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SLOVO OTCE JOSEFA
S novým školním rokem dostáváte do rukou další číslo farního občasníku.
Z prázdninových událostí bych zmínil aspoň dvě. Za prvé jubilejní pouť
na Velehradě a dále tvaroženskou pouť, na kterou zavítal a povzbudil nás
otec biskup Pavel Posád, který se krátce před tím vrátil ze světového setkání
mládeže se svatým otcem v Rio de Janeiru.
Z toho, co nás čeká, chci upozornit na jednu věc, která se týká církve
v České republice. V letošním roce církev u nás přechází na nový systém
financování. Začíná probíhat odluka od státu. Tedy konečně svoboda,
protože, a to znáte, hlavní slovo má ten, kdo platí. Co to přinese a znamená
pro nás všechny? Mnohem větší odpovědnost a podíl na životě církve. Církev
v naší zemi, a to jsme my (já, vy, každý pokřtěný), se vydává na novou etapu,
a to tak trochu do neznáma. Pokladem církve nejsou pole, nebo miliardy
od státu, či kostely, ale každý z Vás. Církev, mnohem více než firma, je živý
organizmus, kde má každý své místo a svůj úkol. Odluka církve od státu je
obrovská šance a příležitost k tomu, abychom objevili, co je pro život církve
podstatné a na to se zaměřili. K tomu jsou potřeba schopnosti a hřivny všech
dohromady. Tak ať tuto šanci nepropásneme.
Váš farář Josef Rybecký

