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SLOVO OTCE JOSEFA 
 
 Milí farníci, o prázdninách týden po tvaroženské pouti mne po mši svaté 
zastavil pan Šemora a upozornil na jednu paní, která k nám do kostela přišla 
na pouť. Z rozhovoru s ní jsem se dozvěděl, že je z Tuřan a přichází pravidelně 
každý rok do Tvarožné na pouť. Letos jí zemřel syn, a proto přišla o týden 
později. A teď to, co mi vyrazilo dech. Říkala, že k nám chodí od šesti let a letos už 
po osmdesáté, dříve pěšky, dnes autem. Tomu říkám věrnost a vytrvalost. 
Vzpomněl jsem si, že se kdysi putovávalo také z Tvarožné do Tuřan. 

 Stojíme na začátku školního roku a žáci i studenti si jistě říkají: letos se budu 
více učit. Rodiče si možná říkají: letos si udělám více času na děti. A pak přijde 
pololetí a zjistíme, že je to stejné jako loni a předloni… Poznáváme, že z vyjetých 
kolejí se těžko mění směr. 

 Přeji nám všem, ať v tomto školním roce zajedeme do dobrých kolejí, 
ve kterých zůstaneme nejen jeden školní rok, ale třeba osmdesát let jako naše 
nenápadná a věrná poutnice. 

 otec Josef 

 

CHRÁMOVÝ SBOR V SRBSKU 
 
 Na přelomu měsíců června a července jel na pozvání náš chrámový sbor 
společně s Kyjovským komorním orchestrem na návštěvu Srbska. Bylo to již 
druhé setkání na půdě hostitelů ze Selenče. Celkově však čtvrté, protože místní 
pěvecký sbor Zvony už u nás 
také dvakrát byl a uskutečnil 
koncerty. 

 Náš sbor, tentokrát díky 
většímu obsazení hlasů, 
uskutečnil dvě samostatná 
vystoupení a jedno společné 
s místními sbory. To první, za 
doprovodu hudebníků z Kyjova, 
bylo na přání hostitelů 
v lidovém tónu. Byli jsme 
představeni jako hosté 
ze zahraničí na každoročních 
Selenčských slavnostech.  
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 Druhé samostatné vystoupení proběhlo v evangelickém kostele 
v nedalekém Báčském Petrovci. Díky skvělé akustice byly i naše hlasy, opět za 
doprovodu orchestru, vyvážené. Zpívalo se nám velmi dobře a několik 
chrámových písní ozdobilo závěr bohoslužby. Poděkování a slova chvály od 
kněze i přítomných byla nejen příjemná, ale i povzbudivá. A my si v těchto 
místech stále více uvědomovali, jak důležité je vzájemné se poznávání, sblížení a 
obohacování se navzájem.  

 Přes krátkou dobu, jakou jsme u přátel v Srbsku strávili, jsme byli plni 
krásných zážitků nejen z péče o nás osobně, ale i o čas, který jsme zde pobývali. 
Navštívili jsme františkánský klášter a tvrz v Báči. Také pravoslavný klášter 
Bodjani byl velmi zajímavý a koupání se ve více než čtyřicetistupňových teplotách 
v nedalekém jezeře byl dokonalým osvěžením.  

 Domů jsme se vraceli, s krátkou zastávkou v maďarském královském městě 
Székésfehervár, v dobré náladě a spokojeni. Bohu díky za tyto krásné dny. 

  Alena Kalužová 

 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 

 
 V polovině července se na brněnském 
výstavišti konala již tradiční akce -  
23. Katolická charismatická konference. Podle 
zcela minimální účasti tvaroženských farníků by 
se mohlo zdát, že se jedná o akci málo známou, 
avšak nenechme se mýlit. Na letošní konferenci 
se sešlo téměř 6000 lidí, kteří se sjeli ze všech 
koutů České republiky, aby se společně nejen 
modlili a zamýšleli nad evangeliem, ale také aby 
se setkali se svými přáteli.   

 Konference byla zahájena ve středu 11. 7. 2012. Úvodní bohoslužbu sloužil 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle v katedrále na Petrově, závěrečnou pak v neděli 
kardinál Miloslav Vlk.  Na konferenci byla (jako již tradičně) zajištěna účast 
významných osobností duchovního života církve. Hlavním hostem letošního 
setkání byl francouzský kněz a řeholník - P. Daniel Ange – výborný kazatel, autor 
mnoha knih, z nichž některé v překladu vyšly i u nás. Mezi dalšími hosty můžeme 
jmenovat kupříkladu představeného karmelitánů P. Vojtěcha Kodeta, či 
koordinátorku charismatického hnutí v katolické církvi v ČR Kateřinu 
Lachmanovou, nebo Angela Scarana – italského kněze a biblisty působícího v ČR, 
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a v neposlední řadě třeba Veroniku Barátovou – členku komunity Blahoslavenství, 
a mnohé další. 

 Ústředním tématem letošní charismatické konference byl příběh o 
marnotratném synu. Avšak, jak bylo podobenství jednotlivými přednášejícími 
postupně rozplétáno, jako stěžejní postava příběhu vyplynul milosrdný otec. A 
z poselství tohoto podobenství bylo převzato i motto celého setkání: „Máme 
proč se veselit a radovat“. Ovšem program byl mnohem pestřejší, než jen 
jednotlivé přednášky. Dále byly na programu bohoslužby, svědectví, možnost 
svátosti smíření, ale třeba i divadelní představení a koncert, či ochutnávky vín při 
společném posezení u cimbálu. Během hlavního programu probíhala ve vedlejším 
pavilonu paralelní konference pro děti (která se vyvinula z obyčejného hlídání dětí 
a postupně se stala plnohodnotným volnočasovým vyžitím pro děti od cca 4 let). 
Její program je uzpůsoben pro děti dle věku, např. různé scénky, 
dětské bohoslužby, povídání, písničky a hry, jejichž prostřednictvím se děti 
dozvídají o Bohu.    

  Co dodat na závěr? Věřím, že se na této akci, která nás může nejen 
povzbudit ve víře a ukázat církev jako živé společenství a která se koná jen pár 
kilometrů od našich domovů, dá-li Pán, příští rok sejdeme ve větším počtu. 
Uvidíme se 10. - 14. července 2013 na brněnském výstavišti?! :-)  

 Dominika J. Ondráčková 

 

NAŠE PRÁZDNINOVÉ TÁBORY 
 

 Rádi bychom se s vámi 
podělili o naše táborové 
zážitky. Nejdříve jsme strávili 
super 14 dnů na Arše 
v Rajnochovicích, což je 
křesťanský tábor. Každý den 
jsme slavili mši svatou se 
skvělým knězem, otcem 
Caminem (Lukáš Jambor). Našli 
jsme zde spoustu nových 
kamarádů a naplno se nám 
věnovali bezva vedoucí. Někteří 
jsme již na Arše byli v minulých 
letech, někteří z nás byli 
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poprvé, ale všem se nám tam velice líbilo, a když přišel den loučení, ukápla i ne-
jedna slzička. Tentokrát jsme si hráli na hledače diamantů v brazilském pralese, 
kde na nás číhala spousta nástrah a museli jsme se proto naučit mnoho nových 
dovedností. 

