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SLOVO OTCE JOSEFA

 Zatímco jsme loni o Velikonocích díky sněhu pochopili, že to nejsou  
svátky jara, ale slavnost Kristova zmrtvýchvstání, letos jaro zimu úplně vyautovalo.  
A tak jsme se příležitostně už od prosince mohli radovat z petrklíčů, fialek  
a dalších jarních květin. Není tak důležité zda venku sněží, prší nebo svítí slunce. 
Na letošní pouti do Žarošic jsme objevili, jak je krásné jít s větrem v zádech,  
a také že pole opravdu potřebují vláhu, kterou Bůh dává všem. Ano radost v srdci  
člověku nikdo a nic nesebere.

 Jaké budou letošní Velikonoce, nevíme. Nejde o počasí, ale o vzkříšeného 
Krista. Přeji nám všem, abychom ve všedních maličkostech dokázali rozeznat  
blízkost vzkříšeného Ježíše. 

 
Váš farář o. Josef Rybecký

ŽIVÝ BETLÉM U KAPLIČKY V MOKRÉ

 Ke sváteční pohodě Štědrého večera v Mokré již několik let přispíva-
jí 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 přítom-
ní bedlivě sledovali příchod Marie 
a Josefa do Betléma. Po závěrečné 
koledě „Narodil se Kristus Pán…“, 
kdy se většina přítomných ráda ke 
zpěvu přidala, si s radostí všichni 
sousedé a známí popřáli krásné, 
požehnané vánoční svátky, zdraví  
a štěstí do nového roku.

 Právě taková setkání jsou jedním z poselství vánočních svátků. Za tento 
dárek patří poděkování nejen účinkujícím dětem, ale i těm dospělým v zákulisí.

 
Oldřich Drápal



OPRAVY
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 Na jaře nás čeká čtvrtá a poslední etapa opravy vnější fasády našeho  
kostela – odvlhčení a sokl. Pravděpodobně nastanou určitá omezení při vstupu do 
kostela kvůli vybudování odvlhčovacího kanálu kolem obvodových zdí.

 Letošní náklady přesáhnou 1,3 mil Kč. Věřím, že tak jako v předchozích  
letech díky štědrosti Vás farníků, s pomocí obcí naší farnosti a Ministerstva  
kultury, potřebné finance dáme dohromady.

 Děkuji za Vaši štědrost a jakoukoli pomoc s opravou našeho kostela.

  o. Josef Rybecký

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tvarožná

 Ve dnech 1. - 14. ledna 2014 proběhl již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky. 
Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím  
dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňují veřejnosti podílet se spolu  
s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně  
nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.

 Ve Tvarožné 9 skupinek 
koledníků vybralo celkem 34 935,- 
Kč. V brněnské diecézi se vybralo 
celkem 19 333 563-, Kč a v celé re-
publice se vybralo 82 791 416 Kč.

 Výtěžek Tříkrálové sbírky 
2014 naše Oblastní charita Rajhrad 
použije na projekt, který přispěje 
k udržení, zkvalitnění a rozšíření 
nabídky poskytovaných sociálních 
a zdravotních služeb v regionu. 
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 Na závěr děkuji všem, kteří vlídně přijali koledníky, otevřeli svá srdce  
a štědré dlaně a pomohli tak mnoha potřebným lidem v nouzi. Velký dík patří  
i samotným koledníkům, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci  
druhým.

 Marie Bajerová

Mokrá - Horákov

 V Mokré a Horákově jsme koledovali v sobotu 11. 1. 2014. Po společném 
zahájení v mediatéce jsme se za nádherného, téměř jarního počasí vydali na  
cestu. Celkově se podařilo vykoledovat nádherných 60.600,- Kč. Z toho bylo 19.340,- 
Kč ve staré Mokré (4 skupinky), 23.023,- Kč na sídlišti (6 skupinek) a 18.237,- Kč  
v Horákově (5 skupinek). 

 Velké poděkování 
patří koledníkům a jejich 
vedoucím, kteří odhodlaně 
putují od domu k domu, či 
od bytu k bytu, aby vám  
popřáli štěstí, zdraví, dlouhá 
léta a poprosili vás o finanční 
příspěvek. Samozřejmě 
děkuji vám všem, kteří jste 
tyto koledníky vlídně přivíta-
li a přispěli do charitních 
kasiček. 

 
Hana Ženožičková

Velatice

 Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí  
u nás. Sbírky se účastní více než padesát tisíc koledníků (většinou dětí  
a mládeže) a dalších dobrovolníků. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly  
vykoledovány.

 Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na  
projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných  
sociálních a zdravotních služeb v regionu. 
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 - příspěvek na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro klienty   
   Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na    
   odlehčovací služby v rámci provozu hospice (úklid, praní prádla, svoz  
   a likvidace zdravotnického odpadu)

 - příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství  
   poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné 

 - finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa  
   v Rajhradě 

 - příspěvek na provoz Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

 - příspěvek na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  
   v Židlochovicích

 - projekt Chráněného bydlení pro osoby s demencí

 Ve Velaticích v sobotu 4. 1. 2014 vyšly tři skupinky, které dohromady vybraly 
na dobročinné účely 32.451,- Kč, což je skoro o 2000,- Kč vyšší než minulý rok.

 Velké poděkování Vám všem, kteří jste přispěli do této Tříkrálové sbírky  
a dali tak najevo nejen solidaritu a pomoc slabším a nemocným, ale svou  
podporou také vyjádřili, že si vážíte služeb naší oblastní charity. Velký dík i za ty  
drobné sladkosti pro koledníky.

  Jan Strejček

 

Tříkráloví koleníci – horní řada zleva: Anežka Brzobohatá, Zuzka Pejřilová, Kateřina Strejčková; prostřední řada 
zleva: Vojta Brzobohatý, Marek Kříž, Jan Severa; dolní řada zleva: Adélka Neveselá, Leontýna Irajnová,  

Pavlík Brzobohatý.
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„VEZMI A ČTI CELOU BIBLI“ BĚŽÍ UŽ ŠEST MĚSÍCŮ ANEB CO VÁM BŮH ŘEKL?