VZPOMÍNKA NA P. SLAVÍČKA
Milí přátelé,
byl jsem požádán o sepsání stručného životopisu, několika reminiscencí a
vzpomínek na Vašeho bývalého kněze a faráře P. Metoděje Slavíčka. Rád tak
činím i s přihlédnutím k blížícímu se desátému výročí jeho úmrtí.
Otec Metoděj se narodil 10. 2. 1923 v Olešnici na Moravě na
Českomoravské vysočině v rodině krejčovského mistra Metoděje Slavíčka
a jeho ženy Kristýny. Oba rodiče pocházeli ze vsi Kozárov poblíž Lysic.
Postupně se jim v chudém domku v Olešnici, který začali přestavovat,
narodilo sedm dětí. Metoděj byl třetí syn. Z vyprávění Metodějovy maminky
Kristýny vím, že po kněžství toužil už od svých dětských let. Život celé rodiny
se výrazně zhoršil po úmrtí otce v roce 1937, kdy se Kristýna Slavíčková
musela sama s pomocí starších dcer postarat o celou domácnost, a hlavně
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celou rodinu uživit. Šlo to díky tvrdé práci při šití pracovních oděvů a také
dřinou na nepříliš úrodných polích Vysočiny.
Zajímavá je vzpomínka z doby Protektorátu, kdy díky nostalgickému
uchování zbraní z 1. světové války po dědečkovi málem celá rodina přišla
o život při prohlídce domu četnictvem a německými vojáky. Pomohla – jako
vždy - prosebná modlitba maminky Kristýny…
P. Metoděj úspěšně absolvoval klasické gymnázium v Brně a poté
teologickou fakultu v Brně, vždy s výborným prospěchem. Totálnímu nasazení
za Protektorátu unikl studiem na Vyšší učitelské škole ve Slavkově u Brna. Na
kněze byl vysvěcen dne 5. 7. 1949 v Brně otcem biskupem ThDr. Karlem
Skoupým. Na svátek sv. Cyrila a Metoděje roku 1949 se konala slavná primice
v Olešnici.
Následovala léta kaplanské služby nejdříve v Prosiměřicích (r. 1950), dále
v Kuřimi a v Dačicích. Na obzoru však byla 50. léta 20. století a P. Metoděj byl
odveden k vojenské službě k nechvalně známým praporům PTP do Kladna,
Bratislavy a Trenčína. Mám k dispozici písemnou vzpomínku jednoho přítele
P. Metoděje: „…Buchenwald, kde jsem prožil pět roků, byl sanatorium proti
tomu utrpení, co nám naši bratři chystají !“ Otec Metoděj si od PTP odnesl
pohmožděnou páteř jako vzpomínku na ránu násadou krumpáčem od
bachaře.
Po zrušení PTP v roce 1954 nastoupil otec Metoděj do samostatné
kněžské služby jako tzv. administrátor do farnosti Ruda u Velkého Meziříčí,
následovala Fryšava pod Žákovou horou, od roku 1962 Jemnice a od roku 1967
Tvarožná a Blažovice. Zde působil nejdříve samostatně a od roku 1999 ve
spolupráci se svým nástupcem P. Janem Nekudou až do své smrti dne
17. 9. 2003. Vzpomínám si, že mi jednou řekl: „Můj ctihodný předchůdce
P. Václav Kosmák svůj kněžský život začínal ve Tvarožné a ukončil ho
v Prosiměřicích, u mě tomu asi bude naopak.“
Na všech cestách jeho kněžské služby jej věrně provázely, pomáhaly mu a
sloužily spolu s ním dvě ženy – maminka Kristýna (zemřela o Velikonocích
r. 1984 ve Tvarožné) a sestra Františka (zemřela v roce 2002).
Během svého kněžského života ukázal cestu ke kněžství několika
mladým mužům. Ve Vaší farnosti doprovázel ke kněžství svým přátelstvím,
radou i modlitbou P. Pavla Šenkyříka (byl vysvěcen r. 2002) a rovněž našeho
příbuzného P. Tomáše Holcnera (byl vysvěcen r. 2003). Podařilo se mu
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nemalým úsilím opravit v 70. letech 20. století pomalu se naklánějící věž
tvaroženského kostela a později následovala i celá rekonstrukce včetně
opravy neogotické výmalby kostela. Jen na opravu fary mu už nezbývalo sil…
Otec
Metoděj
byl
vzdělaný člověk v oboru
teologie, kde si díky své dobré
znalosti jak němčiny, tak
italštiny, stále prohluboval své
vzdělání studiem zahraniční
literatury, protože k jiným
zdrojům z pochopitelných
důvodů nebyl přístup. Znal
výborně řeckou, římskou i
klasickou literaturu, miloval
vážnou hudbu a samozřejmě
fotografování a malování
obrazů – to byl jeho velký koníček. Znal se osobně i s některými akademickými
malíři, jako např. s Františkem Hejčem z Líšně. Často graficky připravoval
i různé oslavy během církevního roku, jako Boží hrob na Velikonoce nebo
obrázky k 1. sv. přijímání. Malování mu v pozdním věku znemožnil úraz na
ruce.
Nikdy se nezpronevěřil svému kněžskému poslání a nevstoupil do
kněžské organizace Pacem in Terris, kterou pro vybrané kněze pohotově
připravila komunistická vláda, aby je mohla snáze ovládat. Vše řešil svým
nadhledem, často rázovitým humorem a vtipem. Není od věci uvést, že po
Sametové revoluci naopak od něj přijal pomazání nemocných jeho bývalý
církevní tajemník, což byla prodloužená ruka komunistické moci v dozoru nad
kněžími.
Zemřel na náhlou srdeční příhodu dne 17. září 2003, necelý půlrok po
oslavě svých 80. narozenin, ve svém domku, ze kterého měl výhled přímo na
hlavní vchod do farního kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné, který tak miloval…
Při 10. nadcházejícím výročí jeho narození pro Boží království Vás všechny
prosím nejen o pěknou vzpomínku, ale i o upřímnou modlitbu za něho.
Ing. Ivan Slavíček, synovec
Na fotografii vidíme P. Slavíčka se psíkem Princem.
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10. VÝROČÍ ÚMRTÍ P. METODĚJE SLAVÍČKA
P. Metoděj Slavíček se narodil
10. února 1923 v Olešnici rodičům
Metoději a Kristýně Slavíčkovým. Měl tři
bratry a tři sestry. Tatínek byl krejčí,
maminka se starala o domácnost a malé
hospodářství. Po skončení základní školy
studoval na biskupském gymnáziu a poté
teologii v Brně. Na kněze byl vysvěcen
Brně Dr. Karlem Skoupým 5. července
1949.
Jako kaplan působil v Prosiměřicích,
Kuřimi a Dačicích Odtud byl odveden
r. 1952 na základní vojenskou službu
k PTP. Ty byly zrušeny až po smrti
prezidenta Klementa Gottwalda a otec
Metoděj mohl v roce 1954 nastoupit jako
administrátor do Fryšavy pod Žákovou horou. V letech 1958–1960 následovala
Ruda u Velkého Meziříčí, potom Jemnice do roku 1967 a 1. března téhož roku
na třicet tři let přišel do Tvarožné, kde vystřídal P. Františka Adámka.
Pro jeho pokročilý věk a hlavně nemoc, přišel do Tvarožné začátkem října
1999 na výpomoc P. Jan Nekuda, který 1. března 2000 otce Metoděje vystřídal
ve správě farnosti. Ten se odstěhoval z fary do již dříve připraveného domku
naproti kostela. V sobotu 8. února 2003 oslavil své osmdesáté narozeniny za
účasti dvacítky spolubratří a samozřejmě svých teď již bývalých farníků. Svou
pozemskou pouť ukončil 17. září 2003.
Na poslední cestě 24. září kromě obrovského množství věřících ho přišlo
doprovodit 24 ministrantů, dva jáhnové a 37 kněží, mezi nimiž byli ještě i jeho
spolužáci. Hlavním celebrantem byl mons. Jiří Mikulášek, generální vikář
brněnské diecéze. S otcem Metoudkem, jak ho láskyplně oslovoval při loučení
jeho spolužák P. Josef Valerián, se loučili za obce ve farnosti jejich starostové
a za farníky pan Oldřich Švehla. Také za farníky v Jemnici se s ním přišel
rozloučit P. Pavel Posád a úplně na závěr promluvil P. Jan Nekuda. Otec
Metoděj Slavíček byl uložen do kněžského hrobu vedle jeho maminky a sestry
a ostatních tvaroženských kněží.
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Je třeba připomnět, že o. Slavíček
pracoval nejen na poli pastoračním, ale
i jako hospodář tvaroženského kostela.
Již od roku 1967 se znovu pracovalo na
jeho opravách. Budova utrpěla velké
škody ve zdivu a byla ohrožena celá
statika.
Prošla
dlouhou
škálou
rozsáhlých úprav, kde mezi největší
patří kanalizace, úprava prostředí
kolem kostela, vykopání studny, oprava
krovů a trámů, nahrazení břidlicové
krytiny měděným plechem, nové
dubové lavice a mnoho dalších oprav.
Po opravě věže směly být konečně
zavěšeny dva nové zvony "Cyril" a
"Metoděj," které byly pořízeny již
v roce 1970. Bylo pořízeno plynové
vytápění a konečně započato s opravou
a restaurováním interiéru chrámu. Toto je jen velice stručný výčet prací,
o které se o. Metoděj se postaral a proto nejen za pastýřskou práci, ale i za
toto vše mu musí být farnost vděčna.
Bože, Tys povolal kněze Metoděje do své služby a učinils z něho pastýře
našich duší. Vyslyš naši prosbu a dej mu na přímluvu Panny Marie a všech
svatých účast na věčné blaženosti. Amen.
Alois Krček

