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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
advent končí a to znamená, že se blíží Vánoce. Co tato dvě období vůbec
znamenají? Slovo advent, které pochází z latinského „adventus“ znamená
doslova příchod. V křesťanském významu jde o příchod Ježíše Krista. Není to však
jen očekávání Ježíšova narození, ale také jeho druhého příchodu na konci času,
tedy parusie. Advent je ale dobou usebrání a ztišení, má být dobou tichého
očekávání Ježíšova příchodu. Dnes, v katolické církvi, začíná advent mezi 27. 11.
a 3. 12. a končí po setmění na štědrý den.
K adventu neodmyslitelně patří různé symboly. Stejně jako v postní době je
liturgickou barvou fialová. Adventní doba je také neodmyslitelně spojena
s adventními věnci. Adventní věnec symbolizuje Kristův kříž, který šíří požehnání
do čtyř světových stran. Kruh věnce je zase symbolem Boží věčnosti. Čtyři svíčky
představují čtyři týdny, jež předcházejí vánocům, jejich světlo pak samotného
Krista, který je světlem světa. Dalším symbolem jsou roráty. Původně se jednalo
o mši slouženou v době adventní před rozbřeskem, jejíž vstupní zpěvy začínaly
slovy proroka Izaiáše: „Rorate coeli de super... Rosu dejte, nebesa. Adventní
roráty jsou typicky českou záležitostí. Tradice rorátů pochází z doby Karla IV.
a dosáhla vrcholu v 16. stol. Dnešní forma rorátů se soustřeďuje už jen na vstupní
zpěv ke mši v době adventní.
Vánoční dobu bychom mohli časově zařadit mezi vigilii narození Ježíše
a Zjevením Páně, tedy 6. 1. – Tři králové. Je zajímavé, že slavnost Zjevení Páně je
nejstarším vánočním svátkem. Na rozdíl od adventní doby, která je dobou tichého
očekávání, tak doba vánoční je dobou radosti a veselí. Smyslem křesťanských
vánoc tedy nejsou různé zvyky, které jsou o vánočních svátcích obvyklé, jako je
třeba vánoční stromek a s tím spojené rozdávání dárků. Smyslem křesťanských
vánoc je radost z nesmírného daru Boha, a tím je jeho syn Ježíš. A jak se píše
v Matoušově evangeliu, 9,15: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je s nimi
ženich?“
Chtěl bych nám všem, přátelé, popřát, abychom tuto požehnanou dobu
prožili v tichosti srdce a v radosti ducha. Abychom si tu radost z očekávání
Kristova příchodu nenechávali jen pro sebe, aby nebyla uzavřená v našem nitru,
ale aby se zrcadlila ve výrazu našich tváří, ve vyjadřování našich postojů. Přeji nám
všem, aby tyto dny nebyly pro nikoho z nás dobou samoty, protože toto jsou dny
společenství. Kristus totiž nepřišel na svět, abychom byli sami, ale abychom byli
spolu.
Krásné a požehnané dny adventní a vánoční přeje jáhen Jiří
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ROK VÍRY
Dne 11. října 2011 vydal papež
Benedikt XVI. svůj apoštolský list „Porta
fidei“, kterým vyhlásil „Rok víry“. Začátek
Roku víry se shoduje s výročím dvou
významných událostí. Jedná se o padesáté
výročí zahájení II. vatikánského koncilu,
který svolal blahoslavený papež Jan XXIII.
(11. 10. 1962), a o dvacáté výročí vyhlášení
Katechismu katolické církve, který dal
církvi blahoslavený papež Jan Pavel II.
(11. 10. 1992).1
Nejprve je nutno objasnit, co vedlo
blahoslaveného papeže Jana XXIII. k tomu,
aby svolal tento koncil. Důvodem bylo
„předávat neporušenou víru a úplnou nauku bez zředění či zkreslení“, a to tak,
aby „tato spolehlivá a neměnná nauka, kterou je třeba svědomitě respektovat,
byla prohloubena a představena způsobem odpovídajícím potřebám naší doby“.2
Jak z tohoto vysvětlení vyplývá, nejednalo se o koncil dogmatický (zkoumání
pravd víry), ale pastorální, tedy o koncil, který se zabýval praktickou stránkou
života církve. Plodem II. vatikánského koncilu bylo několik dokumentů, které
vyšly v knižním vydání pod názvem „Dokumenty II. vatikánského koncilu“. Mezi asi
nejznámějšími mohu zmínit konstituci „Lumen gentium“ (věroučná konstituce
o církvi) nebo také „Gaudium et spes“ (pastorální konstituce o církvi v dnešním
světě).
Druhým, a neméně významným koncilním plodem je „Katechismus