 Bible je pro křesťany stěžejní kniha, takový ten základní kámen, všichni ji 
doma máme (a pokud nemáte, řekněte a já vám ji koupím). V naší diecézi jsme 
byli na podzim pozváni k tomu, abychom tuto knihu lépe poznali, abychom se ji 
pokusili celou přečíst. V principu je jedno, jestli to stihneme za dva nebo za pět let, 
ale je důležité čerpat u tohoto Božího pramene pravidelně, sytit se Božím slovem. 
Snad mi dáte za pravdu, že naslouchání Božímu slovu jednou týdně při mši svaté 
je trochu málo (jak často sytíme své tělo a ducha necháme strádat…). Tak tohle  
a potom ještě to, že jsem některé části Bible ještě vůbec nečetla, mě vedlo k tomu, 
že jsem se rozhodla do výzvy „Vezmi a čti celou Bibli“ zapojit.

 Na začátek musím říct, že není snadné najít si na to vždy čas, ale to, že 
má člověk nějaký plán a navíc ví, že v tom nejede sám, je velkým povzbuzením 
k vytrvalosti. Chtěla bych se trochu ohlédnout za těmi prvními šesti měsíci na cestě 
s Božím slovem. Mnohdy to byla krásná setkání s Boží láskou a přítomností nejen  
v Izraelském národě, ale i v mém životě. Takže doporučuji vytrvat v každodenní 
četbě Písma, a pokud jste se do toho nepostili, tak s ní začít. Rozhodně to stojí za 
to.

 Kdybych měla vybrat jednu ústřední věc, která mě oslovovala napříč  
biblickými knihami, co se četly v tomto období, zvláště v těch starozákonních, asi 
by to bylo „Hospodin mi řekl“. Často totiž narazíte na situaci, kdy je izraelský národ 
na pochybách, v nesnázích či v nejistotě, nebo něco zkazí, a pak lid ptá Hospodina: 
„Co máme dělat?“ A Hospodin zpravidla nemlčí, ale dává se slyšet, tak jak je to tře-
ba u krále Davida, když bojoval proti Pelištejcům (2 Sam 5, 18-25):
 18Pelištejci přitáhli a rozložili se v dolině Refájců. 19David se doptával Hospodina: „Mám pro-
ti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?“ Hospodin Davidovi odpověděl: „Vytáhni. Určitě ti 
vydám Pelištejce do rukou.“ 20David přišel do Baal-perasímu. Tam je David pobil. Prohlásil: „Hospo-
din jako prudké vody prolomil přede mnou řady mých nepřátel.“ … 22Pelištejci potom vytáhli znovu  
a rozložili se v dolině Refájců. 23Když se David doptával Hospodina, on odpověděl: „Netáhni. Obejdi 
je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. 24Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest 
kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor Pelištejců.“ 25David 
vykonal, co mu Hospodin přikázal, a pobíjel Pelištejce od Geby až do Gezeru.

 Bůh s Davidem mluvil a David s Bohem. V knížkách křesťanských autorů, 
kteří jsou ovšem nekatolíci, často autor píše: „Bůh mi řekl, že…“ Vždy, když jsem 
na to narazila, pozvedlo se mi obočí a řekla jsem si: „Jo tak k němu mluví Bůh, ha, 
ha.“ Pak jsem si ale řekla, že je to teda pěkně divný, jak to, že já nemůžu říct to 
samé, ke mně Bůh nemluví? Jak jsem nad tím přemýšlela, uvědomila jsem si, že se 
asi Boha na nic neptám a ani neočekávám, že by ke mně mohl nějak promluvit,
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tím pádem přestože mluví, já mám prostě zacpaný uši a ještě se divím, že nic  
neslyším. Ale on k nám opravdu mluví: skrze druhé lidi, přírodu nebo skrze Bibli, 
stačí jen chtít slyšet to, co chce říct.

 Zrovna onehdy se mi přihodila situace, kdy mi to Bůh všechno hezky vy-
světlil:). Seděla jsem v kanceláři a chtěla jsem si pustit do sluchátek Myšlenku 
na den, před ní mě vyrušila kolegyně s otázkou, jestli by měla pozdravit svou 
bývalou kamarádku jako první, když ona jí ublížila a navíc je mladší, takže by ona 
měla zdravit ji jako první ne? (teď se prostě navzájem nezdraví vůbec). Odbyla 
jsem ji krátce ve smyslu, že může udělat vstřícný krok a pozdravit, ale dělat to  
samozřejmě nemusí… Teď se dostává ke slovu Bůh, který to všechno chtěl uvést 
na pravou míru, neboť jsem si následně vyslechla tu Myšlenku na den a to mě  
dostalo. Bylo to totiž ve smyslu: „Život je příliš krátký a rychlý a nevíme, kolik času 
nám zbývá. Je škoda každé chvíle, kdy jsme naštvaní na nepříjemnou prodavačku 
nebo úřednici, na svého partnera. Je škoda každé chvíle, kdy nás ovládne hněv, 
zloba, sobectví nebo neláska. Je škoda každé chvíle, kdy ještě nejsme smíření  
s Bohem a lidmi.“ Tak to jsem se chytla za hlavu, co já jsem jí to poradila, ještě, že 
mi Bůh řekl, jak je to doopravdy.

Daniela Severová

ROZHOVOR S O. ROMANEM

 Otec Roman Frič se narodil 4. 3. 1961 v Přerově. Jeho matka je Slovenka  
a otec Čech. Vyrůstal v Koryčanech, později v Bučovicích. 

 V Brně vystudoval elektrotechnickou průmyslovku, posléze obor  
italština-němčina na Masarykově univerzitě. Po jejím ukončení krátce pracoval na 
Filosofické fakultě jako učitel jazyků. 

 Odmítl vstoupit do Komunistické strany, a tak jeho pracovní smlouva  
nebyla prodloužena. Poté pracoval jako sociální pracovník ve Službách města Brna, 
rozvážel obědy starým lidem.

 O Velikonocích r. 1980 byl v Ivančicích u Brna pokřtěn otcem Pavlem 
Posádem. 

 Po revoluci v roce 1989 byl přijat na teologii v Olomouci. Roku 1991 však 
odešel do Německa, aby se stal mnichem. Vstoupil ke kartuziánům a zůstal u nich 
19 let. Jeho řádové jméno bylo pater Michael Maria. 
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 Dne 25. 6. 1999 přijal jáhenské svěcení německým biskupem Kreidelem  
v kartouze Marienau (Německo) a 15. 10. 1999 kněžské svěcení z rukou  
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho tamtéž. 

 V roce 2010 ze zdravotních důvodů kartouzu opustil a začal pracovat  
v Německu v sociální oblasti. V říjnu 2013 se vrátil zpět do České republiky  
a od 1. 12. 2013 začal pracovat jako kaplan ve farnosti Tvarožná a Blažovice.