OPRAVY 2013
Třetím rokem pokračujeme v opravách vnější fasády našeho kostela.
Letos jsme už téměř dokončili opravu průčelí a věže a neplánovaně jsme
vyměnili také břidlicovou střešní krytinu na věži. V rámci opravy bylo
zrestaurováno kamenné zábradlí balkónu nad hlavním vchodem. A tak
postupně náš kostel získává na kráse.
Jistě Vás zajímá finanční stránka věci. Oprava fasády průčelí a věže bude
podle smlouvy stát 984 103 Kč. Výměna střešní krytiny věže a zrestaurování
balkónu 567 743 Kč. Další náklady si vyžádala oprava hromosvodové soustavy
a stavební dozor. Ještě není k dispozici celkové vyúčtování, ale je zřejmé,
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že částka přesáhne 1,6 mil Kč. Kde na to vezmeme? Ministerstvo kultury
přislíbilo 400 000 Kč. Obec Tvarožná přispěla částkou 150 000 Kč, Obec Mokrá
přislíbila 150 000 Kč, Obec Velatice 50 000 Kč. Jihomoravský kraj 67 500 Kč,
firma Mane věnovala 30 000 Kč, což činí dohromady asi 850 000 Kč. Zbytek,
tedy, asi 750 000 Kč, věřím, že pokryjeme z letošních mimořádných sbírek,
dalších drobných darů a z úspor, které máme. Mockrát děkuji za Vaši štědrost.
Také, děkuji mnohým z Vás, kteří jste na kostele letos odpracovali nemálo
hodin zdarma, nebo věnovali materiál, či půjčili nářadí. Oprava kostela je tak
společným dílem celé farnosti.
Naším cílem však není opravený kostel, ale spása všech. Důležitější, než
kolik kdo přispěl a kolik to stálo, je hledat Boží království. O to ostatní se už
Pán postará. A jak vidíme, tak se stará. Bohu díky za to, jak oprava postupuje.
Také se modleme za všechny řemeslníky, kteří na kostele pracují, ať se
jim dílo daří a ať se jim daří i v osobním životě. Ať všichni, kdo na kostele
pracují, to dělají k slávě Boží a mají radost z dobře vykonaného díla.
Lešení je už dole, takže opět je po celý den otevřena předsíň k osobní
modlitbě, ke které Vás zvu. Ať je opravený kostel místem modlitby.
o. Josef Rybecký

SOUTĚŽ VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Po stopách Cyrila a Metoděje formou soutěže se vydaly děti i z naší
farnosti. Soutěž měla tři kola - školní, farní a diecézní. Děti musely zvládnout
test a ve farním a diecézním kole ještě zdolat různá stanoviště, která
připomínala události ze života světců. Velice mile mne překvapil vysoký počet
dětí (39), které se s plným nasazením účastnily školního soutěžního kola. Do
diecézního kola postoupilo celkem sedm dětí. Ale konkurence byla veliká a
otázky byly opravdu podrobné. Nejlepší umístění získala Klára Ženožičková
z Mokré, která stanula na krásném druhém místě. Děkuji tímto všem
katechetům a rodičům, kteří pomohli dětem hlavně v prvním kole soutěže.
Také děkuji všem dětem, že se soutěže účastnily a doufám, že si soutěž
alespoň trochu užily a že lépe poznaly naše patrony víry.
Pavlína Hostinská
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PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD
Vzhledem k 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu bylo odhlasováno, že se půjde na Velehrad. Díky kratší vzdálenosti se
nevycházelo v neděli, ale až v úterý. Pouť jsme zahájili v 11 hodin mší svatou v
Blažovicích. Poté jsme vyšli směr Žarošice.
První zastávka byla
u Smirčího kříže nad
Křenovicemi. Z Křenovic
jsme se (po nalezení
správné cesty) vydali do
Vážan nad Litavou, kde
jsme se nasvačili a
přečetli první kapitolu
o historii Velehradu. Po
této pauze následoval
dlouhý úsek mezi poli a
následně lesem do
Zdravé Vody, kde jsme u
studánky
doplnili
zásoby vody. Odtud už zbýval jen kousek do Žarošic. Po příchodu si někteří
ještě zopakovali staroslověnské písně na mši svatou. ,,Sbor“ si vzala na
starost Jana Bártková a naučila nás písně jako Svjat, svjat (Svatý, svatý) nebo
Alilujija (Aleluja).
Ve středu byly našim cílem Koryčany. První část cesty vedla po hlavní
silnici, kde bylo trochu nebezpečno. Ve Ždánicích jsme se ale dostali do lesa.
Na zastávkách i během cesty jsme si procvičovali staroslověnské texty. Jelikož
původní trasa byla shledána jako příliš krátká, tak jsme si ji museli prodloužit.
Nakonec jsme však šťastně dorazili.
Ve čtvrtek, když jsme ráno vycházeli na Velehrad, nás dohnali poutníci ze
Žarošic. (stačil by jim jen otec Josef). My jsme se však vydali vpřed svým
vlastním tempem. Celý den se ukazovalo, že jde o třetí a tudíž nejhorší den
cesty. Před hradem Buchlovem (v kopci) se nám, kteří jsme vedli kola, ztratil
zbytek někde vpředu. Dohnali jsme je až na sv. Barborce, odkud právě
odcházeli. Zde jsme se opět rozdělili, jelikož cesta byla s koly neschůdná. Opět
jsme se setkali až v Břestku a to jenom s částí.
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Na Velehrad jsme ale nakonec dorazili společně. Stany jsme měli
rozloženy na louce, kde nám pan Severa držel místo. Na večerní modlitbě se
ukázalo, že na pouť nedošly jen tisíce lidí, ale i tisíce klíšťat. Po hlavní mši
svaté jsme se rozloučili s pěšími a vyrazili domů.
Jiří Pleva

