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SLOVO OTCE JOSEFA 

Bratři a sestry, v knížce od Zdeňka Cížkovského V Africe mi říkali Sípho je 

popsán příběh sv. Telemacha, který když viděl jak se gladiátoři vraždí pro zábavu, 

vstoupil do arény a začal se jich ptát, proč se vraždí a diváků se ptal, proč tomu 

fandí. Neskončilo to jinak než probodnutím Telemacha. Tímto činem však začal 

konec gladiátorských zápasů. 

Proč o tom píši právě teď? Každý den slyšíme v médiích o válkách, nemocech, 

chudobě atd. Je správné se modlit o Boží pomoc. Můžeme ale jít ještě dále  

a z naší modlitby mohou vyrůst konkrétní činy, které pomohou lidem, kteří to 

potřebují. Přemýšlejme, co bychom mohli ve světle evangelia pro dobro 

potřebných v těchto dnech dělat. Dnes, díky možnostem, které máme, Lazar  

u našich dveří leží třeba v Iráku či v Sierra Leone. Byli jsme obdarovaní mnoha 

tvůrčími schopnostmi, tak nezůstaňme lhostejní. 

 Váš farář otec Josef 

PĚŠÍ POUŤ NA CVILÍN K PANNĚ MARII SEDMIBOLESTNÉ  

V neděli 6. 7. odpoledne se zhruba třicítka poutníků, tvořená převážně 

farníky z obcí Blažovice, Tvarožná a Velatice, poprvé pozdravila na srazu u kostela 

v Blažovicích. Odtud se po úvodním požehnání vyrazilo směrem na mariánské 

poutní místo Cvilín, které se nachází u města Krnov ve Slezsku.  

Nedělní úsek nás zavedl na známé poutní místo Křtiny, kde byl zajištěn 

nocleh na faře u velkého poutníka Mons. Jana Peňáze. Ušli jsme asi 20 km  

a odměnou nám byla návštěva nádherného křtinského chrámu i pohostinnost 

otce Jana. 

Pondělí přineslo putování na trase Křtiny – Protivanov krásnou přírodou 

Moravského krasu. Uprostřed dne proběhl odpočinek a oběd na Macoše, 

odpoledne se výprava zastavila také na poutním místě ve Sloupu. V průběhu dne 

jsme urazili vzdálenost cca 35 km a do Protivanova dorazili asi ve 20.00 hodin. Zde 

bylo domluveno ubytování na právě rekonstruované faře a naším hostitelem byl 

P. Zdeněk Fučík. Zpestřením dne a zároveň (doufejme ) hygienickou 

procedurou bylo podvečerní koupání v rybníce u Protivanova.  
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Úterní ráno, ostatně tak jako každé ráno po dobu našeho putování, přineslo 

nejprve mši svatou a ranní chvály a po snídani jsme vyrazili do Litovle, což byl 

nejdelší úsek naší pouti. I když se přes den mračilo a hřmělo, suchou nohou se 

nám podařilo večer dorazit do Litovle. V nově zrekonstruované faře jsme si 

odpočinuli a načerpali tak síly po náročném, téměř 45 km dlouhém, putování. Po 

skvělé večeři v podobě brambor a sekané následovalo též kratičké posezení 

v jedné z restaurací nad půllitrem místního piva, které bylo doprovázeno  

i obrazově a zvukově v podobě semifinále fotbalového MS. 

Přes noc malinko sprchlo, 

což osvěžilo vzduch po 

uplynulých horkých dnech, 

takže byly vytvořeny 

předpoklady pro příjemné 

putování. Toho dne byla naším 

cílem Ruda u Rýmařova. Měli 

jsme tedy opustit rovinatou 

Hanou a začít stoupat do 

kopcovité krajiny Nízkého 

Jeseníku. Středa byla 

,,odpočinkovým“ dnem, dá-li 

se to tak nazvat, když po úterní namáhavé etapě nás toho dne čekalo ,,jen“ něco 

kolem 30 km. Fara v Rudě, kde jsme nocovali, byla neobydlená, ale zmoženému 

poutníkovi dobře posloužila. Navíc jsme se opět nacházeli na poutním místě - 

místní kostel je zasvěcen panně Marii Sněžné a od něj se do kopce nad vsí vinou 

zastavení křížové cesty s německými nápisy, které poukazují na historickou 

příslušnost oblasti k Sudetám. V současnosti žije v obci asi 30 lidí, ze kterých 

nedělní bohoslužby navštěvuje nejvýše 7. Kdysi velmi zbožný kraj, dnes chudý 

materiálně i sociálně. I přesto působí velice tajuplně a krásně a je zvláštně 

duchovně prodchnut. 