1. Jak probíhal Váš den v Kartuziánském klášteře?

 Můj nový kartuziánský den začínal ještě dříve, než ten starý skončil.  
Denně jsme vstávali v 22.40 hod a to bez výjimky. Nebyl v podstatě výhled na 
to, že bych si mohl někdy déle pospat. Ani v neděli, to bylo spánku dokonce  
o hodinu méně. Spát se chodívalo asi v 19.30, ale znáš to, kdo zaspí tak brzo! Mně 
to zaspávalo až po 20.00, nejčastěji asi kolem 20.30 hod.

 Po meditaci a modlitbách v cele se šlo do kostela, kde nás čekalo 2-3 
hodinové noční ofícium – noční chvály. Zpívali jsme latinsky gregoriánský chorál, 
poslouchali čtení z Písma svatého nebo z církevních otců a taky mlčeli. Bylo to 
únavné, ale krásné! Kartuziánská noční bohoslužba je prostě zážitek!

 Po návratu z kostela následují ještě modlitby v cele a pak se jde spát. 
Většinou kolem druhé v noci jsem byl již v posteli. Výjimkou byly Vánoce  
a Velikonoce se svým dlouhým nočním ofíciem, to se šlo spát kolem půl čtvrté.

 Každý den se vstávalo v 5.40, rovněž bez výjimky. Člověk musel vypnout 
tlačítko bzučáku nad hlavou, aby centrála věděla, že se mnich probudil. Pokud 
by ho nezmáčkl, přišla by služba ke dveřím cely a zvonila tak dlouho dokud do-
tyčný nevstal. Kdo zaspal, musel se obvinit na pravidelném shromáždění všech 
mnichů v kapitulním sále, které bylo každý týden a kde se mimo jiné vyznávaly viny  
z porušení řádové disciplíny. Jmenovalo se to “culpa culparum”. Na konci culpy 
vyzval vždy převor všechny obviněné, aby se postavili před něho a on je přetáhl 
po zádech rákoskou. Bylo to jen symbolické poklepání, ale ve středověku přitom z 
mnišské kutny vyskákaly všechny blechy.

 Ale zpět k průběhu kartuziánského dne. Ráno je tedy budíček v 5.40, 
následuje krátká hygiena a v 6.00 začíná hodinka tzv. Primy. Po ní byla meditace 
nebo též rozjímání. V 7.00 hod se rozezněl hlavní zvon a mniši šli do kostela na 
konventní mši svatou. Ta trvala asi hodinu, konala se ve zvláštním kartuzián-
ském ritu (kořeny někdy v 4. století po Kristu) a byla v latině. Po konventuální mši  
následovaly ještě tzv. tiché mše svaté, které jednotliví kněží sloužili v malých 
kaplích. Tyto trvaly také asi hodinu. Zatímco se v kostele topilo a byla zde stálá 
teplota kolem 10°C, v malých kapličkách rozsetých kole kostela se netopilo 



a byla zde stálá teplota kolem 10°C, v malých kapličkách rozsetých kole koste-
la se netopilo a teplota klesala v zimě pod nulu. Součástí mše svaté byla i tzv.  
prostrace, tj. přípravná a děkovná fáze, která se prováděla v leže. Mnich při ní leží 
na zemi a tiše se modlí. Byla-li teplota pod nulou nesměl mnich při prostraci zaspat 
– mohl by zmrznout.

 Konec mše svaté býval kolem 8.50 hod, šli jsme nazpět do svých cel,  
převlekli si chórový hábit za normální a v 9.00 hod zvonil již zvon k hodince  
Tercie. Všechny malé hodinky v cele, tj. Prima, Tercie, Sexta, Nona a první část 
nešpor mají dvě části, tzv. mariánskou a potom ze dne. Kartuziáni velmi uctívají  
blahoslavenou Pannu Marii a věnují jí část svého ofícia.

 Kartuziáni nesnídají a tak následuje po hodince Tercie, studium a po 
něm je manuelní práce. Buď se řeže v dílně dřevo na zátop nebo se pracu-
je v malé kartuziánské zahrádce. Já jsem si vždy vyšel ven a posbíral jsem  
nejprve šneky. Nebylo vzácností, že jsem jich při jedné obchůzce nasbíral až 100. 

Vyhodil jsem je pak do lesa ať si tam 
ožírají kůru ze stromů a ne moje  
rajčata. Po třech letech jsem boj vzdal 
a místo rajčat nasadil růže. Šneci se 
sice množili dál, ale na růže už nešli. 
Ty mi zase ožíraly mšice, ale to je jiná 
kapitola.

 Ve 12.00 hod byl čas oběda. To 
služba přivezla na vozíku tři ešusy  
a strčila je do malého okénka v cele, 
kde si je každý mnich po hodince  
Sexty vyzvedl.  Oběd sestával  
z polívky, v druhém ešusu byly bram-
bory a v třetím kus filé nebo zelenina. 
Nejlepší kuchař je hlad a tak nám všem 
velmi chutnalo. Stěžovat si na jídlo 
bylo ostatně zakázáno.

 Po obědě byla krátká rekreace, já 
jsem většinou šel do zahrádky a sbíral 
šneky, ale starší mniši se i natáhli.  

V 13.00 hod opět zvonil zvon a ohlašoval Nonu. Po modlitbě následovala  
duchovní četba a po ní ruční práce. Dopoledne nařezané dřevo se mohlo rozštípat, 
rovněž se mohlo pracovat v zahrádce. Já jsem se zase vydal sbírat šneky. Během 
týdne jsem jich nasbíral několik tisíc.

9
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2. Kdy vstoupil Bůh nejvýrazněji do vašeho života? 

 Těch momentů bylo několik. Poprvé to bylo při jednom policejním výsle-
chu v Brně na Běhounské. Tento trval šest hodin a já si sáhnul na dno svých sil. 
Byl jsem úplně na dně. Čím více se prohlubovalo mé zoufalství, tím hlouběji jsem 
klesal na dno své duše, podobně jako mořský výzkumník v batyskafu na dno 
Mariánského příkopu. A tam někde v desetikilometrové hloubce jsem se setkal  
s tajemnou silou, která mě podržela a uklidnila. Měl jsem dojem, že mě  
konejšivě hladí slova: „Drž se pravdy a nic se ti nestane! “ A tak se i stalo. K večeru se  
ukázalo, že se jedná o omyl a byl jsem propuštěn. Byl to nejtěžší den mého života. 
Dnes ale vím, že jsem se tehdy setkal s Bohem, s naším laskavým „Tátou”.