 Další táborový týden jsme strávili ve stanech uprostřed krásné přírody 
v Rakoveckém údolí. Zde jsme hráli celotáborovou hru „Osadníci nového světa“. 
Byli jsme kovbojové a osidlovali jsme novou zemi – Eldorádo na divokém západě. 
Při různých soutěžích a dovednostech jsme získávali dolary, za které jsme si 
potom mohli nakoupit pozemky, dobytek a domy. Dokonce jsme objevili i zlato, 
které jsme v bance proměnili za peníze. Všichni jsme dostali krásné kovbojské 
klobouky a šátky. Kluci dostali ještě slušivé vestičky a holky sukně. Šátky a sukně 
jsme si hned na začátku sami nabatikovali podle barev skupinek. Také jsme si 
vyrobili své vlastní vodní kolty, které se nám pak velice hodily, když naši osadu 
přepadli bandité. Také jsme si zkusili splnit odříkání – mlčení a hladovění a naučili 
se mnoha dovednostem, jako např. country tance, uzly, zdravovědu, stopy zvěře, 
orientaci podle buzoly, morseovku, poznávat stromy a rostliny. I když nám 
bohužel tábor narušila veliká bouřka a onemocnění dětí, všem se nám na táboře 
moc líbilo. 

  Klárka a Julinka Ženožičkovy, Anežka a Kuba Zouharovi 

 

ROZHOVOR S P. PAVLEM ŠENKYŘÍKEM 
 

 Když mi bylo necelých 6 roků, tak mi 
maminka nechala ušít družičkové šatečky, 
protože primice je prostě velká událost, 
zvláště když je novoknězem náš kamarád 
Pavel Šenkyřík. Letos v říjnu je to už 10 let, 
kdy Pavel přijal z rukou brněnského biskupa 
kněžské svěcení a sloužil ve Velaticích svoji 
první mši svatou. Při této příležitosti jsem ho 
požádala o rozhovor.  

V jakých farnostech jsi od vysvěcení působil 
a kde se Ti nejvíce líbilo? 

Kněžské svěcení jsem přijal 11. října 2002; to 
je letos 10 roků. První období bylo spojené s 
častým stěhová ním. Jako jáhen jsem začínal 
v Blansku a Adamově a hned po svěcení 
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přišla Fryšava pod Žákovou horou, to je nejvýše položená farnost v diecézi, první 
kněžské místo byl vlastně vrchol, kterého jsem mohl kdy dosáhnout, aspoň podle 
nadmořské výšky. Od těch dob jen klesám. Na vrcholu jsem dlouho nepobyl a už 
na vánoce jsem se stěhoval do Boskovic. Boskovická farnost je velice otevřená a 
dynamická, lidé se znají, mají o sebe zájem a dokážou si nezištně pomáhat. Je tam 
žito radostné křesťanství. Dodnes tam mám spoustu přátel a rád se tam vracím. 
K 1. srpnu 2003 jsem se znovu stěhoval a to do Brna k sv. Jakubovi. Je to typická 
farnost ve středu města, která se postupně vylidňuje. Věřící převážně dojíždí 
podle rodinné či osobní tradice z různých koutů města i jeho okolí. Jádro farnosti 
je trochu menší, ale dostatečně pevné. Kaplanská léta byla období klidu. K tomu 
v Brně přispěl děkan kliďas P. Václav Slouk.  

Kde působíš nyní? 

1. září 2005 jsem se sbalil a 
s novým dekretem na 
samostatné místo jsem se 
přesunul o 6 zastávek dál na 
trase tramvaje č. 4, ke sv. 
Augustinovi do Masarykovy 
čtvrti. Po letech jsem zakusil, 
že 1. září je opravdu náročný 
den. To konec konců zažívám 
od té doby každý rok. Každá 
farnost je úplně jiná a farář ji 
musí poznat a mít rád. To je 
mé osobní zjištění. Je to proces, který trvá i několik let. V naší farnosti je několik 
církevních škol, tato skutečnost ovlivňuje klima života farnosti, ale i městské 
čtvrti. Já sám jsem spirituálem na Cyrilometodějské církevní základní škole. Na 
území farnosti také žijí dvě řeholní komunity a jeden sekulární institut. Práce je 
tedy velice rozmanitá, od práce s dětmi až po návštěvy a doprovázení nemocných 
a umírajících. To, co bylo pro mě úplně nové a náročné, byla spolupráce s radiem 
Proglas. Po letech už k této práci člověk přistupuje svobodněji, ale přesto mě 
občas přepadne tréma.  

Běžný život ve farnosti zahrnuje přípravy na svátosti a spolupráci na dalších 
aktivitách, jako jsou například charitativní projekty. Na faře máme sklad oblečení 
pro děti, které vyrůstají v náročných sociálních podmínkách.  

Čím Tě umí farníci mile překvapit? 

Je pravda, že osobně po překvapeních moc netoužím a jsem rád, když to funguje 
jak má. V posledních letech jsem byl mile překvapen, jak se farníci zapojili 
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do přípravy farní poutě na Vranov a farního plesu, ale také mají zájem 
o společnou modlitbu a vzdělávání.  

Co Tě na kněžské službě těší a co považuješ za nejnáročnější? 

Sdílet radosti a bolesti s těmi, kteří mně byli svěřeni, je někdy náročné. Je to, 
ale život. Nadějí v tom všem je Ježíš. Často ty nejjednodušší věci bývají ty nejtěžší.  

Čemu se věnuješ ve volném čase (pokud nějaký zbývá :), kde jsi byl o letošních 
prázdninách? 

Mám rád hory. Letos jsem odpočíval převážně chozením v Roháčích, na Šumavě 
a koncem srpna jsem byl na týden ve Vysokých Tatrách.  

Jsi členem přípravného týmu Katolické charismatické konference, která se 
poslední roky koná v Brně, vždy začátkem prázdnin. Co máš konkrétně na 
starosti a co Tě na letošní konferenci nejvíce oslovilo?  

Kromě běžné kněžské činnosti, mám na starosti přípravu a průběh liturgie, která 
probíhá v pavilonu na BVV. Práce začíná podáváním různých žádostí a pokračuje 
přípravou liturgického prostoru, textů…Velkou oporou je vždy tým dobrých a 
nebojácných ministrantů. Na bohoslužbě bývá přítomno asi 5000 věřících, proto i 
kněží musí zachovat patřičnou disciplínu.  

Letos mě překvapilo nadšení pana kardinála Miloslava Vlka, to jsem nečekal.  