katolické církve“ (dále jen KKC). Je souhrnem veškeré katolické nauky a slouží
také jako spolehlivý základ pro vytváření místních katechismů.3 Tento
Katechismus obsahuje „věci nové i staré (srov. Mt 13, 52), protože víra je vždy táž
a zároveň je zdrojem stále nového světla. Aby odpověděl na tento dvojí
požadavek, přejímá KKC na jedné straně ‚starobylé‘ tradiční uspořádání,
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zachované v katechismu Pia V.,… Současně je KKC vyjádřen ‚novým‘ způsobem,
aby odpovídal na otázky naší doby.4
Konečně se dostáváme k tomu hlavnímu, proč vznikl tento článek, a tím je již
zahájený a probíhající „Rok víry“. Tento rok není o tom, abychom si připomněli
výročí zahájení koncilu nebo vydání Katechismu. Smyslem Roku víry je podpořit
nové obrácení k Pánu Ježíši a znovuobjevení víry, aby se členové církve mohli stát
věrohodnými a radostnými svědky zmrtvýchvstalého Pána v dnešním světě.
Svědky schopnými přivádět množství těch, kteří stojí u „bran víry“.5 Rok víry má
být časem k obrácení církve zevnitř, tedy nás věřících (členů církve).
Možná si řeknete, co to tu píšu, vždyť jsme přeci všichni věřící a proto také
chodíme do kostela. Ano, tato stránka je v naprostém pořádku, ale je to jen jedna
polovina z celku. Slovy KKC je to „osobní přilnutí k Bohu“. Ale kde je ta druhá
půlka? Tou druhou polovinou je „pravda, kterou Bůh zjevil“ a je předávána
prostřednictvím církve.6
Položme si tedy zásadní otázku, a to slovy sv. Pavla: „Vím, komu jsem
uvěřil“ (2Tim 1,12)?7 Máme všichni stejný základ? Máme všichni stejnou víru –
nezměněnou a neporušenou – takovou víru, která není polovičatá, ale je vírou
nejen prožívanou, ale také vírou obsahovou? Jsme jednotní ve víře? Jsme schopni
se shodnout na tom, v koho nebo v co věříme? Vystačíme si s tím, co jsme se
naučili v náboženství nebo v čem nás vedli naši rodiče či prarodiče?
Určitě nebudu daleko od pravdy, když se budu domnívat, že odpověď
většiny z nás na výše zmíněné otázky bude „ne“. Pokud jsme schopni se
shodnout na tomto „ne“, pak jsme na dobré cestě, protože již máme dobrý
„základ“, na kterém můžeme začít stavět. A co je tím základem? Základem naší
víry je celek. Naším úkolem je nespokojit se s polovičatou vírou, ale s vírou, která
je celá, stejná a nerozdělená. Jak dosáhnout tohoto celku? Právě proto je
vyhlášen Rok víry a právě proto vydal papež Benedikt XVI. apoštolský list Porta
fidei, ve kterém nabádá nejen k uvědomělejšímu vyznání víry v Trojici – Otce, Syna,
a Ducha Svatého, ale také k hlubšímu studiu pravd Katolické víry. Studijním
materiálem není myšleno jen Písmo svaté, ale, a to hlavně v tomto Roce víry,
Katechismus katolické církve (je možno použít také knihu YouCat – katechismus
pro mladé) a Dokumenty II. vatikánského koncilu. Jsme vybízeni k tomu, abychom
se drželi těchto materiálů a nepoužívali jiné, které by je nějakým způsobem chtěli
vykládat. Pro tento rok by pro nás měl být nejdůležitějším dokumentem
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Katechismus katolické církve, nebo právě zmiňovaný YouCat, který je čtivější
a přístupnější formou klasického Katechismu. Také bych chtěl upozornit na to,
že se jedná o katechismus, který vydal blahoslavený papež Jan Pavel II.
Na závěr bych nás všechny chtěl povzbudit, abychom se snažili naši víru
stavět na pevných základech, které nám předává Kristus skrze Katolickou církev.
Abychom vyznávali naši víru sice jednotlivými ústy, přesto však společně, aby tato
„Naše víra“ byla jednotná a silná. Aby naše víra nebyla vírou skrytou, interní a
soukromou, ale aby naše víra byla vyznávána nejen slovy, ale také skutky: „Není-li
spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá“ (Jak 2,17). Abychom my nebyli těmi, kdo
budou posuzovat víru druhých, ale abychom byli schopni reflektovat svou vlastní
víru, která se právě velmi často zrcadlí v naši bližních. A abychom vždy pamatovali
na slova sv. Pavla: „Nám stále zůstává víra, naděje a láska – ale největší z té trojice
je láska“.
jáhen Jiří Polach