Ráno jsme se probudili do chladného a vlhkého jitra. Poprchávalo a během 

dne se počasí často měnilo. Pokračovali jsme v putování směrem na Krnov a cílem 

čtvrteční cesty byl Bruntál. V plánu bylo asi 35 km. Zpestřením dne byly humorné 

historky související s jednou naší spolupoutnicí, která se během dne ztratila, 

načež ji jeden její známý projíždějící zcela náhodně v místě, kde se vynořila z lesů, 

chtěl vysadit v Bruntálu, ale cestou zcela náhodnou potkali naši skupinu poutníků, 
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kteří zcela náhodnou přecházeli silnici zrovna v tu chvíli, kdy po ní přijíždělo i auto 

s naší zatoulanou ovcí. Jelikož těch „zcela náhodných“ událostí bylo nějak příliš, 

došli jsme k závěru, že to bylo Boží řízení. Svou vlastní odysseu během dne 

prožila ještě jedna menší skupinka poutníků, která sešla na špatnou turistickou 

značku, a tak si protáhla trasu asi o 8 km přes hrad Sovinec… Nutno říci, že večer 

jsme se, díky Bohu, všichni zdárně shledali na faře v Bruntálu.  

V pátek nad ránem začalo pršet a předznamenalo to tak naše odpolední 

zmoknutí v průtrži mračen několik kilometrů před Krnovem. Protože pátek byl 

posledním dnem našeho putování, vyrazili jsme brzy ráno s úmyslem, že mši 

svatou budeme slavit až večer na Cvilíně. Počasí bylo vrtkavé, chvíli mokro, pak 

horko a odpoledne již zmiňovaná sprcha. Avšak večer jsme zdárně dorazili na 

Cvilín, což bylo podstatné. Tam jsme si odpočinuli nejen fyzicky, ale také 

duchovně a duševně. Za pohostinnost musíme poděkovat místnímu duchovnímu 

správci, otci Sebastiánovi, který nám kromě střechy nad hlavou zajistil též 

vynikající občerstvení.  

V sobotu se k naší pěší poutní skupině připojili poutníci z našich farností, kteří 

přijeli hromadně autobusem. Celé naše farní společenství tak mohlo prožít 

společnou poutní mši svatou a načerpat z duchovních darů poutního místa. 

Kolem 12. hodiny se autobus s poutníky vydal na cestu domů, na naši milou jižní 

Moravu. Cestou jsme se ještě zastavili v Dolanech u Olomouce v Kartouzce, 

zřícenině kláštera.  

Myslím, že na závěr je třeba též poděkovat. Otci Josefovi a otci Romanovi za 

duchovní vedení, manželům Bártkovým za doprovodné vozidlo, panu Říčánkovi 

za organizaci a Dance Severové za vaření. Také spoustě ochotných lidí  

a dobrodinců, které jsme během putování potkali. V neposlední řadě za to, že 

jsme mohli putovat s vámi. 

Veronika a Václav, poutníci z Moutnic 

ULRIKA POLÁČKOVÁ: „BŮH JE ZDROJ ŽIVOTA A  SÍLY“  

Stáňa se narodila v roce 1971 jako druhá ze tří dcer rodičům Poláčkovým  

z Mokré, nyní bydlícím ve Velaticích. Spojuje nás učební obor cukrářka a také 

studium na střední potravinářské škole v Brně. Hlavně ale kamarádství, které se 

vytvořilo ve společenství v Pozořicích, kam jsme spolu s mládežníky ze širokého 
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okolí chodily a ze kterého vzešli tři kněží a dvě řádové sestry. V roce 1990 

vstoupila do řádu a přijala jméno Ulrika. 

Z jaké rodiny, Ulriko, pocházíš? 

Pocházím z katolické rodiny. Rodiče nás odmalička vodili do kostela. Chodily 

jsme se sestrami do náboženství. Osobní vztah ke Kristu jsem ale neměla.  

V podstatě do svých 15 let jsem nechápala o čem ten kostel je. Až v těch 15 letech 

jsem konečně začala poslouchat, co vlastně otec Slavíček při kázání říká. Mluvil  

o tom, že máme číst Písmo svaté, hlavně Nový zákon. Doma jsem s pomocí taťky 

jedno starší vydání našla a začala číst. A tam to začalo. 

Kdy vstoupil Bůh výrazněji do tvého života? 

