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SLOVO OTCE JOSEFA 

 První čtvrtletí letošního roku přineslo mnoho změn. Vyšší DPH, volba 
prezidenta, volba svatého otce, podepsání smluv s církvemi o majetkovém 
vyrovnání a mohli bychom jmenovat ještě mnoho dalšího. Tyto změny vidíme a 
více nebo méně ovlivňují náš život. Přesto můžeme s Exupérym říci, že to důležité 
zůstává očím neviditelné. 

 Kdo jste viděli dokumentární film Velké ticho (natočený během jednoho 
roku v kartuziánském klášteře), mohli jste si všimnout, že různé záběry se měnily, 
roční období a podobně. Jiné se podobným způsobem opakovaly např. jídlo a 
modlitba. Jeden záběr byl vždy znovu stejný, a to záběr na věčné světlo. V Bohu 
je jistota a pevnost. A ani všechny vnější změny dohromady na tom nic nezmění. 

 Teď jsou před námi Velikonoce, slavnost našeho vykoupení. Náš věčný a 
neměnný Bůh dal svého Syna, abychom nezahynuli. Přihlásil se k nám lidem a od 
křtu mu patříme. On to nikdy neodvolal. O velikonoční noci obnovíme svůj křest. 
Znovu můžeme objevit, co to znamená být Božím dítětem. A to nám nikdo 
nevezme, i když to zůstane očím neviditelné. 

  otec Josef 

 

„ŽIVÝ BETLÉM“ U KAPLIČKY V MOKRÉ 

 Ke sváteční pohodě Štědrého večera v Mokré již několik roků přispívají děti 
„Živým Betlémem“.  

 Pečlivě vytvořené kulisy 
a upravené okolí u kapličky 
v Mokré zaplnily děti zpěvem 
koled a svátečním pokojem. 
Svým hereckým podáním 
příběhu narození Ježíška 
(Ježíše Krista) v kostýmech, 
vždy rozzáří tváře všech 
přítomných.  I v  chladném 
počasí všichni přítomní bedlivě 
sledovali příchod Marie a 
Josefa do Betléma. Po 
poslední  koledě, kterou zpívali spolu s dětmi i ostatní, došlo na podání rukou a 
objetí známých s přáním k nastávajícím svátkům a do nového roku. 
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 Srdečné setkání je to pravé poselství Vánočních svátků. Za tento dárek 
patří poděkování nejen účinkujícím dětem, ale i těm dospělým v zákulisí. 

  Za rodiče a ostatní Oldřich Drápal 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Mokrá-Horákov 

 V sobotu 5. ledna 2013 se v Mokré a 
Horákově uskutečnil 13. ročník Tříkrálové 
sbírky, organizovaný Českou katolickou 
charitou.  

 Po zahájení v mediatéce a společném 
fotografování pan starosta obdaroval děti 
sladkostmi a popřál nám úspěšné koledování. 
Že opravdu úspěšné bylo, svědčí rekordní 
částka 59 789,- Kč! Což je pro srovnání téměř 
o 5 000,- Kč více než v loňském roce.  

 Získané finanční prostředky budou použity na nejrůznější charitní projekty 
(Dům léčby bolesti a hospic v Rajhradě, nízkoprahová centra, ošetřovatelská a 
pečovatelská služba, chráněná bydlení, pomoc při živelných katastrofách a 
humanitární pomoc v ČR i zahraničí). 

 Chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste našim koledníkům plnili kasičky 
a tím přispěli na dobrou věc. Také děkuji koledníkům a vedoucím (což je 60 
ochotných lidí), za dobrou spolupráci a zodpovědný přístup. 

  Hana Ženožičková, asistentka Oblastní charity Rajhrad 

Tvarožná 

 Ve dnech 1. - 14. ledna 2013 
proběhl již 13. ročník Tříkrálové sbírky. V 
těchto dnech jste v naší obci mohli 
potkat koledníky se zapečetěnými 
pokladničkami označenými logem 
Charita Česká republika. Tato 
charitativní akce je nedílnou součástí 
tradice, ale především poselstvím 
dobré vůle a pozitivních hodnot, která 
umožňuje veřejnosti podílet se 
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s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně 
nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. 