VELEHRAD TŘIKRÁT JINAK
V letošním roce jsme toto nádherné poutní místo navštívili poprvé
v červnu, když jsme nedaleko trávili týden na škole v přírodě. Všechny zdejší
zajímavosti jsme prozkoumali s pomocí ochotných průvodců.
Naše druhá návštěva Velehradu byla opravdovou poutí. Vyrazili jsme na
kolech od nás z Mokré směrem na Velehrad už ve středu ráno. Za tento den
jsme ujeli neuvěřitelných 65 km. Noc jsme strávili pod širákem, nedaleko
Sv. Klimentka, v nepříjemné společnosti komárů. Po cestě jsme potkali
našeho milého pana faráře s družinou pěších poutníků. Druhý den jsme ujeli
pouhých 20 km a už jsme s velkou radostí a úlevou uviděli věže baziliky. Večer
jsme si poslechli Koncert lidí dobré vůle a druhý den jsme se zúčastnili
slavnostní mše svaté.
A teď do třetice. Uprostřed prázdnin jsme trávili nádherných 14 dní
v táborovém středisku Archa Rajnochovice. Hráli jsme si na filmaře a natáčeli
dokument o Sv. Cyrilu a Metodějovi, proto náš táborový celodenní výlet
směřoval jak jinak než na Velehrad.
Za všechny účastníky Klárka Ženožičková a Kubík Zouhar
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STRÁNKA PRO DĚTI

V hodině náboženství:
„Jak dlouho byli Adam a Eva v
ráji?"
„Až do podzimu."
„Proč až do podzimu?"
„Protože dřív nebyla jablka zralá."