Co bys rád vzkázal čtenářům KUKátka? 

Věrnost a opravdovost i v malých věcech přináší dobré ovoce.  

  Za rozhovor děkuje Monika Buchtová 

 

PĚŠÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 
 

 Ve dnech 22. až 28. července se uskutečnila pěší pouť, jejímž cílem byla 
Stará Boleslav. Pěší poutníci zdolali asi 230 kilometrů a to i za cenu pěkně 
ztuhlých a zpuchýřovaných nohou. Zde si můžete přečíst, jak probíhala celá cesta. 

 V neděli 22. 7. ve 13 hodin jsme se sešli v blažovickém kostele, abychom si 
vyprosili Boží požehnání na naši pouť. Po rozloučení s blízkými jsme se dali cestou 
přes Tvarožnou, Mokrou, lesem přes Bílovice až do brněnských Řečkovic, kde 
byla první zastávka na naší pouti. Večer jsme byli mile uvítáni místním farářem, 
který pro nás připravil dost nečekané překvapení, a to doslova bohatý stůl plný 
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buchet a laskomin, které připravili místní farníci. Z celého stolu jsme sžili až do 
čtvrtka. 

 V pondělí po ranní mši svaté jsme se vydali přírodním parkem Babou přes 
Kuřim, Malhostovice, Drásov, Tišnov, až do Předklášteří, kde jsme si pod stínem 
stromu u nejstaršího cisterciáckého kláštera natáhli nohy. Potom jsme, s ohledem 
na délku cesty, museli jít po docela frekventované silnici 2. třídy přes Kaly, Litavu, 
Olší, Střítež, Dolní Rožínku, kde jsme 
vstoupili do území Kraje Vysočina, až 
do Zvole, místa našeho druhého 
přenocování. Při příchodu jsme byli 
uchváceni pohledem na zdejší kostel 
sv. Václava stavitele Jana Blažeje 
Santiniho z 1. poloviny 18. století. 
Protože na zvolské faře nebyla 
k dispozici sprcha, našlo se pár 
poutníků, co si zajeli vykoupat do 
nedalekého rybníka. 

 V úterý po mši svaté ve Zvoli jsme se vydali Vysočinou nejprve po 
cyklostezce pak dále po silnici. Přestávku jsme měli ve Slavíkovicích, kde je nově 
postavený kostel Božího milosrdenství. Pokračovali jsme přes CHKO Žďárské lesy 
do Žďáru nad Sázavou. Zde jsme si odpočnuli na dvoře bývalého cisterciáckého 
kláštera, navštívili jsme kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož barokní přestavba 
v 18. století proběhla podle plánů Jana Blažeje Santiniho. Poté jsme pokračovali 
severně kolem hraničního kamene oddělujícího Moravu a Čechy, kolem Velkého 
Dářka, pak po naučné stezce, kde jsme naměřili 150 000 kroků, po silnici přes 
Radostín a Hlubokou do Krucemburku, kde jsme se přesunuli autem do Sobotína, 
místní části Sopoty. Místní fara nebyla dlouhou dobu užívaná, byla zde jenom 
kamna na dřevo a uhlí. Před večeří jsme si stihli poznat místní kostel – bývalé 
hojně navštěvované poutní místo. 

 Ve středu jsme vycházeli za deště po louce do Bílku, údolím Doubravy do 
Chotěboře. Tento kus cesty byl pro nás asi nejkrásnějším, ikdyž místy byl pro nás 
docela nebezpečný. Dále jsme pokračovali přes Nejepín a Vepříkov, kde jsme se 
trošku posilnili a „usušili“. Následně úsek cesty bez asfaltu až do Golčova Jení-
kova. Z nedostatku času, někteří poutníci, kteří jeli vlakem a stihli ho tak tak a 
někteří nasedli do doprovodného vozidla. „Kolisti“ měli svoji dopravu. V Sedleci, 
kde byla naše další zastávka, jsme měli možnost převléknout se do suchého a 
odpočnout si. Mši svatou jsme měli v kapli katedrálního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Jana Křtitele bývalého cisterciáckého kláštera. Po mši nás ještě 
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čekala prohlídka s výkladem. Potom jsme pospíchali dál Kutnou Horou 
do kláštera sester Voršilek, kde se nám dostalo milého přijetí i dobrého zázemí. 

 Ve čtvrtek ráno jsme slavili mši 
v katedrále sv. Barbory i s řádovými 
sestrami. Setkání s nimi bylo povzbu-
divé a zároveň prosvětlující naše 
putování. Po snídani před katedrálou 
jsme pokračovali do Mískovic, přes 
kopec Vysoká do Suchdolu. 
Následovalo sedm kilometrů po 
frekventované silnici první třídy 
do Bečvár, pak po klidnější silnici do 
Toušic a následně po značce do Kou-
řimi. Po krátkém odpočinku u kostela 

sv. Štěpána ze 13. století jsme pokračovali po značce přes osadu Království, kolem 
památníku bitvy u Lipan do Vitic a poté stále po silnici do Českého Brodu. Nocleh 
jsme měli v nově otevřeném farním středisku s velkým prostorným sálem, které 
bylo slavnostně otevřeno v červnu 2012 kardinálem Dominikem Dukou. 

 V pátek jsme si trošku přispali, protože poslední část cesty délkově ani ná-
ročně neodpovídala obvyklé denní štrece. Ráno nás paní kostelnice provedla 
místním kostelem sv. Gotharda. Z Českého Brodu jsme šli po silnici druhé třídy 
přes Černíky, Vykáň do Mochova, kde jsme si z vedra odpočinuli. Vyrazili jsme po 
asfaltu do Čelákovic, a protože s velkým vedrem přichází i velká žízeň, otec Josef 
neváhal a zaklepal na dveře děkanství. Nakonec jsme nahlédli i do místního kos-
tela. Dle instrukcí pana děkana jsme prokličkovali Čelákovicemi a přes stavidla 
jsme překonali Labe. Zbyla i 
chvilička na svlažení horkých 
těl. Potom jsme se pomodlili 
křížovou cestu a po značce 
pokračovali dále přes řeku 
Jizeru. Kolem půl šesté 
odpoledne jsme doputovali 
k našemu cíli – Staré 
Boleslavi. Měli jsme 
neopakovatelnou příležitost 
slavit mši svatou přímo 
v kryptě kostela sv. Václava a 
Klimenta. Na závěr mše 
zazněl Svatováclavský chorál. 
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Jen těžko popsat tento zážitek zrovna zde. Následovalo „ubytování“ v zahradách 
místního charitního domu pro kněze „ve výslužbě“. K poslední večeři jsme si dali 
(tradičně) nudle s makem. Večer jsme ještě krátce adorovali v místní kapli. 
Následovalo dočtení knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň od profesora Petra Piťhy, 
která nás provázela na celé pouti. 