 Ve Tvarožné koledovalo 8 skupinek stejně jako v předchozích letech a to 
hlavně díky ochotě vedoucím skupinek. Ve Tvarožné se vybralo 31.665 Kč. 

 Výtěžek Tříkrálové sbírky Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, 
které přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb v 
regionu. Další prostředky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních 
charit a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a 
v zahraničí. 

 Děkuji Vám všem, kteří jste vlídně přijali koledníky, otevřeli svá srdce a 
štědré dlaně a pomohli tak mnoha potřebným. Stejné díky patří samotným 
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří věnovali svůj čas ve prospěch pomoci 
druhým i když počasí bylo občas nemilosrdné. 

  Marie Bajerová 

Velatice 

 Ve Velaticích v sobotu 5. 1. 
2013 vyšly tři skupinky koledníků, 
které dohromady vybraly na 
dobročinné účely 30.330,- Kč, což 
je skoro o 1000,- Kč vyšší částka 
než minulý rok.  

 Počasí se nám vydařilo: 
nepršelo a ani nemrzlo. Nebylo 
snad domu, kde nám neotevřeli a 
vždy nás přivítali s úsměvem. 
Jelikož se nám Velatice rozrostly 
o novou zástavbu, tak jsme letos 
měli o jednu skupinku koledníků více než v minulých letech.  Tříkrálové barevné 
pláště pořízené dříve, byly doplněny ministrantskými obleky pro třetí skupinku. 
Koledníci vykoledovali od štědrých dárců kromě peněz pro charitu, také spoustu 
sladkých dobrot. 

  Jana Strejčková 
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SMYSL PRO ČAS 

Po jedné konferenci mi jistá žena řekla: 

 Ptal ses, jestli bych žila život jinak, kdybych se znovu narodila. V té chvíli 
jsem odpověděla, že ne. Pak jsem o tom ale trochu přemýšlela. 

 Kdybych mohla žít znovu, méně bych mluvila a více naslouchala. 
Neodmítala bych zvát přátele na večeři jen proto, že je na mém koberci sem tam 
nějaká skvrna a povlak na pohovce vybledlý. Jedla bych drobivé chlebíčky 
v obývacím pokoji a nerozčilovalo by mě smetí kolem zapáleného krbu. 

 Našla bych si čas, abych mohla naslouchat dědečkově vyprávění o jeho 
mládí. Nikdy bych netrvala na tom, aby o letním dnu byla okýnka auta zavřená jen 
proto, že jsem si právě nechala udělat vodovou ondulaci. Nedovolila bych, aby se 
svíčka ve tvaru růže sama rozpustila, když se na ni v komoře zapomene. Zapálila 
bych ji a použila. 

 Lehla bych si s dětmi do trávy bez ohledu na to, že na šatech zůstanou 
skvrny. Plakala a smála bych se méně díky sledování televize, ale více 
pozorováním života. Více bych sdílela odpovědnost svého manžela.  

 Lehla bych si do postele, když bych byla nemocná, místo abych v horečce 
šla do práce s přesvědčením, že se bez mé přítomnosti v úřadě zastaví svět.  

 Namísto netrpělivého čekání, kdy už konečně devět měsíců těhotenství 
budu mít za sebou, bych milovala každý okamžik s vědomím, že ta nádherná živá 
věc v mém těle je mou jedinou příležitostí ke spolupráci s Bohem při 
uskutečňování zázraku. 

 Synovi, který by mi najednou začal dávat pusy, bych neřekla: „To stačí! Běž 
se umýt, večeře je na stole!“ Častěji bych říkala: „Mám tě ráda“ a méně často: 
„Mrzí mě...“ 

 A kdybych všechno mohla začít znovu, především bych si přivlastnila 
každou minutu... dívala bych se tak dlouho, dokud bych ji neviděla 
doopravdy...žila bych ji...a už bych ji nikdy nevrátila.  

 

 z knihy: Bruno Ferrero - Deset slov o víře 

 připravila Marie Buchtová 
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STRÁNKA PRO DĚTI 

Bludiště – Dostanete se do středu?  