Objevila jsem tehdy Krista milujícího, 

milosrdného a hluboce lidského. Od té doby jsem 

pomaličku rostla ve víře i v modlitbě, také díky 

společenství mladých v Pozořicích, kam jsem pak 

chodila. V tom osobním vztahu víry uzrálo povolání 

k zasvěcenému životu. V roce 1990 jsem vstoupila 

do Kongregace milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského a v roce 1998 jsem složila věčné 

sliby.  

 

Proč ses rozhodla zrovna pro řád sv. Karla Boromejského? 

Proč k boromejkám? Protože to bylo těsně po revoluci a já jsem do té doby 

nepoznala jiné sestry, než tyto. (V totalitě nebylo možné sestry jen tak potkat). 

Naše kongregace má od Pána poslání věnovat se milosrdné službě. To znamená, 

že kromě modlitby sloužíme nemocným a na jiných místech, kde je třeba 

milosrdenství.  

Jaká místa jsi v řeholní životě vystřídala? 

Pracovala jsem 17 roků jako kuchařka - vařila jsem pro sestry v Praze a ve 

Znojmě, potom v Římě, tam i pro kněze a bohoslovce. 
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Od roku 2008 dělám ošetřovatelskou práci u nemocných. Nejdříve v Městě 

Albrechticích, kde jsem se starala o naše staré a nemocné sestry. Teď pracuji  

v Praze v Nemocnici pod Petřínem na interním oddělení a také vařím v naší 

třicetičlenné komunitě. Jinak jako každý jiný člověk dělám, co je v komunitě 

potřeba.  

Jak vypadá každodenní život v komunitě? 

Denní řád se odvíjí od toho, jakou mám ten den službu. Komunita začíná 

ráno společnou modlitbou Ranních chval v 6.45 hodin. Mimo to si každá sestra 

dělá sama rozjímavou modlitbu 30 minut a jde na mši sv. Pak následuje práce do 

11.30 hodin, kdy se společně komunita modlí modlitbu breviáře. Poté je oběd. 

Následuje práce do 17.00 hodin. V tu dobu začíná adorace Nejsvětější svátosti, 

pak Nešpory, večeře, rekreace a Kompletář - po něm ještě hodina adorace. Noční 

klid začíná ve 21.00 hodin. 

Sestry, které pracují v nemocnici, vstávají a modlí se tak, aby vykonaly ráno 

rozjímavou modlitbu 30 min., Ranní chvály a stihly mši v 5.30 hodin, pokud mají 

před sebou dvanáctihodinovou službu. Večer po službě se modlí Nešpory, čtou 

Písmo a svěřují své nemocné Pánu.  

Jak trávíš volný čas, jezdíš někam na dovolenou? 

Ono ho moc není. Pokud je, ráda si něco přečtu. Jinak jeden týden v roce 

jezdíme se sestrami na běžky na hory, abychom zlepšovaly tělesnou kondici  

a měly jiný druh pohybu, než jen jednostrannou zátěž u nemocných. A na 14 dní  

v roce jezdím k rodičům. Také máme povinnost týdenních duchovních cvičení 

jednou za rok.  

Co bys ráda vzkázala čtenářům KUKátka? 

Aby si každý večer udělali čas s rodinou číst Písmo a společně se modlit. 

Protože jen Bůh je zdroj života a síly. 

Za rozhovor děkuje Marie Buchtová 
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OPRAVY 2014 

Dá-li Bůh, tak za pár týdnů dokončíme čtyřletou opravu vnější fasády našeho 

kostela. 

Letošní plánované výdaje na sokl a odvlhčení kostela jsou, jak se můžete 

dočíst na nástěnce, cca 1,4 mil. Kč. Připočteme-li dokončení hromosvodové 

soustavy a další přidružené práce, jistě se dostaneme k číslu 1,5 mil. Kč. 

Ministerstvo kultury nám letos přispěje částkou 550 tis. Kč, obce jako každý rok 

350 tis. Kč, firma Mane dala 30 tis. Kč a zbytek, věřím, že dáme dohromady  

z toho, co máme našetřené a z toho, co letos na sbírkách na fasádu vybereme. 

Když se dělala dešťová 

kanalizace, neměla farnost 

dostatek financí, aby se mohlo 

zrealizovat i odvlhčení. V té době 

se provedly sondy, na základě 

kterých bylo navrženo řešení, jež 

se nyní uskutečňuje. Může se zdát, 

že nebylo správné položit tenkrát 

novou dlažbu, když se vědělo, že 

se bude muset za nějakou dobu 

rozebrat.  

Šest let, tak dlouho už po nové dlažbě chodíme, není zas tak krátká doba. 