Farář
se
ptá
na
hodině
náboženství:
„Kdo chce jít do nebe?“
Hlásí se všichni kromě Pepíčka.
„Proč ty do nebo nechceš?“
„Protože maminka říkala, že mám
jít ze školy rovnou domů.“
Nezbedův humor 4
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SVATÍ CYRIL A METODĚJ
Vážení čtenáři,
v minulých vydáních Kukátka jste se seznamovali s životními osudy
osobností našeho národa, kteří za své skutky a příkladný křesťanský život
získali přívlastek svatý.
V dnešním vydání mi dovolte opustit tuto historickou posloupnost. Při
vstupní bráně do našich dějin totiž shledáváme dva vynikající učence – cizince,
nikoliv dobyvatele, ale muže osvíceného ducha. Připomeňme si jejich osudy.
Michael (Metoděj) se narodil v r. 815 a Konstantin (Cyril) v r. 827 v Soluni
(dnešní Řecko). Měli ještě pět sourozenců, ale o těch se nedochovaly žádné
zprávy. Otec rodiny, jmenoval se Lev, byl vysoce postaveným úředníkem
v provincii Makedonie, která byla součástí Byzantské říše. Matka , jménem
Marie, byla slovanského původu. V Makedonii vedle Řeků žila početná
slovanská pospolitost. Proto oba bratři od dětství uměli slovanskou řeč.
Dostalo se jim mimořádného vzdělání. Michael potom odešel studovat práva
do Konstantinopole (dnešní Istanbul). Vynikal vzdělaností a hlavně
organizačním nadáním. Brzy se stal správcem slovanské oblasti v Makedonii.
Tento úřad vykonával s plným nasazením několik let. Politické spory a krutosti
s tím spojené ho znechutili natolik, že se rozhodl odejít do ústraní klášterního
klidu. Zde přijal řeholní jméno Metoděj.
Konstantin šel v bratrových šlépějích. Vystudoval teologii, filosofii,
literaturu a proslul zvlášť svým jazykovým nadáním. Učenost Konstantina se
stala věhlasnou a vynesla mu přezdívku – filosof. Po skončení studia byl
vysvěcen na kněze a ve svých 26-ti letech se stal profesorem na universitě
v Konstantinopoli, později knihovníkem v nejvýznamnější knihovně tehdejšího
světa. Pro svou vzdělanost a schopnost argumentovat si ho císař Michael III.
vybral pro funkci diplomata. Konstantina nejprve vyslal na misii do Bagdádu
(dnešní Irák) k muslimům. Zde učenec vedl úspěšně polemiky se svými
protivníky, kteří se ho v nouzi dokonce pokusili otrávit. Po návratu domů
Konstantin opustil císařský dvůr a odešel do ústraní klášterního klidu za
Metodějem. Setkali se spolu po několika letech.
V r. 860 si císař na oba bratry vzpomněl. Vyslal je na misii k Chazarům,
národu sídlícímu na dolní Volze (dnešní Rusko). V teologických disputacích
s jejich učenci se jim podařilo přesvědčit chazarského vládce o pravosti
křesťanské víry a celá země ji přijala jako oficiální náboženství. Na zpáteční
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cestě, při přezimování na Krymu, se bratrům podařilo objevit a vyzvednout
ostatky sv. Klimenta (žil v 1. století, byl v pořadí 4. papežem, zemřel
mučednickou smrtí ve vyhnanství - na příkaz císaře Trajána byl vhozen do
moře s kotvou uvázanou na krku). Bratři se po slavném návratu do
Konstantinopole těšili z úspěchu a přízně císaře. Prožívali jedno z mála
klidných období. Stáhli se do svého kláštera, věnovali se motlitbě a vědě.
Metoděj se stal dokonce opatem.
Psal se r. 862. Ze země „kdesi na severu“, takřka neznámé, přišlo
poselstvo. Kromě darů přinesli list od knížete Rastislava. Moravský panovník
žádal císaře Michaela III., aby do jeho země vyslal kněze …, „ kteří budou
hlásat víru a Krista jazykem lidu srozumitelným“. Měl k tomu pádný důvod,
usiloval o zřízení vlastní církevní organizace. Císař si opět vzpomněl na
vzdělané diplomaty. Konstantin ale váhal, když zjistil, že Moravané neznají
písmo. Také jeho choroba (pravděpodobně tuberkulóza) se postupně
zhoršovala. Tuto výzvu ale později přijal. Na cestu se poctivě připravili.
Konstantin vytvořil nové písmo - hlaholici (38 písmen nové abecedy). S jeho
použitím pak do staroslověnštiny přeložil bohoslužebné texty (žalmy, misál,
4 evangelia a také Nový zákon). Právník Metoděj vytvořil nový slovanský
zákoník.
Brzy na jaře r. 863 se jejich družina vydala na cestu. Přibrali si některé
svoje žáky a s velkým průvodem, v němž nechyběli obchodníci, stavitelé a
ozbrojenci, přišli po dlouhém putování na Moravu. Byli slavně uvítáni
v sídelním hradišti Veligradu (jeho dnešní poloha není známá), vždyť měli
s sebou i ostatky sv. Klimenta. Morava byla země převážně pohanská, i když
křesťanství zde bylo již známé. Mezi Moravany působili kněží z různých koutů
Evropy. Prostý lid jim však nerozuměl. Misionáři se pustili s chutí do díla.
Rozdělili si úkoly, sepsali učebnice a začali vyučovat žáky vybrané knížetem.
V této škole vyrostla první generace moravského kněžstva.
Kázání učených a výmluvných Řeků, pronášená dokonalou
staroslověnštinou, měla úspěch. Bratři pobyli na Moravě tři roky. Jejich
činnost však nelibě nesli bavorští kněží a zejména biskupství v Pasově, pod
které Morava spadala. Ti také odmítli nové adepty kněžství vysvětit. Bratřím
nezbyla jiná možnost, než se s nimi vydat do Konstantinopole. V té době byl
už Konstantin vážně nemocný. Další komplikace přišla po cestě v Benátkách,
kde musel učenec obhajovat oprávněnost slovanské bohoslužby. Přesvědčivé
argumenty mu opět vynesly úspěch. Zlé zprávy však přicházely z Byzance.
Císař Michal III. byl zavražděn. Politický převrat a chaos v říši zabránily
12

