mnozí 

zůstali celý večer přesto, že to v plánu vůbec neměli.  

 Myslím, že se nám všem podařilo prožít krásný večer, plný radosti a 
přátelských setkání. 

 Náročná příprava trvala téměř tři měsíce a já každému, kdo se obětavě 
zapojil do příprav i všem návštěvníkům z celého srdce děkuji. 

Díky za vaše modlitby a čas, který jste věnovali farnosti i jeden druhému…  

 Marie Buchtová 

E D H Ž A O 

L Y Q M U E 

R I B A P T 

Š N L H A W 

P S O S V Y 

Ě Ž T U B A 
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MAGNETKA NA ŽĎÁR 

Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s., vyhlásila 
veřejnou sbírku na podporu účasti mladých na Celostátním setkání 
mládeže v srpnu ve Žďáru nad Sázavou. 

Náklady na jednoho účastníka jsou více než 1600 Kč. Díky 
sponzorům a této veřejné sbírce ale může být cena snížena. 

Přispět na veřejnou sbírku můžete koupí magnetky 
v hodnotě 50 Kč. Magnetku si můžete zakoupit ve svých 
farnostech nebo na DCM. Přispět můžete také přímo 
prostřednictvím účtu: 2107334165/2700.  

 

POZVÁNKY 

Celostátní setkání mládeže Žďár 2012 

Zveme všechny mladé na Celostátní setkání mládeže, 
které se koná ve dnech od 14. do 19. srpna ve Žďáru 
nad Sázavou. Těšit se můžeš na setkání s Kristem a 
ostatními mladými, na bohatý program, např. témata 
přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení 
eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání 
s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny… 

Přihlásit se můžeš na www.zdar2012.signaly.cz, kde 
mj. získáš další informace.  

 

HUMOR NA KONEC 

„Jeníku, skloňuj slovo chléb.“ 
„Kdo, co? - Chléb.“ 
„S kým, čím? - Se salámem.“ 
„Komu, čemu? - Mně.“ 

„Mami, je inkoust drahý?“ 
„Ani ne.“ 
„Tak proč mi dal táta pohlavek, 
když jsem trošku ukápl na koberec?“

 
Host v restauraci volá na vrchního: „Prosím vás, je tohle opravdu rybí polévka? 
Má nějakou divnou chuť.“ 
„Samozřejmě že je pane,“ odpovídá vrchní, „na vlastní oči jsem viděl, jak do ní 
kuchař lil vodu z akvária.“  

http://www.zdar2012.signaly.cz/
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KUK! CO NÁS ČEKÁ? 
 
22. 7.   Pouť v Mokré 
22. – 28. 7.  Pouť do Staré Boleslavi 
29. 7.   Pouť ve Velaticích 
5. 8.   Pouť ve Tvarožné 
14. – 19. 8.  Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 
19. – 25. 8.  Farní dovolená na horách Terchová – Slovensko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Z Noci kostelů 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE:  19. 8. 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. Neprošlo jazykovou korekturou. NEPRODEJNÉ! 

Všem dětem i dospělým přejeme krásné prázdniny 

plné sluníčka a příjemných zážitků. 

 redakce 