Nepochybně to ocenili všichni, kteří uklízí kostel nebo odmetají sníh. Navíc se 

nevědělo, jak rychle se nám podaří sehnat finance, tedy na jak dlouhou dobu se 

nová dlažba pokládá. A kdyby se nová dlažba spojila až s odvlhčením, vznikly by 

další komplikace. V letošním roce totiž úprava okolí památky např. nová dlažba 

není uznatelný náklad pro Ministerstvo kultury. Uvedení do původního stavu 

uznatelný náklad je. Tedy, kdyby se nová dlažba nespojila s dešťovou kanalizací a 

chtěli bychom ji realizovat až letos, pravděpodobně by nás čekalo zkrácení 

dotací. V době podání žádosti o dotaci totiž ještě seznam neuznatelných nákladů 

nevyšel. 

Bohu díky, že se nám dílo daří. Zároveň děkuji Vám všem za jakoukoli pomoc 

i za modlitby. 

otec Josef 
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MLADIFEST 2014 

Stejně jako každý rok, tak i letos, se v hercegovinském městečku Medžugorie 

konal již po 25. modlitební festival mládeže (Mladifest) na téma „Hle, tvá 

matka.“ Na toto místo se v předem určeném termínu, letos od 1. do 6. srpna, 

sjížděli všichni, kdo se cítí být mladými, chtějí sdílet nadšení mladistvých nebo 

načerpat nové poznatky či svěřit Panně Marii své prosby, díky, utrpení, starosti  

a radosti. Paradoxem je, že alespoň jednu třetinu všech zúčastěných tvořila 

skupina věřících v důchodovém věku. To nemění ovšem nic na jejich nadšení, 

které číšilo upřímně z jejich zpěvů, tanců a modliteb, stejně jako od mladších  

a pohyblivějších účastníků. 

Letošní program byl pestrý jako každý rok. Skládal se z modliteb, katechezí 

proděkana filozofické fakulty ve Splitu fra Ante Vučkoviče, každodenní večerní 

mše svaté, svědectví čtyř z šesti dětí, kterým se pravidelně zjevuje Gospa  

(v chorvatštině Panna Maria) už od roku 1981 a různorodých večerních programů 

(plamínkové adorace, procesí, muzikál,…). 

Za dobu našeho pobytu se Panna Maria zjevila vizionářům dvakrát: 

2. srpna Mirijaně s tímto poselstvím: „Drahé děti, moje poslání je, abych vám 

pomohla, aby zvítězilo Dobro, i když se vám to nyní nezdá být možné. Vím, že 

mnoha věcem nerozumíte, jako jsem ani já všemu nerozuměla, všemu tomu, co mi 

můj Syn vykládal, když vyrůstal vedle mne, ale já jsem Mu věřila a následovala Ho. 

O to prosím i vás, abyste mi věřily a abyste mne následovaly. Ale, děti moje, 

následovat mne znamená milovat mého Syna nadevšechno, milovat Ho v každém 

člověku, bez rozdílu. Abyste to mohly, vyzývám vás znovu k odříkání, modlitbě a 

půstu. Vyzývám vás, aby životem vaší duše byla Eucharistie. Já vás vyzývám, abyste 

mi byly apoštoly světla, kteří budou světem šířit lásku a milosrdenství. Děti moje, 

váš život je jen jedno mrknutí proti životu věčnému. A až přijdete před mého Syna, 

On uvidí ve vašich srdcích, kolik jste lásky měly. Abyste pravým způsobem šířily lásku, 

já prosím svého Syna, aby vám skrze lásku udělil společenství skrze Něj, jednotu 

mezi vámi, jednotu mezi vámi a vašimi pastýři. Můj Syn se vám přes ně stále znovu 

dává a obnovuje vaši duši. To nezapomeňte. Děkuji vám.“ 

4. srpna Ivanovi s tímto poselstvím: "Drahé děti, i dnes se raduji spolu s vámi 

z tohoto milostiplného času. Zvláště se raduji, když vidím tolik mých dětí , které jsou 

šťastné v těchto dnech. Vyzývám vás, drahé děti, abyste se modlily v tomto čase za 

mír. Modlete se za mír. Mír ať zavládne v lidském srdci. Ať se můj Syn usídlí ve vás  
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a ať vám přinese mír, protože On je váš mír. Prosím, drahé děti, a přimlouvám se za 

vás u svého Syna. Proto vytrvejte i vy v modlitbě. Nemějte strach, jenom vytrvejte  

v modlitbě. Děkuji vám, drahé děti, za vaši vytrvalost, a děkuji vám, že jste i dnes 

přijaly mojí výzvu." 