pokračovat skupině do Konstantinopole. V Benátkách je také zastihlo pozvání
od papeže Martina I. Žádal je, aby se dostavili do Říma. Slyšel o nich mnoho
protichůdných zpráv a chtěl učence poznat. Bratři dorazili do „věčného
města“ na konci r. 867 a na papežském stolci nalezli už nového muže Hadriána II. Sám jim vyšel vstříc před brány, poklonil se ostatkům sv. Klimenta
a přijal své hosty s velkolepostí králů.
V učených disputacích se pak
Konstantinovi
podařilo
před
papežem a církevními otci obhájit
oprávněnost slovanské liturgie přímo
dokonale. Uplatnil svůj diplomatický
talent naposledy…
Už se z Říma nevrátil. Roznemohl
se, vstoupil do kláštera, přijal řeholní
jméno Cyril a za dva měsíce zemřel.
Stalo se tak 14. února 869, bylo mu
pouhých 42 let. Pohřbili ho v bazilice
sv. Klimenta. Pobyt v Římě přinesl
významné vítězství slovanské věci.
Noví adepti kněžství byli vysvěceni.
Staroslověnština byla uznána jako
plnoprávná
bohoslužebná
řeč.
Metoděj byl na podzim r. 869 vysvěcen na arcibiskupa samostatné panonskomoravské diecéze (Panonie - území kolem jezera Balaton, dnes Maďarsko).
Avšak v nejnadějnějších chvílích přišla katastrofa. Nezpůsobila ji
nepřátelská síla zbraní, ale nesvornost Moravanů. Knížete Rastislava sesadil
z trůnu synovec Svatopluk. Zradil ho a vydal ho do rukou franského krále.
V jeho žaláři pak oslepený a na doživotí odsouzený Rastislav v zapomenutí
zemřel. Za těchto zmatků, které znamenaly pro Velkou Moravu hluboký otřes
a dočasnou cizí nadvládu, byl z popudu samotného bavorského biskupa
uvězněn i Metoděj. Dávno v něm viděli úhlavního nepřítele. Metoděj
nepodlehl hrubému nátlaku a krutému zacházení a svého arcibiskupství se
nevzdal. Byl kdesi ve Švábsku (dnes Německo) držen v nelidských
podmínkách. Dva a půl roku musel snášet utrpení tělesné, ale hlavně duševní
strádání. Jaká morální síla musela být v tomto muži! Na papežský stolec
nastoupil nový sv. otec Jan VIII. Až jeho důrazný zásah na počátku r. 873
přinesl Metodějovi svobodu.
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Po svém návratu na Moravu, to už vládl Svatopluk, se Metoděj konečně
ujal řízení diecéze. Panovník mu slavnostně předal správu nad
arcibiskupstvím, odevzdal do jeho pravomoci kostely i kněze, kteří zde
působili. Společně s žáky vychovával Metoděj nové kleriky, křtil nové věřící,
pomáhal panovníkovi upevňovat mohutnící říši. Dvanáct let, které Metoděj na
Moravě pobyl, to nebyl čas klidu, nýbrž čas tvrdých, urputných a vysilujících
bojů. Jeho protivníci ho obvinili u papeže, že hlásá kacířské nauky. Znovu se
musel v r. 880 odebrat do Říma, znovu se musel hájit, znovu dosáhl vítězství.
V letech 881–882 pak na přání byzantského patriarchy navštívil
Konstantinopol. Byl slavně přijat, dostalo se mu velkých poct a uznání. Sil mu
ubývalo a tuto cestu pravděpodobně chápal jako rozloučení se s domovem.
Po návratu na Moravu Metoděj se svými žáky přeložit zbytek Písma
svatého. Za nástupce si vybral věrného moravského učedníka Gorazda a
6. dubna 885 odešel na věčnost. Byl pochován „ve velkém chrámu
moravském, ve zdi na levé straně za oltářem sv. Bohorodičky“. Místo jeho
posledního odpočinku však dodnes nebylo nalezeno – je jednou z velkých
archeologických záhad.
Gorazd však novým papežem Štěpánem VI. nebyl potvrzen do úřadu.
Církevní správy na Moravě se ujal dávný Metodějův protivník, bavorský kněz
Wiching. Gorazda uvěznil, slovanské kněze a mnichy (bylo jich na dvě stě)
nechal násilím vyvést ze země.
Kvetoucí slovanská misie trvala pouhých třicet let, položila však základy
naší víry a vzdělanosti. Vždyť tento národ měl vlastní písmo a knihy dřív než
většina evropských národů. To by nás mělo opravňovat k pocitu hrdosti. Před
1150-ti lety k nám přišli soluňští bratři jako cizinci. Svým dílem a odkazem se
však zařadili mezi největší osobnosti našeho národa.
Ladislav Kaluža