 Týden nato jsem „náhodou” v knihovně svých rodičů objevil román  
Quo vadis a začal ho jen tak číst. Netušil jsem však, co mě čeká. Děj mě strhával 
víc a více, poslední řádky jsem dočítal ve vlaku z Bučovic do Brna. Když jsme  
dojeli na Hlavní nádraží byl jsem s čtením u konce. Příběh mě vnitřně velice oslovil  
a zaujal. Vyšel jsem z nádraží ven a prožil nejúžasnější zážitek svého života. 
Měl jsem dojem, že mou duši zalilo nebeské světlo, pocit nepředstavitelné  
blaženosti a štěstí. Bylo to něco nadzemského, něco co jsem neznal. A v srdci jsem jasně  
slyšel Kristův hlas: „Buď jako já“. Nic víc, nic míň. Šel jsem po Masarykově 
třídě, potkával známé, kteří mě zdravili, ale já je neviděl. Byl jsem jak slepý. Ale 
můj život se hned nezměnil. Došel jsem na internát na Gorkého ulici, hodil  
bágle do kouta, oblékl roztrhané džíny a šel s klukama do hospody. Prožíval jsem 
tehdy nejdivočejší období života a musel celou věc strávit. Nebyl jsem věřící,  
nechodil do kostela a neuměl se modlit. Tak jako Maria, která přijala slova do srdce 
a rozvažovala o nich, i já potřeboval svůj čas. A Bůh mi ho dal. Rok nato mě otec 
Posád, dnes biskup, pokřtil v Ivančicích u Brna. Přijal jsem jméno Jan Pavel.

3. Proč jste se rozhodl pro Kartuziánský klášter?

 Protože mi nabízel možnost prožít svůj život zcela s Bohem. Žádná  
rozptylování vnější činností, pouze oslava Boha a kontemplace. 

4. Kdo vás v životě zásadně ovlivnil?

 Již zmíněný otec Posád a potom pan Ludvík Kolek, malíř a architekt, 
v mým očích světec a mystik.

5. Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

 Chtěl jsem být kosmonautem, této myšlenky jsem se však vzdal poté, co 
jsem shlédl americký film „Vetřelec”. 



ŠTRÚDLOVALI JSME POTŘETÍ
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6. Jaký je váš oblíbený citát z Bible?

	 „Těm,	kdo	milují	Boha,	slouží	vše	k	dobrému.“	(srov.	Řím	8,	28)

7. Co byste rád vzkázal čtenářům KUKátka?

	 „Tlučte	a	bude	vám	otevřeno“,	též	„Kdo	hledá,	ten	najde.“	(srov.	Mt	7,	7-10)

Pozn.:	 Posledním	 kaplanem	 ve	 Tvarožné	 byl	 P.	 Vnislav	 Fruvirt	 od	 1.	 8.	 1948	 až	 do	
30.	11.	1950,	další	den	už	byl	naším	farářem.	Rozhovor	s	P.	Fruvirtem	byl	uveřejněn	 
v	prosincovém	KUKátku	r.	2012.	

 Za rozhovor děkuje Monika Buchtová

 Nabízím vám malé ohlédnutí za již třetím ročníkem Misijního štrúdlování, 
které se letos uskutečnilo o 3. neděli postní 23. 3. Chtěla bych moc poděkovat 
vám všem, kdo jste se jakkoliv zapojili. A teď už malá statistika, letos se nám 
sešlo okolo 70 nohavic štrúdlů (a navíc ještě jiné dobré buchty, řezy a koláče)  
a dobrovolné příspěvky za tyto štrúdly celkem vynesli 9188 Kč. Tato  
částka pomůže tam, kde je jídla nedostatek, prostřednictvím Papežského  
misijního díla (zajištění výživy hladovějících dětí v chudých oblastech světa, více na  
www.missio.cz).

Daniela Severová

CHRÁMOVÝ SBOR V ROCE 2013

 Pro náš chrámový sbor byl rok 2013 zvlášť zajímavý. Protože probíhal 
rok svatých Cyrila a Metoděje, k výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, byla to  
příležitost naučit se něco nového k této události. Zvládli jsme celkem čtyři nové 
písně ve staroslověnštině. Zazněly na besedě s prof. Pojzlem k již zmiňovanému 
výročí, při mších svatých ve Tvarožné a Čebíně, ale také při primiční mši o. Jiřího 
Polacha.

 V Bučovicích jsme v rámci festivalu Chvála písni, jehož jsme byli spoluor-
ganizátory, zazpívali s doprovodem Kyjovského komorního orchestru kromě písní 
ve staroslověnštině i další skladby z našeho repertoáru. Na dvoudenním festivalu
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se předvedlo celkem šest sborů. Koncerty proběhly ve hřbitovní kapli sv. 
Jana Křtitele ve Slavkově a v Dlouhém sále bučovického zámku. Právě soubor 
mladých muzikantů z Kyjovska a Bučovicka nás každoročně doprovází i na půl-
noční mši svaté. Pravidelně vyjíždíme zpívat v době vánoční, velikonoční nebo 
 i příležitostně do Otnic a Čebína.

 Dle záznamů zazpíval chrámový sbor za loňský rok veřejně celkem  
třináctkrát. Vždy s příjemnou odezvou.

  Škoda jen, že nám odcházejí dlou-
holetí zkušení zpěváci, za které je velmi obtížné 
najít náhradu. Jako poslední se s námi o Vánocích 
překvapivě rozloučil pan Tomáš Buchta. Jeho 
krásný tenor jsme dlouho mohli slyšet sólově  
třeba o velikonočních pašijích. Panu Buchtovi moc 
děkujeme za všechny, pro které zpíval ke chvále 
Boží. Přejeme mu pevné zdraví. Ať se ještě dlou-
ho těší zpěvem sboru, kterému byl věrný padesát 
roků.

  V letošním roce nás po třech  
letech opět navštíví srbský sbor Zvony. Za  
několik vzájemných návštěv jsme se natolik sblížili, 
že si mnoho zpěváků i muzikantů našlo mezi nimi 
přátele. Jistě bude příležitost uspořádat koncert, 

ve kterém se nám sbor z Vojvodiny představí buď s jejich lidovou nebo duchovní 
hudbou.

  Chodit nacvičovat zpěv, najít si na to čas, je jistě oběť. Však pro ty, 
kteří tuto oběť promění v radost ať ze společenství nebo ze zpěvu jako způsobu 
modlitby, je odměnou zpívání samé. Proto vy, kteří obstojně a rádi zpíváte, najděte 
odvahu a čas přijít se za námi o tom přesvědčit. 