 AS 
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SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ (1211 – 1282) 

 Narodila se 20. ledna 1211 v Praze jako nejmladší, deváté dítě Konstancii 
Uherské (1180 – 1240), která byla druhou manželkou českého krále Přemysla 
Otakara I. (1155 – 1230). Už od raného dětství byla princezna připravována na 
obvyklý úděl dívek z královských rodin. Ve třech letech jí byl vybrán vhodný 
snoubenec – syn polského knížete Boleslav Slezský. Anežka odjela společně se 
svou desetiletou sestrou Annou do slezské Třebenice (blízko Vratislavi) na 
vychování, aby si navykla na zdejší prostředí. Mladý nápadník ale tragicky zemřel 
a obě sestry se navrátily do Prahy. V šesti letech byla Anežka svěřena řeholnicím 
kláštera v Doksanech (u Litoměřic). Zde se brzy vyznačovala nadáním a 
příkladnou zbožností. V osmi letech se opět stěhovala, tentokrát ji otec zasnoubil 
synovi římskoněmeckého císaře – Jindřichovi (1211 – 1242). Místem výchovy a 
vzdělání mladé Přemyslovny se na šest let stal klášter v Klosterneuburgu 
(u Vídně). Získala zde vynikající vzdělání, plynně mluvila německy, latinsky a 
italsky. Plánovaný sňatek však vzbudil nelibost konkurenčních rodů a složité 
pletichaření. Jindřich Anežku odmítl a vzal si jinou. Čtrnáctiletá princezna se opět 
vrátila domů. Následující rok přijelo na pražský dvůr poselstvo anglického krále 
Jindřicha III. (1216 – 1272). Zasnoubení s Anežkou proběhlo, ale v roce 1229 ho 
anglický král zrušil. Tato ponížení a intriky poznamenaly citlivou Anežčinu duši. 
Těžce nesla, že o její budoucnosti rozhodují jiní. Po těchto neblahých 
zkušenostech se vzepřela a stala se z ní hrdá žena. 

 Posledním nápadníkem byl samotný císař Fridrich II. (1194 – 1250). Tehdy již 
nežil Anežčin otec. Nový český král Václav I. (1205 – 1253) - Anežčin bratr, nechal 
své milované sestře svobodu rozhodnutí. Anežka Fridricha odmítla. Byla pevně 
přesvědčena, že je vnitřně zaslíbena Bohu a trpícím.  

 Společně se svým bratrem založila v roce 1232 na Starém Městě špitál, kde 
nacházeli pomoc a péči nemocní, chudí a handicapovaní. Anežka sice žila 
v blahobytu, ale vnímala kolem sebe bídu a utrpení prostých lidí. V té době vedla 
rozsáhlou korespondenci s papežem a s Klárou z Assisi (1194 – 1253) později 
svatou. V dopisech pokládala dotazy, prosby a náměty k otázkám vedení řádu 
(dodnes se dochovalo dvacet dopisů). Klára Anežku povzbuzovala a chválila její 
zbožné dílo. V roce 1233 s velkorysostí a rozhodností vskutku královskou, zahájila 
stavební práce na novém klášteře. Podpořena bratrem a řadou členů královské 
rodiny organizovala práce na tomto rozsáhlém díle. Zanedlouho sem byly 
uvedeny první řeholnice (klarisky z Assisi). 
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 Dne 11. 6. 1234, tehdy třiadvacetiletá 
Anežka do kláštera vstoupila sama. 
Poslechněte si, jak tuto událost popsal 
kronikář: „Hrdá a krásná Přemyslovna 
vkročila do klášterního kostela v pravé 
poledne, oblečena do nádherných šatů 
s královskými klenoty. K oltáři ji doprovodila 
družina sedmi šlechtických dívek. 
Slavnostnímu obřadu přihlíželi nejpřednější 
mužové a ženy země. Anežka poklekla před 
oltářem a po modlitbě jí byly ostříhány vlasy. 
Odložila světské šaty a přijala hrubý řeholní 
hábit a bílý závoj…“ 

 Anežka, už jako abatyše, pokračovala 
v budování klášterního areálu. Svůj život 
vedla v chudobě a přísné řeholi po vzoru sv. 
Františka (1182 – 1226). Při klášteře založila 
špitál a snažila se o ustavení vlastního řádu. 
V této myšlence ji podporovala také Klára. U 
papeže však pochopení nenašla. 