 Tuto noc jsme spali všichni pod širákem. V sobotu o půl osmé ráno jsme 
měli ranní chvály, poté snídani a balení svých věcí. Mezitím přijeli další poutníci 
auty i autobusem. Všichni jsme se připojili k tzv. „pražské“ pouti za národ, která 
probíhá již několik let každou poslední sobotu v měsíci. Při homilii otec Josef 
připomněl historické a duchovní propojení sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava a 
význam našich proseb za národ. Po mši jsme měli možnost uctít Palladium české 
země. Poté následovala prohlídka kostela Panny Marie i kostela sv. Václava a 
Klimenta, kde jsme se na závěr pomodlili litanie k svatému Václavovi. 

 
Tuto pouť s hlavním úmyslem za národ a za lidi hledající víru a smysl života 
vykonali: otec Josef Rybecký, Daniel Kaluža z Tvarožné, Veronika Křížová 
z Moutnic, Daniela Severová z Velatic, Zdeněk Severa jako řidič doprovodného 
z vozidla, Zdeněk Řičánek z Unkovic, Michal Ošmera z Brna-Žebětína a poutníci 
z Blažovic – Jan Kašpařík, Vladimír Kuklínek, František Paulík, Petr a Jiří Plevovi, 
Eliška Švábenská, Jana Bártková, Marta a Tomáš Řičánkovi. První dva dny s námi 
putoval pan Poláček z Velatic. 

Všem poutníkům patří veliké díky za dobré společenství, toleranci a pomoc, otci 
Josefovi za duchovní vedení, farníkům doma za doprovázení v modlitbě. 

Bohu díky, že jsme mohli tuto pouť vykonat! 

Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím! 

  Marta Řičánková 
  upravil Daniel Kaluža 
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ŠEST DNÍ A PĚT NOCÍ aneb CSM ŽĎÁR 2012 

  

 Je úterý, 14. srpna, pro mnohé lidi den jako každý jiný. 
Ale přesto je tento den pro 5 300 mladých lidí z celé České 
republiky něčím výjimečný. Dnes totiž začíná ve Žďáru nad 
Sázavou Celostátní setkání mládeže. Tohoto setkání se 
zúčastňuje i jedenáct mladých lidí z naší farnosti. Konkrétně 
to jsou: Dan Kaluža, Zdenek Severa, Světlana Křížová, Jirka 
Eliáš, Verča Lišková, Monika Buchtová, Jana Strejčková, 
Jenda Novotný, Martin Svoboda a jako dobrovolníci 
v přípravných týmech Danka a Maruška Severovy. A jak celé 
setkání vlastně probíhalo? 

 Jak už je napsáno na začátku, celé to začalo v úterý 14. 
srpna. Pro nás v pravé poledne, kdy jsme nastoupili v Brně na 
hl. nádraží do vlaku a vydali se směr Žďár. Poté, co jsme před 
druhou hodinou odpoledne dorazili na místo, šli jsme se 
ubytovat na školu, kterou jsme měli sice nejblíže ze všech od 
nádraží, ale bohužel nejdále od programu, takže jsme toho 
během setkání opravdu hodně nachodili. Poté, co jsme se 
ubytovali a chvíli si odpočinuli v tělocvičně, šli jsme ve čtyři 
hodiny na mši sv. do kostela sv. Prokopa, kterou celebroval 
Mons. František Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské 
diecéze. Po skončení mše sv. jsme šli opět na chvíli do školy a 
před sedmou hodinou jsme se vydali k hlavnímu podiu u 
Zimního stadionu, kde bylo v 19.30 napřed zahájení a přivítání 
účastníků a potom motlitba nešpor, kterou vedl Mons. 
František Lobkowicz. Po skončení nešpor nám moderátoři na 
podiu popřáli dobou noc a my jsme se rozešli do svých škol. 

 Středa, první klasický den setkání, byl hned ráno výjimečný jednak tím, že 
jsme dostali poprvé jídlo, ale také tím, že dnes byla slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie. Celý den se nesl ve znamení tématu dne: Sestoupí na Tebe Duch Svatý. 
Také bych měl asi ještě podotknout, že mottem setkání bylo: „Ovocem Ducha je 
láska, radost a pokoj…“ (Gal 5,22). Po snídani jsme se vydali na hlavní podium, 
kde byl v 8.30 začátek programu, čímž byla ranní modlitba formou žalmu, 
následně katecheze Mons. Karla Herbsta, pomocného biskupa pražské 
arcidiecéze a po katechezi následovali diskusní skupinky, ve kterých jsme měli 
možnost se vrátit k bodům katecheze, které nás zaujali a diskutovat o nich 
s kamarády. V 10.30 pak byla mše sv., kterou celebroval Mons. Jiří Paďour, biskup 
českobudějovické diecéze. Po mši sv. následoval oběd. Zde musím pochválit 
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organizátory, že po celou dobu setkání byly zajištěny bezlepkové a diabetické 
obědy a večeře a během mší sv. také bezlepkové hostie. Ve 13.00 byly následně 
čtyři nabídky, jak trávit poobědový volný čas: 

1. Sport – v nabídce byly klasické sporty, jako jsou např. volejbal, fotbal, florbal, 
ale také několik méně známých, jako byly třeba KanJam nebo slackline. 

2. Výtvarné dílny – Zde bylo možné si vyrobit dárky, jako byl např. kříž ze sirek. 
Ovšem bylo možné zde udělat i něco „modernějšího“, jako byla např. animace 
na počítači. 

3. Aktivity pečovatelské služby – zde bylo možné zajít do různých sociálních 
zařízení ve Žďáru, jako byly třeba Dům s pečovatelskou službou, Dům pro 
seniory atd. 

4. Brigády pro město – kdo chtěl nějakým způsobem oplatit městu jeho 
pohostinnost, byla pro něj tato možnost. V rámci brigád se např. natírali 
nástěnky na naučných stezkách, ve Žďáru… 

V 15.00 začaly na různých místech ve městě přednášky, které byly rozděleny do 
pěti tematických okruhů: 

1. Víra, církev, duchovní život 
2. Křesťan a svět (Svědectví o prožívání a předávání křesťanské víry) 
3. Vztahy, sexualita, manželství 
4. Média, psychologie, móda… (Přednášky o 

tématech, která hýbou současnou společností) 
5. Workshopy 

Téma přednášek byly např. Život v Duchu Svatém, 
Beseda – jak svědčit o Kristu mezi nevěřícími, 
Antikoncepce jako lék, Jsou média vůči křesťanství 
zaujatá, Workshop – moderování a práce 
s mikrofonem a další. Mezi přednášejícími se objevili 
např. Jan Graubner, Jiří Strach, Ludmila Lázníčková 
a další. Po ukončení přednášek jsme se odebrali na 
večeři a po večeři opět na hlavní podium, kde byl 
večerní program, který obsahoval pásmo svědectví, 
slovo Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradecké 
diecéze. Na závěr dne jsme se všichni společně 
modlili růženec, po kterém byl konec středečního 
programu. 