Alena Kalužová



UŽITKY MŠE SVATÉ
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 Mše svatá osvěcuje rozum nadpřirozeným světlem a posiluje vůli, aby 
člověk zanechal hříchu a žil ctnostně. Kdo je přítomen na mši svaté v milosti 
posvěcující a zbožně, tomu se odpouští část trestů časných. I duším v očistci lze 
vyprosit toto odpuštění.

 Při mši svaté si můžeme vyprosit nejen to, co potřebujeme pro věčnou 
spásu, nýbrž i to, co potřebujeme pro svůj život pozemský. Jdi proto na mši svatou, 
když si chceš něco důležitého vyprosit, co potřebuješ pro svůj život, zvláště před 
důležitým rozhodnutím. Kéž z každé rodiny jde denně někdo na mši svatou, aby 
přinesl Boží pomoc a požehnání ze mše svaté do celého domu.

 Až na věčnosti pochopíš, jak nesmírnou cenu má i jediná mše svatá. Proto 
pokud jsi živ a zdráv, použij každé příležitosti, aby ses mohl dostat na mši svatou 
nejen v neděli a zasvěcené svátky, ale i ve všední den.

ThDr. František Tomášek
Katolický katechismus (r.1968)

(převzato z časopisu Světlo)

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ (1340 – 1393)

 Jan se narodil kolem roku 1340 ve vsi Pomuku (jižně od Plzně). Dnešní 
jméno městečka je Nepomuk. V době Janova narození osada ležela v blízkosti  
cisterciáckého kláštera stejného jména, pod který náležela. Je pravděpodobné, že 
slovo Nepomuk vzniklo později pro odlišení vsi a kláštera. Název Nepomuk natrva-
lo převládl až po husitských válkách, kdy byl klášter zničen. Na místě, kam tradice 
kladla světcův rodný domek, dnes stojí barokní kostel zasvěcený Janově památce.

 Jeho otec Welfin byl pomuckým rychtářem, ale o matce žádná zmínka  
neexistuje. Základní vzdělání získal ve škole zřízené v roce 1344 při farním kostele. 
Je doloženo, že studoval na Vysokém učení v Praze, zde patřil mezi nejlepší žáky 
a získal titul bakaláře práv. Od roku 1369 působil jako veřejný notář v kanceláři 
pražského arcibiskupa. V roce 1380 přijal kněžské svěcení a odešel sloužit do  
kostela sv. Havla na Starém městě a současně pokračoval ve studiu církevního  
práva. Od roku 1382 studoval na universitě v italské Padově. Studium úspěšně 
dokončil jako doktor dekretů v roce 1387. 
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 Navrátil se domů a nejdříve se stal kanovníkem u sv. Jiljí , za dva roky poté 
kanovníkem a advokátem vyšehradské kapituly. Doktor Johánek (říkali mu tak  
kvůli jeho malému vzrůstu) kapitulu zastupoval v několika soudních sporech.

 V té době se zhoršoval vztah mezi dvěma nejvýše postavenými muži 
království, králem Václavem IV. (1361 - 1419) a arcibiskupem Janem z Jenštejna 
(1347 – 1400). Král měl slabou morálku a podléhal náladám, alkoholu a intrikám 
svých oblíbenců. Kvůli tomu často porušoval křesťanské zásady a církevní před-
pisy. Arcibiskup byl sebevědomý, ctižádostivý a na druhé náročný,ve službě 
horlivý a královy nedostatky často kritizoval. Ze strachu před hněvem krále 
ho opustilo mnoho spolupracovníků. V září 1389 byl Jan z Pomuku jmenován 
na opuštěné místo generálního vikáře (náměstka). Arcibiskup jeho charakter  
a věrnost církevní službě již dříve poznal v době notářského působení. Neustálé 
rozpory mezi králem a arcibiskupem přerostly v otevřené nepřátelství. Strhla se 
lavina provokací a odplat. Stoupenci královy strany vymysleli proti Jenštejno-
vi důmyslný plán. Chtěli oslabit arcibiskupovu moc vytvořením nového biskup-
ství, oddaného králi. Základem pro tento plán měly být statky kladrubského 
kláštera. Čekalo se jen na smrt starého opata. Poté měl být klášter zrušen a jeho 
jmění použito pro nové biskupství. Opat skutečně začátkem roku 1393 zemřel.  
Arcibiskup, vědom si však této hrozby, urychleně zařídil zvolení nového opa-
ta. Jan z Pomuku jeho jmenování podpisem potvrdil a tím zmařil královy plány.  
Zpráva o tom krále rozlítila. V návalu hněvu se rozhodl vypořádat s arcibiskupem  
a jeho spolupracovníky co nejostřeji. Jenštejn musel prchnout na svůj hrad  
v Roudnici nad Labem. Po čase král překvapivě navrhl smír, poslal své  
vyjednávače, aby dohodli příměří a přiměli arcibiskupa k návratu do Prahy.  
Jenštejn váhal, ale přesto se s králem sešel 20. března 1393. Počáteční smířlivý 
tón přerostl v konfrontaci a král dal opět průchod své prchlivosti. Poručil  
arcibiskupa a jeho doprovod zatknout. Jenštejnovi se však podařilo pod ochranou 
svých ozbrojenců prchnout. Do králových rukou se však dostali čtyři arcibiskupovi 
spolupracovníci, mezi nimi i Jan z Pomuku.

 Zajatce čekal nejdříve výslech a poté byli podrobeni několika stupňům 
mučení. Tři z nich byli postupně propuštěni, na mučidlech zůstal jen Jan. Král 
Václav nejen mučení přihlížel, dokonce se i aktivně účastnil. Traduje se, že 
Jan nechtěl vyzradit zpovědní tajemství mladičké královny Žofie Bavorské  
(1372 – 1425 -vzdělaný vikář byl pravděpodobně jejím zpovědníkem). Na následky 
mučení Jan ve večerních hodinách zemřel. Aby se vrahové těla zbavili, svrhli ho  
z Kamenného (dnes Karlova) mostu do Vltavy. Na tomto místě stojí od roku 1683 
světcova bronzová socha.
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 Janovo tělo se za čtyři týdny po tragické události našlo. Vyplavalo na 
mělčinu nedaleko od mostu. Pozůstatků se ujali řeholníci z cyriackého kláštera  
a důstojně pohřbili v kostele sv. Kříže. V roce 1396 je tajně předali pražské  
kapitule. Dalších více jak tři sta let odpočíval Pomuk v chrámu sv. Víta. V průběhu 
dalších staletí je vikářův osud opředen legendami, které měly zásadní podíl na to, 
že jeho jméno neupadlo v zapomnění, ale naopak stalo se symbolem mlčenlivosti 
a cti.