MLADIFEST MEDŽUGORJE 2013
Ve dnech 1. – 6. srpna 2013 jsme se vydali společně s převážně mladými
farníky ze Šitbořic na 24. festival mládeže, který se konal v Medžugorji (Bosna
a Hercegovina). Jelo nás šest: Dan Kaluža a Martin Svoboda z Tvarožné, Tom
Silly z Jiříkovic, Maruška a Anička Severovy z Velatic a Terka Tvrdoňová
z Krnova. Většina z nás jela do Medžugorje poprvé. Pouť byla organizována
CK Verité.
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Ve čtvrtek 1. srpna jsme po noční
cestě dorazili do cíle. Festival začal
přivítáním, kdy se představovaly
jednotlivé národy. Účastnili se poutníci
z více než 60 států světa.
Každý den jsme se účastnili ranního
a odpoledního (večerního) programu.
Ráno jsme si vyslechli přednášky,
katecheze a svědectví. Mezi ranním a
odpoledním programem byla polední
pauza, kdy jsme si odpočali a dali si
oběd. Odpolední program byl obdobný
jako ranní. Od šesti hodin bývala
modlitba růžence, která se modlila
v různých
jazycích.
Po
růženci
následovala
mše
svatá,
kterou
koncelebrovaly stovky kněží a byly
přítomny desetitisíce věřících. Večerní
program býval zakončen adorací. Na naše ubytování jsme často dorazili
v pozdních hodinách.
V sobotu dopoledne mělo svědectví několik lidí z komunity Cenacolo,
která je vedena sestrou Elvírou a stará se o lidi v těžkých životních situacích.
Večer po mši měli členové této komunity představení Credo. Choreografie,
doprovodná hudba a vůbec celé vystoupení na nás udělaly velký dojem.
V průběhu nedělního dopoledne se sloužily mše svaté v různých jazycích.
Přestože česká mše svatá byla sloužena v menší boční kapli, tísnilo se v ní přes
200 lidí. Bylo radostí setkat se jako národ a v rodném jazyce slavit mši.
V neděli večer se konal světelný průvod národů, který procházel celou
Medžugorjí. Atmosféra průvodu byla živá a přátelská – zpívalo se, mávalo
vlajkami a místní obyvatelé nás zdravili.
V pondělí dopoledne jsme vystoupili na Podbrdo, kde se v roce 1981
poprvé zjevila Panna Maria šesti dětem (vizionářům). Tři z nich mají dodnes
každodenní zjevení.
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Ten samý den večer bylo oficiální zakončení festivalu mladých. Děkovalo
se organizátorům, překladatelům, dobrovolníkům atd… a na závěr bylo
světelné překvapení.
Po zakončení jsme se již v noci vydali na kopec Križevac, kde měla být
v úterý brzo ráno mše. I přes únavu a náročný výstup se účastnilo mše mnoho
lidí.
Po sestoupení z kopce jsme se rychle sbalili věci, rozloučili se
s Medžugorjí a vyjeli na cestu domů. Po cestě jsme zastavili na dvě hodinky u
moře u města Makarska. Domů jsme dojeli další den ráno.
Daniel Kaluža

NEČEKANÉ SETKÁNÍ
Letošní dovolenou jsme trávili v odlehlém, ale nádherném Česko–saském
Švýcarsku, v obci Růžová. V neděli jsme se vydali do místního kostela Sv. Petra
a Pavla. Kostel byl nádherně opravený a zajímavý. Po podrobnějším studiu
nástěnek jsme se dozvěděli velice pohnutou historii tohoto místa. Tento
kostel od druhé světové války pustnul a v roce 1988, již jako zdevastovaný a
vykradený, celý vyhořel. Byl proto Okresním národním výborem v Děčíně
navržen k demolici, ke které nedošlo jen díky převratu. Kostel byl renovován a
v roce 2000 znovu vysvěcen. Na vystavených fotografiích ze slavnostního
svěcení jsme k našemu velikému údivu poznali našeho otce Josefa. Místní pan
farář, kterému jsme po mši
kladli spousty všetečných
otázek nás ujistil, že se
nemýlíme. Navíc se otec
Josef této slávy účastnil
opravdu zaslouženě, neb
tam jezdil vypomáhat s
opravou kostela.
Boží
cestičky
nevyzpytatelné .

jsou

Hanka Ženožičková
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POZVÁNÍ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Jediné poutní místo v České republice zasvěcené Božímu milosrdenství,
Slavkovice, asi představovat nemusím. Někteří z vás také možná ví o pěší
pouti, která se uskutečnila poprvé před čtyřmi lety z Fulneku do Slavkovic.
Možná ale už nevíte, že letos se na toto poutní místo putovalo již ze čtyř míst
a jeden z proudů procházel v těsné blízkosti naší farnosti.
Proud, který mám na mysli, vycházel v sobotu 27. 7. z Hodonína, kdy jsme
měli před sebou okolo 150 km. Putovali jsme ve skupině zhruba 25 poutníků
přes Žarošice, Slavkov a odtud přes Koválovice a Hostěnice do Křtin. Zde nás
srdečně přivítal velký poutník o. Pěňáz. Dalšími zastávkami byly Sloup,
Kunštát a Dalečín. Krajina se postupně měnila od vinohradů a polí jižní Moravy
po lesy v Moravském krasu a kopce na Vysočině. Na naší pouti jsme přijali
mnoho dobrého nejen od Boha, ale i od lidí, kteří nás ubytovali nebo nám
zajistili oběd. Úžasného přijetí se nám dostalo i ve Slavkovicích, kde jsme se
sešli z poutníky z Fulneku, Prahy a Staré Boleslavi. Tady naše pouť vrcholila
společným večerem se svědectvími a písněmi a celonoční adorací. Po
závěrečné sobotní mši pak už následovalo loučení a návrat domů.
Ráda bych ještě přiblížila část naší čtvrteční etapy, putoval s námi totiž
někdo vzácný :). Na louce s výhledem na Vírskou přehradu jsme slavili mši
svatou a po ní jsme putovali asi dvě hodiny v tichu s eucharistií až do Dalečína.
Trošku mi to připomínalo, jak Hospodin doprovázel Izraelity v oblakovém
sloupu při cestě z Egypta (Ex 13, 21-22).
Abych se ale konečně
dostala k tomu, proč sem
o tom píšu: chtěla bych vás
pozvat na toto úžasné
poutní místo, ať už vyrazíte
pěšky nebo autem stojí to za
to. Nikdo z nás nemůže říct,
že se obejde bez Božího
milosrdenství, nezapomínejme tedy na to, co nám Bůh
nabízí.
Daniela Severová
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POZVÁNKY
Příprava na biřmování