 Ve čtvrtek jsme se probudili do krásného slunného dne, který měl téma: 
Ovoce Ducha – láska. Po snídani jdeme opět na hlavní podium, ovšem tentokrát 
se tam setkáváme pouze s mládeží z brněnské diecéze, protože celý ranní pro-
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gram, tedy ranní modlitba, katecheze i diskusní skupinky, je rozdělen na jednot-
livé diecéze a ta naše byla na hlavním podiu. V 10.30 byla již pro všechny diecéze 
společná mše sv., kterou celebroval Mons. Jan Baxant, biskup litoměřické 
diecéze. Po obědě, který byl po mši sv., byla opět možnost sportů… a ve 13.30 

navíc setkání zájmových skupin, jako byli Salesiáni nebo 
Společenstv í čistých srdcí. Od 14.00 do 15.45 a od 16.15 do 
17.30 bylo možné jít na koncerty různých skupin, jakými byli 
Bét-El, SBMka, ESP a další. Pokud Vás nebaví poslouchat 
hudbu, mohli jste zajít místo toho na divadelní představení 
Tarsan nebo Zraněný pastýř. Následovala večeře a v 19.30 
opět večerní program na hlavním podiu. Tam jsme si 
vyslechli svědectví o bl. Chiaře Luce Badano (na obrázku), za 
účasti rodičů Badanových, následovalo slovo Mons. 
Františka Radkovského, biskupa plzeňské diecéze a na závěr 
večerní modlitba. 

 Pátek byl opět, jako každý den, kromě rána prozářen sluncem. Dnešní téma 
bylo: Ovoce Ducha – radost. Po snídani následovala v 8.30 ranní modlitba, ovšem 
tentokrát tematicky dělená, takže si každý mohl vybrat, kam chce jít. Vy výběru 
bylo např. modlitba Taizé, modlitba breviáře, Ranní chvály se sv. Františkem… 
V 10.00 následovaly přednášky a workshopy, v nichž byly na výběr témata, jako 
třeba: K čemu potřebuji církev?, Tři na lásku, 
Otázka eutanazie a další. Následoval oběd o 
po něm opět sport… V 15.00 byla na hlavním 
podiu bohoslužba smíření s katechezí Mons. 
Jana Graubnera, arcibiskupa olomoucké 
arcidiecéze. Po bohoslužbě byla možnost 
osobní zpovědi nebo soukromé křížové 
cesty. V 16.30 následovali přednášky o 
motlitbě. Na výběr bylo Adorace – zdroj 
radosti a síly, Modlitba pohybem, Jak se 
naučit rozjímat a mnoho dalšího. Pak byla 
jako vždy večeře, po které jsme si mohli 
vyslechnout na hlavním podiu svědectví a ve 
20.00 jsme se účastnili mše sv., kterou 
celebroval kardinál Dominik Duka, arcibiskup 
pražské arcidiecéze.  

 A je tu sobota, 2. ze 3 výjimečných dnů ve Žďáru. Dnes se totiž konala Pouť 
rodin. Tématem dnešního dne je: Ovoce Ducha – pokoj. Po obvyklé snídani 
následovala na hlavním podiu ranní modlitba, katecheze Mons. Pavla Posáda, 
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pomocného biskupa českobudějovické diecéze a obvyklé diskusní skupiny. 
V 11.00 byla mše sv., celebrovaná Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnské 
diecéze. Po mši sv., následoval oběd a pro rodiny bylo připravené očerstvení ve 
formě klobásů u hlavního podia. Po obědě bylo pro rodiny i pro účastníky setkání 
připraveno několik různě dlouhých poutních stezek okolo Žďáru. V 15.30 byl závěr 
pro rodiny na venkovním podiu v klášteře společně s Mons. Vojtěchem Cikrlem. 
Následovala klasicky večeře a po ní na hlavním podiu večerní vigilie s Mons. 
Josefem Kajnekem, pomocným biskupem královéhradecké diecéze. Při ní 
biřmovanci obnovovali své sliby a modlili se nad těmi, kteří ještě biřmovaní 
nejsou. Jako poslední bod programu následovala adorace. 

 Je neděle 19. srpna, pro většinu 
lidí den jako každý jiný, ale pro 5 800 
účastníků CSM je něčím výjimečný, 
dnes totiž CSM 2012 končí. Tématem 
dnešního dne je: Přijměte Ducha 
Svatého. Po obvyklé snídani následuje 
ranní modlitba na hlavním podiu a 
svědectví. V 10.00 je závěrečná mše sv., 
při niž je uděleno biřmování 
7 zástupcům diecézí. Tuto mši 
celebroval Mons. Jan Graubner. Po mši 
sv. dostáváme jako oběd balíček u 
vstupu do areálu a v 12.32 nastupujeme 
na nádraží do vlaku, naposledy se 
podíváme na město Žďár nad Sázavou 
a odjíždíme do Brna. 

 Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, zástupcům města i biskupům, 
kněžím i všem přednášejícím, díky nimž jsme mohli ve Žďáru prožít šest krásných 
dnů ve společenství mladých lidí. 

  Jirka Eliáš 

 

PANNA MARIA SNĚŽNÁ 
 

Na vrcholu kopce jižně od Tvarožné byla kolem roku 1700 vystavěna 
kaplička Panny Marie. Stála až do roku 1786, kdy v době josefínských reforem 
byla zrušena. Záhy byla zase obnovena, ale v prosinci roku 1805 ji zbořili 
francouzští vojáci opevňující kopec. O velikonocích 1806 byla postavena znovu. 
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Velkou opravu prodělala kaplička v roce 1928. Tehdy tesařský mistr Dvořák z 
Jiříkovic vyměnil vazbu, byla obnovena vížka a na střechu položena eternitová 
krytina. Představy o jejím vzhledu neodpovídaly požadavkům tvaroženských 
farníků a proto byla v roce 1832 znovu upravena. V poslední době došlo 
k dalším úpravám kaple. Roku 1986 byl proveden archeologický průzkum, při 
němž bylo odkryto základové zdivo původní kaple Panny Marie, a v roce 1999 
byla při rekonstrukci kaple vyměněna báně z natřeného pozinkovaného plechu za 
měděnou a byla vybourána zazděná okna. 

 Jak kaple vypadala v dřívějších dobách, 
se asi už nedovíme. Na obrázku z mé sbírky by 
mohla být její podoba, ale není příliš 
idealizovaná? A Panna Maria? Moc bych si přál, 
aby to byl obrázek té původní ze starého 
kostela. 