VÁNOCE PŘED ROZVODEM
Byli jsme mladí manželé a o těch Vánocích jsme měli před rozvodem.
Už jsme měli vyplněné formuláře. Ale vlastně – vlastně jsme se měli pořád rádi.
Já jsem měl „svou hrdost“, manželka měla „svou hrdost“, a nemohli jsme se
odhodlat k tomu, abychom jeden řekl druhému, že rozvádět se nemá smysl.
Člověk tolikrát myslí, že je hrdý, a zatím je jenom ješitný.
Žili jsme v jednom bytě – Ale nežili jsme spolu. Žili jsme vedle sebe. Kolik lidí
žije v jednom bytě, a přitom žijí jenom vedle sebe, a ne spolu. Kvůli dětem jsme
sice vyzdobili vánoční stromek, ale já ani manželka jsme se na tyhle Vánoce
netěšili, poprvé v životě. Dětem jsme Vánoce kazit nechtěli. A tak jsme jim
i pomáhali stavět betlém - rovnali jsme figurky starého betléma a děti se nám
svýma maličkýma rukama pletly do práce.
A náhle manželka ukázala na Jezulátko. Pohlédla na mě. Ten pohled nikdy
nezapomenu, ten pohled svítil odhodláním, zmatkem i láskou.
„Hele,“ řekla.
„Co?“
„Hele, dnes se narodí Ježíšek…“ Mlčela. „Co kdybychom se dnes narodili
znovu i my dva?“
Pohlédl jsem na ni. Naše hlavy byly tak blízko, jedna vedle druhé. Sklonil
jsem se k ní a políbil jsem ji. Děti si všimly našeho polibku a hned k nám popolezly
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a smály se, museli jsme je oba políbit také. Pak manželka vzlykla a položila
Jezulátko do jesliček.
Tohle byla naše andělská vteřina, při které se rozhodlo o zbytku našeho
života i o životech našich dětí.
Často na ni vzpomínám. A vzpomínáme na ni s manželkou každý rok, když
stavíme betlém. Už ho stavíme s vnoučaty. A uvědomujeme si, jak smutně by asi
vypadaly naše životy i životy našich dětí, kdyby se tehdy nenarodil Ježíšek
v našem betlémě… Kdybychom se s manželkou na sebe tehdy nepodívali. Kdyby
v sobě nenalezla dostatek odvahy, aby mi řekla to svoje rozhodující „hele“.
Někdy stačí trochu odvahy. Jen trochu odvahy. A zachrání se šťastný život
tolika lidem.
Redakčně upraveno.
převzato z www.vira.cz