 Jako významná vůdčí osobnost a 
organizátorka působila i v politickém životě. 
Král Václav si vážil Anežčiny vzdělanosti a 
zbožné čistoty, takže mohla nejen pečovat o 
církev, ale i ovlivňovat českou politiku. 
Vynikala diplomatickými schopnostmi. V roce 1229 se výrazně podílela na usmíření 
svého bratra - krále s jeho synem Přemyslem Otakarem II. (1233 – 1278). Tehdy 
Anežka zabránila občanské válce. V klášterním kostele sv. Salvátora nechala 
vybudovat rodovou hrobku Přemyslovců. Stala se průkopnicí v organizování 
nemocniční péče na české půdě. Další špitály vznikly z jejího přičinění ve Stříbře, 
Chebu a Mostu. Po zbytek života se snažila o osobní a nezištnou svatost ve 
službě nemocným, chudým a spolusestrám. Veškeré aktivity konala tato svatá 
Přemyslovna s plným nasazením a přitom se dožila na tehdejší dobu 
úctyhodného věku. Zemřela 2. března 1282. Pohřbena byla v rodové hrobce svého 
kláštera. Již nedlouho po smrti, začíná být lidem považována za světici. 

 O svatořečení se snažilo neúspěšně několik českých panovníků. Až teprve 
roku 1874 byla z podnětu pražského arcibiskupa blahořečena papežem Piem IX. 
Svatořečena byla 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. Tato událost 
symbolicky pootevřela brány pro příchod svobody do naší země. 
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Osud Anežského kláštera 

V době svého vzniku byl klášter jedinečnou stavbou. Poprvé u nás se stavělo 
v gotickém slohu. Bezmála dvě století prosperoval a plnil svoji funkci podle 
odkazu své zakladatelky. V době husitských bouří (1419 – 1422) byl několikrát 
vydrancován a poté chátral až do roku 1556, kdy jej převzali dominikáni. Část 
komplexu prodali a část nechali renesančně přestavět.  

Klarisky se do areálu vrátily v roce 1629. Po velkém požáru v roce 1689 byl 
přestavěn ve slohu barokním. Výnosem císaře Josefa II. byl klášter v roce 1782 
zrušen. Prostory byly přeměněny na malé byty pro pražskou chudinu. V 19. století 
měl být přebudován na trestnici a poté mu dokonce hrozilo zbourání. Od těchto 
záměrů naštěstí sešlo a ve 30. let 20. století bylo započato s rozsáhlou 
rekonstrukcí, která byla ukončena roku 1986. Během ní byl celý komplex, včetně 
interiéru, navrácen do původní gotické podoby. V současné době je národní 
kulturní památkou. Je v něm umístěna část Národní galerie s expozicí 
středověkého umění. 

 Ladislav Kaluža 

 

SOUTĚŽ 

 
Kde se v Brně nachází toto sousoší 

Cyrila a Metoděje? 

 

Svoje odpovědi se jménem a 
kontaktem (telefon nebo e-mail) 
zasílejte na e-mailovou adresu: 

kuk.tvarozna@email.cz 
nebo vhazujte do krabice 

KUKátka v kostele 
nejpozději do 30. 6. 2013. 

 

Vítězové budou slosováni 
a můžou se těšit na ceny. 

 

mailto:kuk.tvarozna@email.cz
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PROČ SE NA TO NEVYKAŠLALI? ANEB CO JSME SE V DĚJEPISU NEUČILI 

Proč šli Cyril s Metodějem na Moravu? 

 Obvyklá „školská“ odpověď zní: Protože je tam poslal císař. Málokdo si 
uvědomí zásadní historickou skutečnost: oni tam nemuseli jít! 

 Vyplývá to už z toho, že na výzvu císaře Cyril namítal, že „je unaven a ne 
zcela zdráv“ (jak uvedeno ve starém životopisu). Měl smrtelnou nemoc, 
tuberkulózu, chorobu plic, které se tehdy říkalo „suchá nemoc“, podle strašného 
dávivého kašle, který vedl často až k vykašlávání a chrlení krve. Tato nemoc 
člověka velmi oslabovala, nebyl na ni lék, a proto dříve či později vedla k bolestivé 
smrti. V tomto zdravotním stavu by každý „normální“ člověk poznal, že mu zbývá 
už jen několik málo let života, proč si je tedy ztrpčovat?  