  Proč byla kaple zasvěcena právě Panně 
Marii? Podle jedné z pověstí, byla na severní 
straně tvaroženského Kopečku od nepaměti 
studánka s pramenitou vodou. Jednomu 
pocestnému, který tudy procházel, se prý zjevila 
Panna Maria, on si ve studánce omyl oči a 
uzdravil se. Zanedlouho po této události byl 
na Kopečku místními občany a obyvateli 
okolních obcí vybudován dřevěný mariánský 
sloup, ke kterému se konala děkovná procesí. 
Ten později nahradila kaple zasvěcená Panně 

Marii Sněžné, pravděpodobně podle jejího svátku 5. srpna, kdy k údajnému 
uzdravení došlo. Tvaroženský Kopeček se stal zastávkou mnoha poutníků, kteří 
okolo putovali k Matce Boží ze severu do Maria Zell nebo z jihu na moravská nebo 
polská poutní místa a hlavně se stal důvodem dnešních poutních oslav ve farním 
kostele. 

 Kapli zdobila neuměle vyřezávaná socha Panny Marie s Ježíškem v náručí. 
Kopeček v roce 1805 obsadili francouzští vojáci, zděnou část použili na opevnění 
a dřevěnou část kaple spálili a při tom do ohně hodili i tuto sošku. Jakoby 
zázrakem se jí nic nestalo, jen prý na nose byla malá spáleninka. Zvěst o zázračné 
záchraně se roznesla a v zástupech přicházeli poutníci. K tomu také přispěly 
zvěsti o zázračných uzdraveních. Biskupská konsistoř tyto pověsti přešetřila a 
shledala, že nejsou pravdivé a proto poutě na Kopeček zakázala. Nařídila, aby 
soška byla přenesena do farního kostela. Farníci se domnívali, že socha jim bude 
vzata a odvezena do Brna. Vzali jí z kaple a skryli nejprve ve Tvarožné. 
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Protože tento úkryt nepovažovali za bezpečný, přenesli ji do Sivic do jednoho 
sklepa. Posléze ji přece jim vydali a 7. ledna 1807 postavili na hlavní oltář kostela. 

 Při stavbě nového kostela byl zjištěn žalostný stav této sošky a tak ji 
P. Kosmák poslal do tyrolského Groedenu řezbáři Demetzovi, který řezal také 
sochy na všechny oltáře. Ten zjistil, že soška je rozežrána červotoči a bylo by pro 
nový oltář nebezpečné ji tam postavit. Navrhl, že vyřeže sochu novou, právě tu, 
která dnes hlavní oltář zdobí. A P. Kosmák: „Přistoupil jsem k tomu s tou pevnou 
nadějí, že Máti Boží zajistě i ty vyslyší, kteří před novou sochou k Ní utíkati budou, 
jak vyslýchala před starou sochou se modlící.“ 

  Alois Krček 

Zdroje:  Farní kronika 

  Radostná cesta Maria-Cellenská 

  Opravil a rozmnožil Ignác Filípek, rolník v Těšeticích u Prostějova 

  Karel Eichler: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a rak. Slezsku 

  Internet 

 

MOJE DOVOLENÁ 

 
 Když nás otec Josef vyzval, abychom přispěli do našeho Kukátka, tak jsem 
se rozhodla, i když trošku váhavě, že tak učiním i já. Byla jsem letos už po čtvrté 
přizvána mezi blažovické farníky, abych se postarala o jejich hladové žaludky.  

 Byli jsme letos na jednotýdenním táboře v Mrákotíně poblíž Telče. Je to 
moc pěkný kraj, hlavně klidný, bez hřmotu aut a veškeré civilizace. Na tábor jezdí i 
děti nevěřící, a tak je to pro ně alespoň malé přiblížení, že se může také o něco 
prosit a děkovat, koho neznají. Také je velice záslužné a obětavé, když přijíždí náš 
duchovní otec a slouží v neděli mši sv. pro nás všechny. Pod širým nebem je to 
zase jinak krásné. Přála bych si, aby takových křesťanských táborů bylo více. 
Dnešní uspěchaná doba, kdy nikdo nemá na nikoho čas, to moc potřebuje.  

 I když v naší farnosti asi taková možnost jezdit na tábory se moc rychle 
neuskuteční, byla bych ráda, kdyby se alespoň dalo zařídit, aby nepřekrýval 
hasičský kroužek čtvrteční dětskou mši sv. Myslím, že se během týdne najde i jiná 
hodinka, než je právě ta čtvrteční.  

 Trošku jsem sice odbočila od tématu, ale myslím si, že i tahle poznámka je 
dost důležitá k zamyšlení a kladnému vyřízení. Jinak se může taky stát, že náš 
kostel bude brzy zůstávat prázdný.  

   Františka Pospíšilová 
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SVATÝ RADIM (narozen mezi léty 960 a 970, zemřel po roce 1006) 

 
 V minulém čísle KUKátka, při vyprávění o životě sv. Vojtěcha, byla zmínka o 
Radimovi – jeho nevlastním bratrovi, který většinu života strávil po boku svého 
staršího bratra. Proto životní příběh tohoto nenápadného, ale významného muže 
se bude v mnohém shodovat. 

 Radim Slavníkovec se narodil v Libici, 
hradišti svého otce, knížete Slavníka (? – 981). 
Matkou však nebyla manželka knížete, ale žena, 
jejíž jméno se nedochovalo. Vzdělání získal na 
středověké univerzitě v Magdeburku. Když se 
Vojtěch stal pražským biskupem (982), vzal Radim 
a k sobě a pečoval o jeho další vzdělání. Radim se 
stal pomocníkem v biskupově rezidenci a od této 
doby byl téměř nepřetržitě po Vojtěchově boku. 
Sdílel s ním marný boj o nápravu poměrů 
v polopohanských Čechách. Spolu opustili rodnou 
zemi a odešli do Itálie s úmyslem pokračovat dál 
do Svaté země. Jakou prestiž oba muži měli, 
svědčí přijetí u císařovny Teofano. Na cestu 
dostali mnoho stříbra. Vojtěch ale plány změnil, 

stříbro rozdal chudým a spolu se s Radimem usadili v římském klášteře. Zde 
Radim přijal řeholní jméno Gaudentius. S poselstvem od českého knížete a 
dvanácti benediktýnskými mnichy se roku 992 vrátili do Prahy. Pomáhal bratrovi 
zakládat Břevnovský klášter. Přetrvávající neshody mezi vládnoucí mocí a 
biskupem vyústily v jejich další odchod. Vyvraždění celého rodu Slavníkovců (995) 
bylo důvodem, proč se bratři do Čech už nevrátili. 