HOSPIC
Stále více lidí se v dnešní době zajímá, co je „hospic“.
Hospic - není léčebnou dlouhodobě nemocných
Hospic - není domovem důchodců
Hospic - není nemocnicí
Hospic - není sanatoriem
Hospic je zařízení, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění.
Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své
možnosti. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů
a jejich rodin.
Zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. Marie Svatošová říká: „Hospic
je umění doprovázet“. Při přijímání pacienta je garantováno že: Nebude trpět
nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen, za každých
okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost.
Hospic přichází na řadu ve chvílích, kdy medicína vyčerpala veškeré
možnosti vedoucí k vyléčení a nestačí a není možná péče v domácím prostředí.
Zdravotnická péče, kterou hospic poskytuje, se označuje paliativní medicína.
Jejím cílem je - dosažení nejlepší kvality života pacientů, ale i jejich rodin.
Zajišťuje, aby člověk mohl co nejplněji a nejaktivněji prožít poslední chvíle, pokud
možno s blízkými. V hospici působí kvalifikovaný tým lékařů, zdravotních sester
a ošetřovatelů. A také pokud si pacient přeje, také psycholog nebo duchovní
různých církví. Zaměřujeme se nejen na ošetřovatelskou a zdravotnickou činnost,
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ale snažíme se naplňovat volný čas pacienta - buď četbou, rozhovorem,
vycházkami…
Upřímně si klademe za cíl vysokou kvalitu života až do jeho konce. Ideálem
je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální, spirituální a
s vděčností za život, který mu byl dán. Vycházíme z úcty k člověku jako
neopakovatelné lidské bytosti.
Helena Malá