 Druhá polovina 17. století byla obdobím 
významného znovuobjevení Jana (Ne)pomuckého. 
Latinsky byl sepsán jeho životopis a centrem 
jeho úcty se stal oltář nad hrobem ve Svatovítské  
katedrále. V souvislosti s chystaným blahořečením 
byly v roce 1719 zkoumány Janovy ostatky. Otevření 
hrobu byla přítomna komise předních odborníků 
té doby. Při vyjmutí lebky vypadla z otvoru jakási  
měkká, načervenalá hmota. Komise ji prohlási-
la za jazyk mučedníka. Neporušená tkáň jakoby  
korespondovala s tehdy převažující verzí - mučed-
níka pro zpovědní tajemství. Blahořečení proběhlo 
v roce 1721 a o čtyři roky později byl domnělý jazyk 
zkoumán znovu. Před zraky znalců během hodiny 

dokonce zčervenal. Jan Nepomucký byl svatořečen v roce 1729 v Římě papežem  
Benediktem XIII. 

 V roce 1972 byly světcovy ostatky zkoumány  
nejmodernějšími antropologickými metodami. Vědecká komise shledala, že 
domnělý jazyk je část mozkové tkáně. Ale proč tato tkáň přečkala staletí? Toto  
tajemství odhaleno nebylo. Dodnes tuto vzácnou religii můžeme vidět vystavenou  
v krásné monstranci na oltáři ve Svatovítské katedrále.

 Říká se mu světec - mučedník za právo, svobodu církve a zpovědní tajem-
ství. Úcta k němu se rozšířila na celém světě, jeho sochy můžeme vidět nejčastěji 
na mostech po celé Evropě, ale i v dalekém Japonsku, Americe nebo Nazaretu. Je 
ztvárněn jako kněz s pěti hvězdami kolem hlavy (pět ran Kristových, či pět liter 
latinského slova – tacui (mlčel jsem), drží v náruči kříž a palmovou ratolest – ta je 
symbolem vítězství.

Ladislav Kaluža
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Papež odpovídá na otázky snoubeneckých párů 14. 2. 2014

 
Otázka: Žít spolu aneb „styl“ manželského života

 Svatosti, žít dennodenně spolu je krásné, dodává to radost a podporu. 
Zároveň je to však výzva, kterou je nutné zvládat. Myslíme si, že je třeba naučit 
se milovat. Jistě existuje „styl“ partnerského života, spiritualita každodennosti,  
kterou bychom se chtěli naučit. Můžete nám v tom, Svatý otče, pomoci?

 Společný život je umění, trpělivá, krásná a uchvacující pouť. Nekončí 
tam, kdy jste jeden druhého získali, naopak, právě tehdy začíná! Toto každo-
denní putování má svá pravidla, která můžeme shrnout ve třech slovech, jež si  
vyslovil. Slovech, která jsem už mnohokrát opakoval rodinám: „s dovolením“, tedy 
„mohu“, „děkuji“ a „promiň“.

 „Mohu – Smím?“ To je slušná žádost, jak moci vstoupit do života něko-
ho jiného, v úctě a s pozorností. Je nutné naučit se klást tyto otázky: Mohu toto 
udělat? Zamlouvá se ti, že to takto uděláme? Podnikneme to, vychováme naše 
děti takto? Chceš, abychom si dnes večer někam zašli? Zkrátka, žádat o dovolení 
znamená dokázat zdvořile vstoupit do života druhých. Zapamatujte si to dobře: 
umět zdvořile vstoupit do života druhých. Není to jednoduché, vůbec to není jed-
noduché. Někdy spíše užíváme trochu těžkopádné způsoby, jako bychom šlap-
ali v pohorkách. Pravá láska se ale nevnucuje s tvrdostí a agresivitou. Ve Kvítcích 
svatého Františka nalézáme toto vyjádření: „Věz, že zdvořilost je jednou z Božích 
vlastností…a zdvořilost je sestrou milosrdné lásky, která zháší nenávist a ucho-
vává lásku“ (kap. 37). Ano, zdvořilost lásku uchovává. Dnes je v našich rodinách, 
našem často tak násilném a povýšeném světě, zapotřebí mnohem větší slušnosti. 
A s tím je možné začít doma.

 „Děkuji“. Zdá se, že je snadné toto slovo vyslovit, ale víme, že tomu tak 
není…Přitom je tak důležité! Učíme je říkat děti, ale pak na ně sami zapomínáme! 
Vděk je důležitý pocit! Jedna stará žena mi kdysi v Buenos Aires řekla: „Vděčnost 
je květ, který roste v ušlechtilé půdě“. K tomu, aby tento květ vyrostl, je nezbytná 
ušlechtilost duše. Pamatujete si na Lukášovo evangelium? Ježíš uzdravuje deset 
malomocných, avšak pouze jeden přichází zpět, aby mu poděkoval. A Pán se ptá 
– kde je těch zbylých devět? Totéž platí pro nás: dokážeme děkovat? Ve vašem  
vztahu – a zítra také v manželském životě – je důležité mít stále na vědomí, že dru-
hý člověk je Boží dar a Božímu daru se říká děkuji! V tomto vnitřním postoji je třeba 
si vzájemně za každou věc děkovat. Není to jen zdvořilé slůvko, které používáme 
navenek, abychom působili vychovaně. Je nutné umět poděkovat jeden druhému, 
aby manželský život dobře pokračoval.
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 Třetí slovo: Promiň. V životě se dopouštíme mnoha chyb a omylů.  
Všichni chybujeme. Je tu snad někdo, kdo by se nikdy nezmýlil? Ať zvedne ruku!  
Chybujeme všichni, všichni. Neuplyne den, abychom nepochybili. Bible říká, že i ten  
nejspravedlivější zhřeší sedmkrát za den. A tak, jak chybujeme, je nutné také  
užívat toto prosté slovo: „promiň“. Většinou každý pohotově obviní druhého  
a sám sebe ospravedlní. To už začalo u našeho otce Adama, když se ho Bůh zeptal: 
„Adame, jedl si z toho stromu?“ „Já? Ne! To ona mi to dala!“ Obviňovat druhého, 
abychom nemuseli říkat „promiň“, „prosím o odpuštění“. To je starý příběh! Je to 
pud, který stojí u počátku mnoha pohrom. Učme se uznávat vlastní chyby a prosit  
o odpuštění. „Promiň, jestli jsem dnes zvedl hlas“, „promiň, že jsem kolem tebe prošel 
a nepozdravil jsem tě“, „promiň, že jsem přišel pozdě“, „že tento týden jsem 
byl tak tichý“, „že jsem příliš mluvil a nikdy nenaslouchal“, „promiň, že jsem  
zapomněl“, „promiň, byl jsem rozzlobený a vybil jsem si to na tobě“… Můžeme říci  
tolikrát denně „promiň“. Také takto křesťanská rodina roste. Všichni víme, že 
neexistuje dokonalá rodina, ani dokonalý manžel nebo dokonalá manželka.  
O dokonalé tchýni ani nemluvě…Existujeme jen my, hříšníci. Ježíš, který nás 
dobře zná, nás učí jednomu tajemství: nikdy nezakončit den, aniž bychom vzá-
jemně požádali o odpuštění, aniž by se k nám domů a do naší rodiny vrátil pokoj. 
Je normální, že se manželé hádají, ale je tu vždy ještě něco jiného…Pohádali jste 
se, rozzlobili jste se, možná létaly talíře, avšak prosím, pamatujte si – nezakončete 
nikdy den bez toho, že byste se usmířili! Nikdy, nikdy, nikdy! To je tajemství, ta-
jemství k uchování lásky a k nastolení pokoje. Není nutné pronášet krásná slova…
Někdy stačí jen gesto a… usmíření je tu. Nikdy bez něj nezakončete den, protože  
kdybyste to udělali, to, co máte uvnitř, vychladne a zatvrdí se, a další den už je ob-
tížné se usmířit. Dobře si pamatujte: nikdy nekončit den bez usmíření! Naučíme-li se  
žádat vzájemně o prominutí, odpouštět jeden druhému, manželství potrvá a půjde 
kupředu. Když na audience nebo na mši svatou do Svaté Marty přicházejí manželé, 