 Radim doprovázel Vojtěcha až do jeho smrti (997), jíž byl očitým svědkem. 
Sám byl pohanskými Prusy zajat. O jeho propuštění se zasloužil polský král 
Boleslav Chrabrý, u jehož dvora se Radim usadil. Postaral se, aby ostatky Vojtěcha 
byly získány zpět a uloženy v hnězdenské katedrále. Radim v roce 999 navštívil 
Řím a byl vysvěcen na biskupa. Již o rok později se stal arcibiskupem nově 
založeného hnězdenského – prvního polského arcibiskupství (první české 
arcibiskupství vzniklo už ve 14. století). V metropoli Polska strávil zbytek života. 
Díky němu máme mnoho písemných zpráv o sv. Vojtěchovi a Pěti svatých bratřích 
umučených v roce 1003. Radim se postaral o přenesení jejich ostatků do Hnězdna 
a přípravu jejich svatořečení. Dodnes se v Polsku těší úctě a vážnosti a je mu zde 
zasvěceno mnoho kostelů. 
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 Přesné datum úmrtí není známé, uvádí se rok 1006, ale také 1011. Český 
kníže Břetislav podnikl v roce 1039 vojenskou výpravu do Polska s cílem získat 
ostatky sv. Vojtěcha. Nad jeho hrobem, kde v té době již odpočíval i Radim, 
vyhlásil první české zákony. Obsahovaly všechna pravidla chování, o jejichž 
dodržování oba bratři za svého života usilovali. Po slavném návratu do Prahy, 
dodnes Radim odpočívá po boku svého bratra v kryptě Svatovítské katedrály. 

 Přesvědčení o jeho svatosti rostlo po staletí. Jako blahoslavený byl 
jmenován v období baroka, titul svatý byl u Radima uveden poprvé oficiálně 
v roce 1732. 

 Nenápadný věrný pomocník a rádce, jakoby stál ve stínu svého slavnějšího 
bratra. Neopustil ho ani v nejtěžších chvílích jeho života a jeho poselství se snažil 
předávat dál jiným národům. Jak příznačné pro člověka evropského formátu, 
který se stal prvním českým arcibiskupem v prvním polském arcibiskupství. 

   Ladislav Kaluža 

Zdroj:  Internet 

 

FARNÍ DOVOLENÁ – TERCHOVÁ 
 

 Letošní farní dovolená se konala v Terchové na Slovensku v kraji Jánošíka. 
Díky skvělému počasí jsme mohli každý den obdivovat krásu Malé Fatry. Kochat 
se úžasnými výhledy, nádhernou květenou a bílými vápencovými skalisky a 
samozřejmě jsme si mohli denně pochutnávat na borůvkách a malinách. Bohužel 
vidět medvěda se nám nepodařilo. 

 První den jsme většinou 
vystoupali přes Jánošíkovy diery na 
Malý a Veľký Rozsutec. Druhý den 
šla většina na nejvyšší horu Veľký 
Kriváň (1709 m. n. m) a krásnou 
mírně klesající hřebenovkou zpět – 
tedy nepočítáme-li část cesty dolů 
po sjezdovce. Další den jsme 
obdivovali celou Fatru z nejhezčího 
vyhlídkového místa vrcholu 
Kraviarske. Pak zbýval Zbojnický 
chodník, nádherná skalní cesta. 

Poslední den většina lidí šla po Jánošíkově naučném chodníku a otrlejší zkusili 
přejít celou Malou Fatru po červené značce z Petrové (Zazrivé) do Strečna, což se 
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jim za dvanáct a půl hodiny podařilo s celkovým převýšením asi 2700 m. 
K odhodlání pokusit se o tuto dlouhou túru pomohlo úterní vojenské cvičení 
slovenských vojáků, kteří nám řekli, že tuto trasu zvládají za 12 hodin. 

 Ubytovaní jsme byli v pastoračním centru v domě sv. Josefa. Místní farnost 
mají na starosti verbisté – jsou to misionáři. V době našeho pobytu byl na 
dovolené jeden rodák, působící v Africe a za dalšího na Papui Nové Guinei jsme se 
při mši ve farním kostele modlili. 

 Jestli někdo počítal s tím, že při zdolávání vrcholků zhubne, byl těžce na 
omylu. Ne že by vrcholky byly tak snadné a túry jen vycházkové, ale díky našim 
milým a skvělým kuchařkám jsme zažívali týdenní hody, zkrátka takovou 
předzvěst nebe. 

 Věkové rozpětí asi třiceti účastníků (turistů) bylo od jednoho do 76 let. 
Přičemž, jak se ukázalo, senioři nebo děti rozhodně nepatřili k těm, kdo by cestou 
na vrcholky zůstávali pozadu. 

Není nad to vyvětrat si hlavu v přírodě a obdivovat krásu stvoření. Bohu díky. 

 otec Josef 

 

VZPOMÍNKY Z CEST – JIŘETÍN POD JEDLOVOU 

 
 Projíždíte-li romantickým krajem Českého Švýcarska, tam, kde se setkává 
s Lužickými horami, neminete v malebném údolí ležící městečko Jiřetín. Nad ním 
se vypíná Křížová hora – významné poutní místo. Jeho vznik je spojen s legendou 
o sedmi bratřích, kteří v 17. století museli opustit svůj domov. Měli však stejný 
sen, zjevil se jim Spasitel na 
kříži a kynul jim, jako by je 
volal zpět. Vrátil se však 
pouze nejmladší – nemocný, 
ochrnutý na obě nohy. 
Z vděčnosti, že se navrátil 
domů, nechal na úpatí hory 
(ještě se jmenovala Holá 
lada) postavit dřevěný kříž. 
V blízkosti vyvěrala průzračná 
studánka. Pravidelně navště-
voval toto místo a vroucně se 
modlil. K překvapení všech 
jeho nemoc ustoupila a opět 
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začal chodit. Místo se stalo známým a přicházelo sem mnoho trpících. Mělo se za 
to, že voda je zázračná. Místní farář zde nechal v roce 1670 nejprve postavit 
dřevěné kříže a v roce 1759 se začalo s výstavbou zastavení křížové cesty a kaple. 
17. září 1764 bylo místo vysvěceno a stalo se hojně navštěvovaným. 

 Křížová cesta začíná na úpatí svahu monumentálním schodištěm se šesti 
kamennými sloupy. Nad schodištěm je výjev z Getsemanské zahrady – sochy 
třech spících apoštolů Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše (na tomto místě 
původně byla studánka). Dále pokračuje křížová cesta jedenácti zděnými 
kapličkami, které zobrazují reliéfní výjevy z Ježíšovy cesty. Na vrcholu je kaple 
Povýšení svatého Kříže se zvonicí (dvanácté a třinácté zastavení). Poslední je 
kaple Božího hrobu vestavěná do skály. Socha sedícího Ježíše s trnovou korunou 
a Panny Marie křížovou cestu ukončují. 

 Jestliže poměrně strmou cestou vystoupíte až k vrcholu, prohlédnete si 
jednotlivá zastavení a popřemýšlíte o tom, co zobrazují, čeká vás kromě 
duchovního také zážitek z nádherného výhledu na panorama Lužických hor. Toto 
místo také mocně zapůsobilo na filmaře. Právě sem situovali část prvního 
filmového zpracování díla českého romantismu – Máj od Karla Hynka Máchy. 