P. VNISLAV FRUVIRT: „BUĎTE DOBŘÍ…“
P. Vnislav Fruvirt se narodil 11. 7. 1923 v Příbrami (okres Brno-venkov). Byl jediným
synem rodičů Raimunda a Marie Fruvirtových. Otec zemřel v roce 1930. Matka
zemřela v březnu roku 1981, ve věku 85 let.
P. Vnislav navštěvoval obecnou školu v Příbrami a poté klasické gymnázium
v Brně (dnešní gymnázium na Třídě kpt. Jaroše). Po maturitě v roce 1942
nastoupil do bohosloví. 5. července 1947 byl vysvěcen na kněze. V letošním roce
tomu bylo 65 let. Jeho prvním místem byla farnost Tvarožná.
Jaké bylo Vaše dětství?
Pocházím z Příbrami u Brna. Moji dědečkové byli horníci, otec pracoval jako
slévač v Zastávce u Brna. Zemřel v 35 letech. Maminka už se neprovdala, tak jsme
zůstali spolu sami. Pocházela z dvanácti dětí a byla jediná z rodiny, která
nepřestala věřit v Boha.
V roce 1947 jste byl vysvěcen na kněze, Vaším prvním místem byla Tvarožná…
V tom roce nás bylo vysvěceno celkem 33 kněží, v současné době žijeme
pouze tři. Ve Tvarožné jsem sloužil jako kaplan u P. Václava Kosiny. Vzpomínám
si, že když jsem přišel do Tvarožné, bylo to zrovna v období pouti, tak bývalo
zvykem, že ve Tvarožné na pouťové mši sv. kázal kaplan z Pozořic a na pouti
v Pozořicích zase kázal kaplan z Tvarožné. Takže svoje první kázání jsem měl
v Pozořicích na pouti, kde byl v té době farářem P. Malík. Obě farnosti byly ve
velmi dobrém vztahu. Odpoledne se děkovalo za úrodu na Kopečku u kaple
P. Marie Sněžné. Na pouť do Tvarožné chodilo procesí z Pozořic, Ponětovic
a Tuřan.
Na podzim roku 1950 vzali do internace i P. Kosinu, který byl aktivní v Orlu.
Měl slabší mozkovou sklerózu, což bylo poznat i na jeho řeči. Když se v roce 1951
vracel z vězení, už nesměl jít do Tvarožné, proto byl ustanoven jako farář
v Podolí, které patřilo pod Šlapanice. Za pár let zemřel. Zůstal jsem tedy
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na faře sám. Nový farář P. František Adámek byl do Tvarožné jmenován v roce
1952 a já jsem byl přeložen do Mašovic u Znojma.
Tam jste ale moc dlouho nepobyl…
Z rozhodnutí generála Čepičky
jsem 1. listopadu nastoupil na
vojenskou službu do Uherského
Hradiště. Asi po dvou měsících (leden
1953) mě zatkla StB za tzv. trestnou
činnost ve Tvarožné a byl jsem
odsouzen za vlastizradu na 10 let
odnětí svobody a byl mně zabaven
veškerý majetek. Ve vězení (Pankrác,
Svatoňovice, Valdice) byli také mnozí
kněží, biskupové i např. básník Václav
Renč, jehož básně jsme se učili
nazpaměť a byly pro nás velkou
posilou. Říkali jsme si "Vatikánská
směna". Ve vězení jsme navlíkali
špendlíky a drali peří, vyučil jsem se
zde brusičem skla. Odseděl jsem si
7 roků.
1. - 3. května 1960 byla amnestie, při které se propustilo asi 85 % všech
politických vězňů. Po propuštění z vězení jsem musel vykonávat téměř dva roky
manuální práci. Pracoval jsem v Dopravním podniku v Brně jako údržbář kolejí a
čistič výhybek. Potom jsem asi 4,5 roku jezdil s tramvají a vozil Bystrčáky, svoje
budoucí farníky, aniž bych o tom věděl.
Kdy jste se vrátil zpět do kněžské služby?
V roce 1966 jsem konečně mohl působit jako kněz. Nejprve jsem byl
na Starém Brně (Mendlovo nám.) jako kaplan a potom na Petrově. Od roku 1973
jsem v Brně-Bystrci, kde sloužím už 39 let. Také vypomáhám u brněnského
Diecézního soudu. Ve farnosti mám mj. na starosti přípravy na křest.
Pokud přijdou žádat o křest dítěte mladí manželé, musím mít záruku,
že bude dítě ve víře vychováváno. Nabízím tedy rodičům, kteří jsou jen pokřtění,
ale do náboženství nechodili, kurzy na prohloubení života z víry. Je to asi 10-12
setkání 1× týdně, kurzy bývají 3× ročně. Pokud zde záruka není, dítě nepokřtím.
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Co byste rád vzkázal čtenářům KUKátka a celé naší farnosti?
Všechny moc pozdravuji, přeji hodně úspěchů v životě a hlavně duchovního
prospěchu, aby byli dobrými katolíky…, aby byli dobří, aby nezklamali.
Za vlídné přijetí i Váš smysl pro humor moc děkujeme a přejeme hodně Božího
požehnání k Vašim nadcházejícím 90. narozeninám.
Karel, Marie, Monika Buchtovi a Rudolf Chlup