kteří slaví padesáté výročí sňatku, 
ptám se jich: „Kdo koho snášel?“ 
Jak je to krásné – dívají se jeden 
na druhého, potom na mne  
a říkají: „Oba dva navzájem“.  
A to je moc krásné, to je  
nádherné svědectví!

připravil Patrik Galle
zdroj: Česká sekce RV

Plné	znění	naleznete	na	farních	
stránkách.
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Vzpomínky na P. Václava Kosmáka

 O P. Kosmákovi se vyprávuje, že byl u lidí pro jeho laskavost a dobro-
tu velice oblíben. V roce 1895 se světil u Šlapanic Zemanův kříž. Pozvali ho jako  
dobrého kazatele. Nemohli se ho však dlouho dočkat. Šli tedy ke kříži bez něho. 
Když přišli na kopec, spatřili, že od Tvarožné jde někdo přes pole. Pořadatelé mu 
šli naproti a shledali, že je to páter Kosmák. Protože byl bosý, tak ho obklopili, aby 
to nebylo vidět. Stále obklopen vylezl až na kazatelnu. Začalo kázání… Kázal, jak si 
mají lidé mezi sebou pomáhat. „Jako třeba já. Zdržel jsem se, protože jsem potkal 
na státní silnici pocestného. Byl bosý a měl rozedrané nohy. Tak jsem mu dal svoje 
boty a sám jdu bosý.“ 

 Jednou stály dvě sousedky na dědině a dlouho si povídaly. Došel k nim  
P. Kosmák, pozdravily ho a ptaly se ho, kam jde. On jim odpověděl: „Ke Šlez-
ingrům č. 7. Nalíhlo se jim hříbě a má tři nohy.“ Ale nešel tam. Ony byly moc  
zvědavé a šli k sousedovi č. 8 a dívaly se přes zídku Šlezingrovi do maštale.  
Zapomněly, že je 1. dubna. Takových legrací provedl více. Sepsal mnoho pěkných 
knih a spisů. Chodil s ministranty po dědinách a spisoval povídky. Když dračky draly 
peří a při tom vypravovaly, poslouchal za přivřenými dveřmi.

Z farního archivu vybral Alois Krček
Další	pokračování	v	příštím	čísle.

MLČENÍ JAKO CESTA

 Modernímu člověku připadne zatěžko být sám, sestoupit na dno svého 
vlastního já je pro něj téměř nemožné. Naskytne-li se mu však příležitost, že 
by mohl zůstat v tiché komůrce sám se sebou a už už poznat Boha, tu si zapne 
rozhlas nebo televizi. Rozhlas nebo televize jsou možnosti, jak se vyhnout sám 
sobě. Někdo nemůže vydržet nečinnost, není 
schopen jen tak sedět a mlčet. Znervózňuje 
ho to, potřebuje se něčím zaměstnat. Začne 
třeba uklízet anebo něco plánovat. V mlčení 
se nutím být sám se sebou. Kdo se o to  
pokusí, zjistí, že to zprvu není vůbec  
příjemné. Ihned se začnou hlásit všechny možné  
myšlenky a city, emoce a nálady,  úzkosti,   
pocity nechuti a promarněné šance.
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PAPEŽ FRANTIŠEK: PROSÍM O PŘÁTELSKÝ DIALOG

 Uprostřed hluku našich dnů je potřeba vzdálit se z rušného shonu  
a hledat ztišení. Cílem mlčení je naše větší otevřenost pro Boha, aby mohl do  
našeho života, do našeho myšlení a konání proudit Boží duch.

 Ticho je schopnost dělat z kalné vody čistou...

z knihy: Anselm Grün: O mlčení
připravila	Marie	Buchtová

 Chtěla bych vám nabídnout zajímavý titul k četbě „z pera“ Sv. otce Fran-
tiška. Jde o jeho promluvy během loňského světového dne mládeže, který se slavil  
v červenci v brazilském městě Rio de Janeiro.

 Po uplynutí prvního roku pontifikátu tohoto papeže jste si již jistě všim-
li, že František mluví jednoduše a že není tak těžké porozumět tomu, co se snaží 
ve svých promluvách sdělit (těžší je slyšené uvést ve skutek…). Z jeho slov je 
patrná jeho touha být blízký každému člověku, který o to stojí. Většinou sám sebe 
nazývá římským biskupem, jednak proto, že jím opravdu je, a navíc asi ani nechce 
zdůrazňovat svoji nadřazenost. Taky si člověk všimne, že poměrně často prosí  
druhé o modlitbu. To komentoval tím, že byl zvyklý prosit lidi o modlitbu i před tím, 
než se stal papežem, teď mu to připadne ještě důležitější.

 Celkový dojem z knihy odpovídá jejímu názvu, který předesílá, že k vám 
přichází člověk s otevřeným srdcem ochotný naslouchat. Skrze jeho promluvy 
můžeme lépe poznat tohoto muže v bílém a to na čem mu záleží, kam klade své 
priority. 