 Pokud by se Cyril vydal na dlouhé týdny trvající cestu na koni přes hory, 
bažiny a lesy, pak namáhavě pracoval v cizině, jiném podnebí, těžkých 
podmínkách… bylo mu jasné, že si tím život velmi ztíží a zkrátí. Cyril byl hlavou 
celé mise, poselstva, a měl před císařem plné právo říci „ne“. Metoděj by v tom 
případě zřejmě zůstal také doma. 

Proč řekl Cyril spolu s Metodějem tak riskantní „ano“? 

 Mohli bychom se zeptat: Co z toho měli za užitek? 

 Slávu čekat nemohli, tu už měli bezpečně získanou doma, v Cařihradě 
svými archeologickými objevy a zásluhami ve službách vědy (našli tělesné 
pozůstatky Klementa I., papeže, byli slavní díky úspěšné misi u Chazarů – kdy 
obyvatelé dnešního Ruska přijali křesťanství). Této hodnoty - slávy se odchodem 
do ciziny vzdali. 

 Pohodlný a klidný život si taky od toho slibovat nemohli. V Cařihradě by si v 
klidu kláštera, mohli zajištění v teple studovat. Na Moravě ho čekala jen halda 
práce: nekonečné překládání důležitých knih (a to překládání je fuška!!!) K tomu 
musíme přidat nejisté bydlení v těžkých podmínkách: Šli z civilizace do divočiny. 
Můžeme to přirovnat k tomu, kdybychom se dnes vydali na pomoc k nějakému 
divokému kmenu v Brazilských pralesích, kde není teplá voda, dobré topení, 
pohodlná postel, náležitá čistota a hygiena, obvyklé a zdravé jídlo, na které by 
člověk byl zvyklý… a k tomu jiné podnebí, tuhé zimy v chatrných dřevěných 
domcích (něco jako zemljanky), neznámé choroby, vlci, medvědi a divoká 
zvířata… 

 Vzdali se všech výdobytků rozvinuté byzantské civilizace a vyšli do 
nepohody a necivilizovanosti Moravy. 
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 Získání důležitého postavení a moci ho také zřejmě nečekalo. V Byzanci 
měli oba bratři významné postavení jisté (Metoděj zastával jistou dobu úspěšně 
post podobný dnešnímu hejtmanovi kraje). Byl natolik rozumný, že musel 
předpokládat, že přijdou tuhé spory s Franky, kteří si na toto území činili nárok. 
Obavy se potvrdily, když museli velice často řešit spory s Franky. Metoděje 
nakonec dva a půl roku věznili v temném sklepení bez naděje na vysvobození. 

 Očekávat nějaký zisk týkající se peněz a majetku by bylo čiré bláznovství. 
Naopak, téměř všechno cenné (dům a pozemky zděděné po rodičích, knihy…) to 
nechali vše v zemi, do které se už pravděpodobně nikdy nevrátí a vzali si jen to 
nejnutnější na tak náročnou, nebezpečnou a dlouhou cestu. Museli také přijmout 
to, že se zřejmě navždy vzdávají své vlasti a domova a jdou k nějakému cizímu 
národu, který neznají. 

 Vidíme tedy: nic než mínus, nevýhody a ztráty spojené s rozhodnutím 
vydat se na cestu. 

Proč se tedy nakonec rozhodli přijmout tento úkol a vyrazit na cestu, ze které 
nebylo návratu? 