 Romantiku a dobrodružství můžete zažít i v nitru Křížové hory. Nedaleko 
odtud je vchod do štoly sv. Jana Evangelisty. Už v 15. století se zde těžily vzácné 
kovy. Asi 600 metrů podzemního labyrintu je dnes zpřístupněno. Procházíte 
stísněnou chodbou protkanou barevnou mozaikou hornin až k místu výstižně 
nazývanému – kaple. Přírodou vytvořená klenba jeskyně s kamenným reliéfem 
připomínajícím kříž. Traduje se, že mrtvé horníky pohřbívali přímo v této kapli. 
Známý je také kámen štěstí – stačí přiložit ruku a energie doslova rozechvěje 
dlaň. Štola má dodnes významné léčivé účinky. 

 Křížová hora je magneticky pozitivní zóna a proto přitahuje bouřky. A zažít 
bouřku ve štole je zážitek jen pro otrlé. Ozývá se hlasité praskání, stěny se chvějí 
a vibrují jako při zemětřesení. 

 Kdo navštíví tato místa, bude s pokorou a obdivem vnímat duchovní a 
magickou sílu hory, bude žasnout nad umem našich předků a možná zažije i 
trochu adrenalinu.  

   Ladislav Kaluža 
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DVEŘE BEZ KLIKY 

 
     Slyšel jsem kdesi vyprávět tento příběh: 

     Malíř, který maloval obrazy s náboženskou tématikou, měl zvyk, že dříve než 
svoje dílo představil veřejnosti, pozval si do ateliéru svoji rodinu a žádal kritické 
vyjádření každého jejího člena. 

     Tak postupoval i v případě, když ztvárnil známé biblické téma, obraz Ježíše 
Krista, který stojí u lidského obydlí a klepe na jeho dveře. 

     V ateliéru se k dílu vyjadřovali všichni, včetně malého malířova synka, který 
svému otci řekl, že obraz ještě není úplně celý, protože zapomněl namalovat 
u dveří, na které Ježíš ťuká, kliku. Otec svého synka pochválil a vysvětlil mu, 
že u těch dveří klika je. Ale zevnitř. Ježíš na lidský příbytek je lehce zaklepe a 
záleží na člověku, jestli stiskne kliku uvnitř a Boží výzvě otevře. 

     Kdybychom chtěli tuto historku dále rozvíjet, mohli bychom se ptát, proč 
neotvírají všichni, kdo byli osloveni, komu Ježíš na srdce zaťukal, ať už skrze 
životní událost, slyšení Božího slova, pohled na krásu přírody nebo důmyslnou 
skladbu atomu, buňky či vesmíru. 

     Nemají tito oslovení kliku ani zevnitř? 

     Nebo mají zamčeno a ztratili klíč? 

     Nebo snad ohluchli? 

     Otázek by mohl mít malířův synek více, ale osobně si myslím, že hlavním 
důvodem není ani ztráta kliky nebo klíče, ale ztráta odvahy. 

     A pokud jde o ztrátu sluchu, na tu bych také nedal. Jde spíše o ztrátu 
schopnosti rozlišit v uchu mezi nejrůznějšími hluky světa ono jemné Boží 
zaťukání. 

     K víře je nutná odvaha. 

 podle knihy Maxe Kašparů: Věroměr 
 připravila Marie Buchtová 
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STRÁNKA PRO DĚTI 

SVATÝCH JE MNOHO 

Prvního listopadu slavíme slavnost Všech svatých – svatořečených i nesvato-
řečených. Když se řekne „svatý“, koho si představíme? Zkuste napsat do připra-
vených obrysů postav vlastnosti, o kterých si myslíte, že je svatí mají. Ve skupině 
pak srovnejte své názory a vyhodnoťte, která vlastnost se objevila nejčastěji. Co 
považujete za nejdůležitější pro to, aby se člověk stal svatým? Je to povolání pro 
každého, nebo jen pro některé? 

 
 

Vylušti citát: 

NEKONEČNÝ POČET SVATÝCH NÁM DOVOLUJE ODHALIT 

 
 
Zdroj: Katechetický věstník 3/2008-09 (Biskupství brněnské)  
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POZVÁNKY 

 
Pozvánka na vzdělávací kurzy brněnského biskupství 

 Pastorační středisko zve všechny zájemce na Biblický kurz “Jeremiáš a 
Lukášovo evangelium“, který se koná od 20. 9. 2012 v aule Biskupského 
gymnázia v Brně. Kurz je učen pro všechny, kteří chtějí čerpat z Božího slova 
pro svůj osobní život a více do něho proniknout. Kurz je rozdělen do pěti 
setkání v období září - listopad. 

 Katechetické centrum pořádá Teologický kurz, který se koná 1x za dva roky. 
Tento kurz je určen těm, kdo si chtějí uspořádat a prohloubit své náboženské 
vědomosti. Nabízí základní pohled do těchto oborů: fundamentální a 
dogmatická teologie, biblistika, liturgika, morálka, pastorálka, církevní dějiny, 
církevní právo a duchovní život.  

Vyučování se koná vždy v sobotu, zhruba 1x za dva týdny (od října 2012 
do června 2013), v aule Biskupského gymnázia v Brně nebo v prostorách 
biskupství na Petrově. 

Více informací k oběma kurzům najdete na nástěnce v kostele a na 
www.biskupstvi.cz. 

Pozn. Přestože v době, kdy vychází KUKátko je již po uzávěrce přihlášek do obou 
kurzů, je možné se ještě během týdne přihlásit, tak neváhejte! 

 Marie Buchtová   

Pozvánka do dětské schóly 

Všechny děti, které rády zpívají, zveme do dětské schóly. Každý čtvrtek v 16.45 se 
scházíme na zkoušky na faře, a potom zpíváme na dětské mši sv. v kostele, která 
začíná v 18.00. 

 

ROK VÍRY 

Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že při příležitosti 50. výročí zahájení Druhého 
vatikánského koncilu vyhlásí Rok víry, který bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 
11. října 2012.  

V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v 
pátek 12. října 2012 v 17:30 v katedrále sv. Petra a Pavla.  

  

http://www.biskupstvi.cz/
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KUK! CO NÁS ČEKÁ? 

 
 16. 9. Farní den v Blažovicích 

 22. 9. PoŽďárské setkání ve Žďáru nad Sázavou 

 11. 10. začátek roku Víry 

 31. 12. silvestr pro mládež na faře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Žehnání aktovek 

 
 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE:  18. 11. 2012 
 

Pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory otce Josefa vytvořili Monika Buchtová a Daniel 
Kaluža, grafika. 

Děkujeme všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla. Redakce si vyhrazuje právo na drobnou úpravu 
textů. Neprošlo jazykovou korekturou. NEPRODEJNÉ! 