 Jako malou ochutnávku bych uvedla, co František odpověděl, když se ho 
novináři ptali, jestli je rád papežem: „Když tě Pán někam postaví, a ty děláš, co Pán 
chce, jsi šťastný.“

 Pokud vás kniha zaujala, nabízím k zapůjčení.

Daniela Severová
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Kompletní programovou nabídku CRSP najdete na internetových stránkách  
www.crsp.cz. Podrobné informace o programech na telefonním čísle 542 217 464;  
mobil 731 402 731

Akce Family Pointu 

Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point srdečně zve na  
zajímavé akce. 

Ve středu 16. 4. 2014, 10.00–12.00 hod., Velikonoční tvoření. Tvoření rodičů  
s dětmi z přírodních materiálů. 

Ve středu 30. 4. 2014, 10.00–12.00 hod., Bezplatný JOB klub AGAPO představu-
je motivačně vzdělávací kurz pro usnadnění uplatnění na trhu práce pro širokou 
veřejnost. Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna, na  
Josefské 1, otevřeno je každý všední den 9.00–17.00 hod. Pátek 9.00–15.30 hod.  
Informace na tel. 542 217 464 

Jak na rodinný rozpočet

23. 4. 2014, 15.30–17.00 hod. Proč a jak sestavujeme rodinný rozpočet? Rodinný 
rozpočet jako nepostradatelný pomocník pro naše zodpovědné rozhodování 
v oblasti financí. Praktický seminář pro celou rodinu. Přednášející: Ing. Marcela 
Cvachová Přihlášky na tel: 542 213 551, 731 604 202 

KLAS – Klub aktivních seniorů. 

16. 4. KLAS – vycházka: Aula právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno. 
Sraz v 10.00 hod. před recepcí CRSP. 

23. 4. KLAS – Klub aktivních seniorů, středa 10.00–12.00 hod. Setkání s trénováním 
paměti, nácvik psychorelaxačních technik, trénování psychomotoriky.  
Téma: Stará řemesla a nové technologie. 

30. 4. KLAS – Klub aktivních seniorů, středa 10.00–12.00 hod. Setkání  
s trénováním paměti, nácvik psychorelaxačních technik, trénování  
psychomotoriky. Téma: Příběhy z fotografií. Informace na tel. 542 217 464 
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Hrkání o Velikonocích

 Jako každý rok na Zelný čtvrtek „odletí zvony do Říma pro požehnání 
od Svatého otce”. Proto zveme všechny děti a mládež, aby přišli vypomoci  
a abychom společně zvony nahradili velikonočním hrkáním. 

 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. Na 
Bílou sobotu v 7:00 a 12:00. Sraz je vždy u fary. Pokud máte hrkače a řehtačky, tak 
je vezměte s sebou, popř. se dají půjčit na faře. 

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

 Ve Velaticích se bude hrkat v pátek v 6:00, 12:00 a 15:00. V sobotu v 6:00, 
12:00 a 17:00. Sraz je vždy u kapličky, hrkače s sebou. 

Šprýmiáda 2014

 Letošní Šprymiáda se uskuteční v sobotu 3. května 2014. Zahájení bude 
mší svatou v 8:00 na kopci Santon a poté se přesuneme do prostoru za fotbalové 
hřiště, kde bude registrace a start/cíl veselého závodu.

 POZOR! Těšíme se především na děti již od 3 let, pro které jsme udělali  
novou, speciální kategorii :o)

za organizátory Marie Bajerová

Živý růženec ve Velaticích

 Zveme všechny, kdo by se rádi zapojili do modlitby živého růžence ve 
Velaticích. Každý zapojený člen se denně modlí desátek růžence, který se po 
měsíci mění. Uvítáme nové zájemce. Hlaste se u paní Dany Grolichové nebo  
u D. Severové.

ZVEME VÁS...
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Pozvánka na ARCHU

 Ahoj, pokud ještě nevíš, co o prázdninách, tak vyraz na tábor do křesťan-
ského prostředí, na ARCHU do Rajnochovic. Do krásné přírody Hostýnských vrchů 
a zažij 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 najdeš na www.ado.cz/sarkander/archa/. 
Z naší farnosti na ARCHU jezdí Zouharovi, Ženožičkovi, Novotní a Maruška Barták-
ová z Mokré, Buchtovi a Petr Liška z Tvarožné. 

KUK! Co nás čeká?

13. 4.      Květná neděle – křížová cesta na Santon vedená mládeží v 14.00 hod.
27. 4.      Přineste, prosím, pokladničky s postní almužnou.
     Žehnání polí
3. 5.      Šprýmiáda
4. 5.      Pouť v Horákově - poutní mše sv. bude v 10.00 hod. 
10. 5.      Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci
18.  5.      1. sv. přijímání, ke kterému z naší farnosti přistoupí 11 dětí. Prosím,   
         pamatujte na ně v modlitbě. 
15. 6.      80. výročí posvěcení blažovického kostela, přijede otec biskup  
                   Vojtěch Cikrle.
26. 6.      Pietní mše ke 100. výročí První sv. války; katedrála sv. Petra a Pavla  
                   v 17.30 hod.
29. 6.      Pouť v Blažovicích
9.-13. 7.     Katolická charismatická konference v Brně
6.-12. 7.     Farní pěší pouť na Cvilín, všichni jsou zvaní.
27. 7.      Pouť ve Velaticích, poutní mše sv. bude v 7:45
3. 8.      Pouť v Mokré, poutní mše sv. bude v 7:45
10. 8.      Pouť ve Tvarožné; mše sv. v 7:45 a 10:45 v kostele. Poutní mše v 9:00  
     na Kopečku, hl. celebrantem P. Alfréd Volný. 
17.-24. 8.  Farní dovolená v Dolomitech; 82 euro za ubytování, 600 Kč za jídlo,   
         místo: Vigo di Cadore;
     Všichni jsou zvaní.
30. 8.      Pouť rodin ve Žďáru na Sázavou
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 15. 8. 2014

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH VE TVAROŽNÉ A BLAŽOVICÍCH
 
             Tvarožná                  Blažovice

Zelený čtvrtek (17. 4.)             19:00                    17:00
Velký pátek (18. 4.)              19:00                    17:00
Velikonoční vigilie (19. 4.)             19:00                        22:00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (20. 4.)       7:45 a 10:45      9:15
Velikonoční pondělí (21. 4.)             7:45                    9:15

Velikonoční zpovídání ve Tvarožné bude na Květnou neděli (13. 4.)  
od 15:00 v kostele. 