 Nic než obětavá nezištná láska. Měli v srdci obrovskou touhu pomoci těm 
vzdáleným lidem, kteří tolik potřebují jejich práci, znalosti a pomoc. Měli před 
očima ty tisíce potřebných lidí, kterým můžou pomoci. Přesto, že sami z toho 
nebudou mít nic, než jen ztráty, šli, aby pomohli a obdarovali ty, kteří byli chudí 
na kulturu, vzdělání, znalosti. Největší chudoba našich předků však spočívala v 
jejich hrubém, násilnickém a mnohdy krutém jednání k sobě navzájem, 
k poddaným, byli ubozí, protože neuměli žít (o tom svědčí způsoby krutého 
jednání, pomsty a vraždy ještě za života sv. Václava u těch, kteří přijali křesťanství 
jen „naoko“). Také samotné písmo (hlaholice) a překlady (Bible, občanského a 
církevního zákoníku), které namáhavě vytvořili, neměly jiný cíl, než pomoci těmto 
lidem dobře žít a jednou dojít věčného štěstí u Boha. Zbavit se vzájemné 
nevraživosti, vraždění, touhy jen po majetku, penězích, bezohlednosti, 
sobeckosti. Cyril s Metodějem jim především chtěli přinést světlo lásky, která 
přemáhá nenávist, jak učí křesťanské knihy a zákonodárství, které z nich vychází. 
Sv. Cyril s Metodějem před 1150 lety chtěli přinést našemu národu především 
poklady hodnot: lásku proti nenávisti, štědrost proti lakotě, zájem proti 
lhostejnosti, píli proti lenosti, odpuštění proti pomstě, službu a pomoc proti 
sobeckosti a jen vlastním zájmům, nezištnost proti honbě za osobním 
prospěchem… 

 Tento odkaz je pokladem nad poklady a je vyjádřen na prezidentské vlajce 
heslem: „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.“ Největší touhou Cyrila s 
Metodějem bylo: pomoci tomuto národu dobře žít. Nejde o to hodně mít, 
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mít postavení, užít si, ale nezištně se obětovat v lásce k Bohu a k lidem. Svědčí o 
tom „Proglas“ tj. předmluva k přeložené knize čtyř evangelií, kterou sv. Cyril 
nadepsal těmito slovy (zkráceno): 

 „Všichni, kdož spanilost svých duší vidíte, neboť toužíte radovat se, zapudit 
temnotu hříchu, a zbavit se zkázy tohoto světa a rajský život nalézti a uniknout 
plameni hořícímu, slyšte nyní svým rozumem, slyšte, všechen lide slovanský, slyšte 
Slovo, přišlo od Boha, slovo krmící lidské duše, slovo posilující srdce i rozum, slovo 
toto, připravující k poznání Boha. Vždyť jako zkáza hrozí tělu, a všechno je hubí, víc 
než hnis je ničíc, nemá-li patřičného pokrmu, tak každá duše přestává žít a nemá v 
sobě života božího, když slova božího neslyší. 

 Když jste přijali nyní zbraň tvrdou, kterou kovají knihy Hospodinovy, hlavu 
ďáblovu mocně potírající. Neboť kdo přijme knihy tyto - Moudrost- Kristus jimi mluví 
a vaše duše posiluje. Rozkladu těla hnilobném uniknou, těla, jehož život je jako ve 
snu, nebudou padat, ale pevně stát, a že vůči Bohu se ukázali chrabrými, budou 
stát na pravici božího trůnu, když přijde ohněm soudit národy, věčně s anděly se 
radujíce, ustavičně slavíce Boha milostivého, písněmi z knih vždycky Boha opěvajíce, 
který se nad lidmi smilovává. Jemu přísluší všeliká sláva, čest a chvála, boží Synu, 
vždy s Otcem i svatým Duchem na věky od veškerého tvorstva. Amen.“ 

  Patrik Galle 

 

NÁŠ NOVÝ PAPEŽ FRANTIŠEK 

 Novým 266. papežem se stal ve středu 
13. března 2013 ve věku 76 let argentinský arcibiskup a 
kardinál Jorge Mario Bergoglio. Je prvním 
Američanem a zároveň prvním jezuitou, který stanul 
na papežském stolci.  

 Narodil se italským imigrantům Mariovi a 
Regině Bergogliovým, jako jedno z pěti dětí. 

 Kvůli infekčnímu onemocnění z mládí má pouze 
jednu plíci. 