Pozn.: 90min zvukový záznam rozhovoru ze dne 11. 11. 2012 je k dispozici v redakci
KUKátka.

STRÁNKA PRO DĚTI
POMOZ NAJÍT MARII A JOSEFOVI CESTU DO BETLÉMA.

AS
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SVATÝ PROKOP (po roce 970 – 1053)
Narodil se v Chotouni (u Českého Brodu)
na zemanské tvrzi. Rodiče byli zámožní a dopřáli
dítěti kvalitní vzdělání u slovanských kněží na
Vyšehradě. Stal se také knězem, přestože byl
ženatý a měl syna Jimrama. V jeho době nebyl
u kněží nutně vyžadován celibát. Kněžský úřad
vykonával v Kouřimi blízko svého rodiště.
Poskytoval mu dobré postavení, slušné příjmy a
všeobecnou úctu. Žádné přísné mravy se
od kněží nevyžadovaly. Prokopa však takový
život neuspokojoval. Toužil po hlubším spojení
s Bohem. Když ovdověl, rozhodl se vstoupit
do kláštera.
Působil
v nově
založeném
Břevnovském klášteře. Po roce 995, rozhořčený
nad společenskými poměry v zemi, se rozhodl
žít jako poustevník. Nejdříve se uchýlil do
jeskyně v Dalejích u Jinonic (dnes se místo
nazývá Prokopské údolí - územ í Prahy). Zde pravděpodobně sepsal proslulý
evangeliář. Později odešel do hlubokých posázavských hvozdů, kde se natrvalo
usadil. Žil přísným odříkavým životem, modlil se a tvrdě pracoval, mýtil les a
obdělával půdu takto získanou. Na skalnatém ostrohu u řeky Sázavy vybudoval
skromnou kapli, kterou zasvětil svému velkému vzoru – sv. Janu Křtiteli. Pověst o
jeho svatosti se šířila po kraji. Měl dar léčitelský a také prorocký. Začali ho
vyhledávat lidé z okolí, aby prosili o uzdravení a radu. Také se kolem něho začali
shromaždovat učedníci. Mezi nimi i jeho syn Jimram a synovec Vít (oba později
zastávali funkci opata). Tak na Sázavě vznikla prostá mnišská komunita.
Osudové bylo setkání Prokopa s českým knížetem Oldřichem (asi 9701034), který ve zdejších lesích lovil. Kníže rozpoznal výtečné vlastnosti Prokopovy
a později si ho zvolil za rádce a zpovědníka. Oldřich schválil záměr založit u
Sázavy klášter, který by se řídil řeholí sv. Benedikta (483 - 543) a sloužila by se v
něm slovanská liturgie. O stavbu měl zájem a finančně ji podporoval. Prokop se
stal v roce 1032 prvním zdejším opatem. Sázavský klášter byl na svou dobu
krásný, výstavný, dalo se vněm velmi slušně bydlet, mniši produkovali vše
potřebné, a to lépe, než kdekoliv jinde. Vládl zde pokoj a mír, který okolní svět
lidem nemohl dát. Opat byl otcem klášterní rodiny, dbal na přísnou kázeň a jako
mimořádná autorita se stal učitelem mladých mnichů. Své spolubratry vedl
stejnou duchovní cestou, jakou se ubíral on sám – žít v pokoře a lásce
v opravdovém vztahu s Bohem. Poslechněte si, co o něm píše staročeská
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legenda: „On jsa pln plamenné lásky, vlídně nadán pohostinností, půvabně
ozdoben svatou rozvážností, čistý bezúhonností a prozíravý pokornou
skromností, jako déšť jarní, v pravý čas vylitý svlažoval srdce svých posluchačů a
rádlem svého poučování napravoval jejich mysl…“
Prokopovy dny se naplnily 25. 3. 1053. Byl pohřben ve svém klášteře. Jeho hrob se
ihned stal poutním místem. Svatořečen byl v roce 1204 a to, jako první Čech, který
byl za svatého prohlášen papežem. V období husitských válek (1419 – 1434) byl
klášter vypleněn. Roku 1588 dal pražský arcibiskup hrob z trosek odkrýt a
světcovy ostatky převést do Prahy.
V roce 2003 byla v souvislosti
s výročím 950 let od smrti a 800 let
od jeho svatořečení obnovena
hrobka svatého Prokopa v kryptě
sázavského
kostela.
Světcovy
ostatky se zaslouženě navrátily na
místo, kde jeho dílo hmotné i
duševní překonalo tisíciletí a žije
dál.
OSUDY PROKOPOVA (REMEŠSKÉHO) EVANGELIÁŘE
Evangeliář je starobylý rukopis. Skládá se z 16 pergamenových listů a je
psán slovanským písmem – tzv. cyrilicí. Obsahuje evangelní čtení na jednotlivé
svátky. Pravděpodobně ho sepsal Prokop a jako drahocennost byl uchováván
v Sázavském klášteře.
Když císař Karel IV. (1316 – 1378) zakládal v Praze Emauzský klášter, povolal
slovanské mnichy z Dalmácie (Chorvatsko) a jim jako vzácnost daroval evangeliář.
Zdejší mniši časem nechali k rukopisu přivázat sbírku evangelií obsahující 31 listů,
psanou písmem hlaholským.
V 15. století se evangeliář dostal jako dar od husitů
byzantskému legátovi do Cařihradu (dnes Istanbul
v Turecku).
V roce 1574 jej odkoupil francouzský kardinál
v domnění, že se jedná o originál díla sv. Jeronýma –
významného učitele církve (372 – 420). Nechal jeho
vazbu osázet drahokamy a uložit v Remeši –
korunovačním městě francouzských králů. Evangeliář se
stal součástí chrámového pokladu. Před korunovací na
něj skládali přísahu francouzští panovníci.
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V roce 1726 si prohlížel ruský vyslanec chrámový poklad a k překvapení
Francouzů, mohl z evangeliáře plynně číst. Až tehdy vyšla pravda najevo, že se
jedná o dílo psané ve slovanském jazyce. Od té doby králové na něj nepřísahali.
Po vypuknutí francouzské revoluce (1789) se evangeliář ztratil. Později byl
objeven v remešské městské knihovně, ale jeho vazba byla zbavena všech
drahokamů.
V roce 1843 nechal ruský car zhotovit kopii evangeliáře a od té doby je dílo
známé a uctívané také v Rusku.
Originál byl zničen při bombardování Remeše německými letadly za druhé
světové války.
Věrnou kopii Prokopova (Remešského) evangeliáře, ale i jiné památky
můžeme vidět a obdivovat ve Staroslověnské expozici v areálu Sázavského
kláštera.
Ladislav Kaluža