Od října začne ve Tvarožné opět příprava na svátost biřmování. Probíhat
bude dva školní roky a setkání budou jedenkrát za 14 dní. Přihlásit se osobně
u mne může každý do 30. září. Spodní věková hranice je dovršit 15 let do
konce letošního kalendářního roku. Horní věková hranice dána není.
Zvu, tedy, všechny dosud nebiřmované patnáctileté a starší.
K čemu je biřmování dobré? Toto je základní otázka. Všichni můžeme říci,
že je to svátost křesťanské dospělosti a že člověk dostává Ducha Svatého a
nese větší díl odpovědnosti za církev, ale jak to ovlivní můj každodenní život?
Sám za sebe v tuto chvíli mohu říci, že Duch Svatý mně pomáhá správně se
rozhodovat tam, kde mu to dovolím. Dále všimnout si toho, co bych bez něj
přehlédl. A také mě učí dívat se z jiné perspektivy na život a dění ve světě.
Nejvíce se s jeho působením setkávám ve svátosti smíření ať už stojím z jedné
nebo z druhé strany mřížky.
Zároveň prosím rodiče a prarodiče potenciálních biřmovanců, abyste
nikoho k biřmování nenutili a neslibovali jim žádné hmotné či finanční dary. K
biřmování své děti a vnoučata pozvěte a sami jim řekněte, co pro Vás osobně
tato svátost znamená. Osobní svědectví je pro víru dospívajících tím nejlepším
povzbuzením.
Na nové biřmovance se těší
o. Josef Rybecký
Divadlo ve stopách Cyrila a Metoděje

Mnohé akce vztahující se k letošnímu cyrilometodějskému jubileu
doplnilo také divadelní představení o obou bratrech, které sehráli děti z naší
farnosti na konci června. Hudebně divadlo doprovodila tvaroženská schola
Pochodeň. Výtěžek obou představení (16371 Kč) byl věnován na pomoc
postiženým záplavami. Celkem se do představení zapojilo přes třicet více či
méně viditelných aktérů, kterým bych chtěla ještě jednou poděkovat.
Daniela Severová
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Výstup na horu manželství

V termínu 5.-9. února 2014 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie
pro manžele, které povede otec Elias Vella.
Bližší informace na www.dc-vranov.cz.
Ministrantům současným i budoucím

Všechny kluky bych chtěl pozvat mezi ministranty ke službě u oltáře.
Nemusíte se bát, že to nezvládnete, všechno se naučíte na ministrantských
schůzkách, které budou každou sobotu od 5. října v 15:30 hodin na faře.
Nebude to ale jen samá nuda a učení, užijeme si spolu i spoustu legrace.
Těší se na vás starší ministranti a pan farář.
PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách
a samotném průběhu Farního dne 7. 7. 2013, který se konal při příležitosti
kněžského svěcení P. Jiřího Polacha. Mysleme na něho, prosím, ve svých
modlitbách. V příštím KUKátku se můžeme těšit na pár řádků od Jirky.
Marie Buchtová

SOUTĚŽ Z MINULÉHO ČÍSLA
V březnovém čísle byla vyhlášena soutěž:
poznat místo, kde se v Brně nachází toto sousoší
sv. Cyrila a Metoděje.
Sousoší se nachází v parku Koliště vedle
Zemanovy kavárny, za Domem umění.
Ondřej Vlček uvedl, že socha sv. Cyrila a
Metoděje je pod Petrovem. To je sice pravda, ale
není to správná odpověď na soutěžní otázku.
Ondra se soutěže zúčastnil jako jediný, proto ho
odměna nemine.
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KUK! CO NÁS ČEKÁ?
13. 10.

Výročí posvěcení kostela

19. 10.

Sbírání jablek na farní zahradě a moštování na Misijní neděli

20. 10.

Misijní neděle

Vzhledem k tomu, že Daniel Kaluža odešel studovat do Olomouce, NALÉHAVĚ
HLEDÁME pro časopis KUKátko šikovného a spolehlivého GRAFIKA, který by
si 3× až 4× za rok našel čas na grafickou úpravu našeho farního časopisu. Měl
by zvládat práci s počítačem a textovými programy zejména Windows 7 a MS
Office 2007.
Pište, prosím, na kuk.tvarozna@email.cz nebo volejte na tel. 722 711 175.
Děkujeme.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE: 22. 11. 2013

KUKátko vychází pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Josefa. Stránka pro děti: Anna Severová.
Děkujeme všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla. Svoje příspěvky můžete posílat i nadále na
kuk.tvarozna@email.cz. Redakce si vyhrazuje právo na drobnou úpravu textů. Neprošlo jazykovou korekturou.
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 22. 11. 2013, žádáme o její dodržení. Děkujeme.
NEPRODEJNÉ!
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