 Dětství strávil v městečku Flores, čtvrti Buenos 
Aires. Argentinské řádové sestry na něj vzpomínají jako na neposedného uličníka, 
byl prý malý ďáblík jako každý malý kluk. Jako mladík rád tančil tango a prý 
pracoval i jako vyhazovač. Má rád klasickou literaturu a jeho nejoblíbenějším 
filmem je dánské drama Babettina hostina. 
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 Je vyučeným chemikem. Ve svých 21 letech vstoupil do řádu jezuitů, 
na jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy. Sám na nich později 
vyučoval a získal titul profesora teologie. 13. prosince 1969 byl vysvěcen na kněze. 
V letech 1973 až 1979 působil jako jezuitský provinciál v Argentině. 20. května jej 
Jan Pavel II. jmenoval biskupem. Od roku 1998 až do svého zvolení papežem byl 
arcibiskupem Buenos Aires a argentinským primasem a od roku 2001 také 
kardinálem. Jeho biskupským heslem bylo „Politováníhodný, a přesto vyvolený“. 

 Ovládá několik jazyků, kromě rodné španělštiny, také italštinu a němčinu. 

připravil Daniel Kaluža 
zdroj: cs.wikipedia.org 

 

ZVEME VÁS… 

Hrkání o Velikonocích  

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

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

V Mokré a Horákově se bude hrkat v pátek a v sobotu vždy ve 12:00. Sraz bude 
u kapličky ve staré Mokré.  

Ve Velaticích se bude hrkat na Zelený čtvrtek v 19:00, na Velký pátek v 6:00, 
12:00, 15:00 a v 19:00 a na Bílou sobotu v 6:00, 12:00 a 19:00. Vychází se vždy 
od kapličky. 

 

Misijní štrúdlování 

Naše farnost se v neděli 7. 4. zapojí k celorepublikové akci Papežských 
misijních děl Misijní štrúdlování. Po obou mších se budou před kostelem nabízet 
štrúdly a jiné moučníky za dobrovolný příspěvek ve prospěch dětí trpících 
hladem. 

Chtěla bych pozvat i vás, zapojit se může téměř každý. První způsob je, 
že upečete štrúdl nebo jiný moučník a přinesete nám jej k prodeji. Přinést je 
můžete v sobotu 6. dubna: ve Tvarožné na faru (18:30 – 19:00 hod), ve Velaticích 
k Severům (18:00 – 19:00 hod), nebo v neděli 15 minut před bohoslužbami 
před kostel. 
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Druhá možnost je, že si za dobrovolný příspěvek několik kousků zakoupíte. 
Dále ještě hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s prodejem. 
Kontaktní osoba: Daniela Severová 

 
Pozvánka na ARCHU 

Ahoj děcka! 

 Pokud ještě nevíte co o prázdninách, tak vyrazte na ARCHU 
do Rajnochovic. Do krásné přírody Hostýnských vrchů a zažijte super zážitky 
s ostatními, kteří jsou naladění na stejnou vlnu. ;) 

Během prázdnin se zde vystřídají celkem čtyři dvoutýdenní turnusy, z toho jeden 
je určen pouze pro kluky, nejlépe ministranty.  

Veškeré informace a přihlašování najdete na www.ado.cz/sarkander/archa/. 

 
Bioetické dny  

 Ve dnech 3. a 4. května 2013 se pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha 
Cikrleho uskuteční v jihomoravské metropoli konference s mezinárodní účastí na 
téma ochrana počínajícího života - v pořadí již 5. brněnské bioetické dny. Do 
programu budou zařazeny přednášky např.: Kdy začíná individuální lidský život?, 
Hormonální antikoncepce a etika aj. 

Bližší informace a přihlášky je možné získat na adrese bioetika@bioetika.cz. 

 
Šprýmiáda 

 Letošní Šprymiáda se uskuteční 4. května. Všechny zveme na mši svatou, 
která bude jak již tradičně na Santonu v 8:00 hodin a poté zveme zejména 
všechny děti na Veselý závod. Děti se mohou opět těšit na řadu zábavných úkolů 
a zážitků. Registrace k závodu bude od 9 hodin pod Santonem na louce 
za fotbalovým hřištěm. Za nepřízně počasí se mše svatá přesouvá do kostela a 
závod do budovy fary. 

 
Kefas fest 

 O víkendu 28. - 30. 6. 2013 se v přírodním 
areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích 
uskuteční festival pro mladé zvaný Kefas fest.  