Z FARNOSTI …
Ministrantská olympiáda
Dne 17. 11. 2012 se v Telnici uskutečnila již druhá ministrantská olympiáda, na které
nás také reprezentovali ministranti z naší farnosti. Společně s ostatními týmy se
utkali v ping-pongu, fotbalu, florbalu a ministrantských znalostí. Celkem se naše
družstvo umístilo na krásném 2. místě. Gratulujeme!
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Tvořivé odpoledne
V neděli 25. 9. 2012 proběhlo na faře
Tvořivé odpoledne. Děti i dospělí si
mohli
vyrobit
slušivé
kytičky
z organzy, ozdoby na stromeček
z kolárků a přáníčka nejrůznějších
druhů za drobný příspěvek, který
bude poslaný na lékařskou podporu
dětem na misiích. Celkem se vybralo
702 Kč. Všem výtvarníkům děkujeme!
Děkanátní setkání mládeže v Žatčanech
V sobotu 8. 12. před 2. nedělí adventní proběhlo v Žatčanech setkání modřického
děkanátu. Program netvořila jen mládež ze Žatčan, ale každá farnost měla určitý
úkol. Tvarožná a Blažovice měli na starost práci s Písmem svatým. Celé
odpoledne bylo strávené velmi příjemným způsobem a zakončené mší svatou
v místním kostele. Na další setkání se můžeme těšit zase za rok v Blučině.

POZVÁNKY
Nikodémova noc – setkej se s Ježíšem v noci
„Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi
v noci.“ Jan 3,1
Nikodémova noc vznikla z iniciativy bratří Pallotinů. Už ve
svém názvu se odkazuje na Nikodéma a jeho noční
návštěvu Ježíše (Jan 3,1-21). Ráda bych Vás seznámila s
tímto novým projektem a pozvala Vás například do
Brněnské katedrály, kde tato akce probíhá každý pátek
od 20 do 22 hodin.
Nikodémova noc nabízí čas ztišení a zklidnění v dnešní uspěchané době a
umožňuje všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.
Do kostela je možné kdykoli ve stanovené době přijít zúčastnit se tiché adorace v
setmělém kostele, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si
popovídat s knězem.
Více informací a termíny konaní akce najdete na www.nikodemovanoc.cz.
Daniela Severová
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Silvestr na faře
Chtěli bychom pozvat všechnu
mládež z naší farnosti na již
třetí ročník oslavy Silvestra a
nového roku. Nebude se jen
bavit, ale také se zamýšlet,
co jsme v uplynulém roce prožili
a poděkovali za to Bohu
a zároveň mu svěřit celý
nadcházející rok a vykročit do
něj s Ním skrze mši svatou,
která začíná úderem dvanácté
hodiny v Blažovicích.
Podrobné informace budou viset na nástěnce v kostele. Nebojte se přijít,
rozhodně nebudete litovat! 
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LOGO ROKU VÍRY
Víte, co symbolizuje logo Roku víry? Na první pohled v něm rozeznáme
loďku – obraz církve, která pluje ve vodách a jejímž hlavním stěžněm je kříž.
Napjaté plachty spolu s křížem připomínají symbol Krista, který se v křesťanské
ikonografii ustálil z počátečních písmen označení „Iesus Hominum Salvator“
(Ježíš - Spasitel lidstva). Za plachtovím je kruhem vyznačeno slunce, které spolu
s akronymem IHS odkazuje na Eucharistii.
http://www.annusfidei.va

STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V BRNĚ
Na slavnostní bohoslužbě k zahájení Roku víry informoval brněnský biskup
Vojtěch Cikrle o zavedení stálé zpovědní služby v brněnské diecézi.
V brněnské diecézi vzniká v Roce víry řada potřebných iniciativ, které
mohou pomoci k jeho hlubšímu prožívání. Mezi ně patří i zavedení stále zpovědní
služby v kostele sv. Maří Magdalény v Brně v Masarykově ulici. Od první neděle
adventní (1. prosince 2012) bude v pracovní dny v době od 9.00 do 16.30 hodin
možnost setkat se v nové zpovědní místnosti s knězem a přijmout svátost
smíření, nebo využít nabídky k duchovnímu rozhovoru či modlitbě. V kostele
zároveň probíhá výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Jde o příležitost setkat se
Pánem i jeho uzdravujícím milosrdenstvím.

PROSBA
V padesátých letech minulého století se ve Tvarožné a okolních obcích
postavila odbojová skupina na odpor proti vládnoucí KSČ. Mezi členy a
odsouzenými z této skupiny byl i bývalý kaplan a farář P. Vnislav Fruvirt a varhaník
Václav Pejřil.
Chtěl bych touto cestou požádat všechny pamětníky, kteří mohou podat
jakékoliv svědectví o odbojové organizaci, která tzv. protistátní letáky
rozšiřovala, dále o působení P. Fruvirta ve Tvarožné, jeho práci s mládeží, vztahu
k farnosti a také o působení a osobě Václava Pejřila. Své svědectví v písemné
formě můžete odevzdat na Obecní úřad nebo zaslat na email
kupskymichal@gmail.com. V případě, že nemůžete svědectví předat písemně,
velmi rád se za Vámi zastavím a Vaše vzpomínky nahraji na záznamník. Pokud
vlastníte dobové fotografie P. Fruvirta nebo pana Pejřila, za jejich kopie bych byl
velmi vděčný.
Mgr. Michal Kupský
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KUK! CO NÁS ČEKÁ?
31. 12.
4. 1.
6. 1.

Silvestr pro mládež na faře
Novoroční koncert pěveckého sboru DANIELS z Rousínova
Tříkrálový koncert tvaroženské schóly Pochodeň

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH VE TVAROŽNÉ A BLAŽOVICÍCH
Tvarožná

Blažovice

24. 12. ...................... 7:00
23:00
25. 12. .......................7:45
10:45
26. 12. .......................7:45
10:45
31. 12. ..................... 15:00

24. 12. ......................21:00

1. 1.

.......................7:45
10:45

25. 12. ........................ 9:15
26. 12. ........................ 9:15
31. 12. ......................17:00
24:00
1. 1. ............................ 9:15

Milí farníci,
přejeme vám, aby nadcházející vánoční doba byla pro vás i vaše blízké
časem radosti, naděje a pokoje. Nebojme se otevřít svá srdce Ježíši!
redaktoři KUKátka

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE:

1. 3. 2013

Pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Josefa vytvořil tým redaktorů: Monika
Buchtová a Daniel Kaluža, grafika. Stránka pro děti: Anna Severová. Děkujeme všem, kteří jste
přispěli do tohoto čísla. Fotografie: www.biskupstvi.cz, Zouharovi a Ženožičkovi. Redakce si
vyhrazuje právo na drobnou úpravu textů. Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka pro doručení
příspěvků do příštího čísla je 1. 3. 2013, žádáme o její dodržení. Děkujeme. NEPRODEJNÉ!
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