V různorodých hudebních i divadelních žánrech se 
zde představí moderní křesťanská kultura a její 

http://www.ado.cz/sarkander/archa/
mailto:bioetika@bioetika.cz
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radostné poselství. Uslyšíte české i slovenské skupiny. Více informací a přihlášky 
na www.kefasfest.cz. 

 
Jubilejní pouť na Velehrad 

 5. 7. oslavíme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Všechny zveme 
na pěší pouť. Tentokrát bude cesta díky kratší vzdálenosti vhodná nejen 
pro ostřílené chodce, nýbrž i pro poutníky začátečníky. Doprovodné vozidlo bude 
zajištěno. Půjde se tři dny. Vždy kolem 25 km. Další možnost přijet na Velehrad 
bude autobusem, který vypravíme z naší farnosti. 

 
Dolomity 

 Společná farní dovolená se letos uskuteční 18. - 25. 8. v Dolomitech. Zveme 
všechny, kdo máte rádi přírodu, hory, skály… Adresa: 33020 Sauris di Sopra 
Provincie Udine, Itálie. Přihlásit se můžete v zákristii. Cena za pobyt je přibližně 
9,50 eur za osobu a noc. 

 
United 

 Multižánrový křesťanský Festival UNITED, se uskuteční 22. – 24. srpna 2013 
ve Vsetíně. Festival UNITED je pořádán pro mladé věřící a jejich přátele. Program 
tvoří koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, semináře, divadla, 
filmy, sporty a společná ranní a večerní setkání. (Více na www.festivalunited.cz) 

 

OZNÁMENÍ 

 Modlitba růžence před středeční mší svatou ve Velaticích začíná v 18 hodin. 
Pokud je zrovna mše pro děti a mládež (většinou první středa v měsíci), začíná 
tato modlitba až v 18:10 hod. 

*** 

 Po Velikonocích začne oprava průčelí kostela a věže. Na několik měsíců se 
zkomplikuje vstup do kostela, ale do pouti bude všechno hotové.

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

7. 4.  Přineste, prosím, pokladničky s postní almužnou 
 Misijní štrúdlování   
3. - 4. 5. Bioetické dny (více na str. 14) 
5. 5.  Pouť v Horákově 
12. 5.  1. sv. přijímání, ke kterému z naší farnosti přistoupí 7 dětí 
24. 5.  Noc kostelů (info na www.nockostelu.cz) 
4. 5. Šprymiáda 
9. 6.  Pouť v Blažovicích 
28. - 30. 6.  Kefas fest (info na str. 14-15) 
29. 6.  Kněžské svěcení našeho jáhna Jiřího Polacha 
5. 7. Jubilejní pouť na Velehradě k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila 

a Metoděje 
10. - 14. 7. Katolická charismatická konference v Brně  
23. - 28. 7.  Světové dny mládeže Rio 2013 
26. - 28.7.  Ružomberok Národné stretnutie mládeže R13 
28. 7.  Pouť ve Velaticích 
4. 8.  Pouť v Mokré 
11. 8.  Pouť ve Tvarožné 
18. - 25. 8. Dolomity – farní dovolená 
22. - 24. 8.  United (více na str. 15) 
 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH VE TVAROŽNÉ A BLAŽOVICÍCH 

 Tvarožná Blažovice 

Zelený čtvrtek (28. 3.) 17:00 19:00 
Velký pátek (29. 3.) 17:00 19:00 
Bíla sobota (30. 3.) 22:00 19:00 
Boží hod Velikonoční (31. 3.)  7:45 a 10:45 9:15 
Velikonoční pondělí (1. 4.) 7:45 9:15 
 
 
 

UZAVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE:   23. 8. 2013 
 
 
 

Pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Josefa vytvořil tým redaktorů: Monika Buchtová a Daniel 
Kaluža, grafika. Stránka pro děti: Anna Severová (AS). Děkujeme všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla. 
Redakce si vyhrazuje právo na drobnou úpravu textů. Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka pro doručení 
příspěvků do příštího čísla je 23. 8. 2013, žádáme o její dodržení. Děkujeme. NEPRODEJNÉ! 

https://www.signaly.cz/r13