Na závěr festivalu zazněl 

úryvek z Markova evangelia: 

„Jděte do celého světa a hlásejte 

evangelium všemu tvorstvu.“ Poté 

následovalo vlajkové procesí 

všech zúčastněných zemí a národů 

(letos 80 zemí světa), mezi 

kterými nechyběla ani Ukrajina  

a Rusko, modlící se za mír v jejich 

zemích. Vždyť právě Gospa je 

Královna míru a nikdo jiný 

nevyslyší jejich prosby prozřetelněji než ona. Ona, která se dává znát a hlásá své 

úmysly a prosby skrze ústa šesti vizionářů. Její první slova, která zazněla k tehdy 

ještě dětem, byla: „Mír, mír, mír - a jenom mír! Mír musí zavládnout mezi 

člověkem a Bohem a též mezi lidmi!“ Tento výrok z jejích úst zaznívá stále 

varovněji a úzkostlivěji. Hlavními poselstvími Panny Marie jsou tedy mír, víra, 

obrácení, modlitba a půst. 

Jelikož jsem Medžugorii navštívila poprvé, nevěděla jsem, co přesně od 

poutě očekávat. I přes jisté obavy jsem sama, jak psychicky, tak fyzicky, okusila 

přítomnost Panny Marie stejně jako každý, kdo přijede a otevře své srdce.  

A dojmy? Žádné místo na světě nečerpá z tak obrovského pramene radosti jako 

právě toto hercegovinské město. Všude v areálu i mimo areál kostela, ve 

zpovědnicích i mimo ně, ve stínu i na ostrém slunci kněží zpovídali a proto se ne 

nadarmo Medžugorii přezdívá „zpovědnice světa“. Zde jsou si všichni lidé rovni – 

zdraví se, objímají a povídají si bez ohledu na národnost nebo barvu pleti. Ulice 

jsou zaplavené mladými poutníky, kteří pějí oslavné zpěvy ke Gospě a na každém 

rohu zní stále dokola: „Aleluja!“ Pokud rozmýšlíte, zda navštívit zrovna 

Medžugorii, jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst, určitě neváhejte, 

protože právě tady se dostane milosrdenství každému, kdo prosí a lituje. 

Anna Kalužová 
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Z FARNÍ KRONIKY…  

Vzpomínky na P. Václava Kosmáka 

Na svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš přede mší sv. přichystal kostelník Krček 

plný kalich hostií. Když ministranti Chaloupka a Eliáš přišli do sakristie a nikdo tam 

nebyl, napadlo jim dělat kněze. Jeden klekl na stupeň a druhý mu podával, ovšem 

ne po jedné hostii, až byl kalich prázdný. Pak zase kalich přikryli. Když P. Kosmák 

přišel, vzal kalich a postavil jej na oltář. Při mši sv. zpozoroval, že kalich je 

prázdný, tak dával znamení kostelníkovi. Dosti dlouho se dorozumívali, protože 

kostelník byl hluchý a věděl určitě, že kalich naplnil. Teprve když P. Kosmák kalich 

převrátil, poznal kostelník co je a kalich znovu naplnil. Po mši sv. byl výslech. První 

se přiznal Eliáš. Dostali řádnou výplatu a víckrát je nenapadlo se na kalich podívat. 

Pan farář měl děti, kterých bylo v tu dobu v rodinách jako kvítí, 10 až 12 

sourozenců, velmi rád. Byli jsme vedeni k úctě k našim vychovatelům a zvláště 

k panu faráři. Měl u sebe stále nějaký pamlsek, kterým děti rád obdaroval.  

V r. 1880 se boural starý kostel. My kluci jsme odnášeli píšťaly z varhan do školy.  

P. Kosmák měl nejvíce starosti se stavbou nového kostela, aby byl krásný jak 

z venku, tak především uvnitř. Rád se stýkal s lidmi a lidé s ním. Tak se stalo, že na 

Říčkách poznal líšeňského mlynáře Urbance. Tento rád dělával řezbářství, a tak  

P. Kosmák mu zadal zhotovení hlavního oltáře, kazatelnu a křtitelnici. 

Z farní kroniky vybral Alois Krček 

Další pokračování v příštím čísle. 

 

 

 

Po osmi měsících kaplanské služby odešel z naší farnosti otec Roman Frič. 

Jeho nové působiště je v Moravském Krumlově. Kéž jsou jeho slova a otevřené 

srdce přínosem pro všechny, s kterými se setká. 

Vyprošujme mu hodně zdraví a Božího požehnání. 
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                                                  SVATÝ JAN  SARKANDER (1576 – 1620)  

Pojďme se vydat proti proudu času, do dob politických zvratů i válečných 

konfliktů. Do časů, kdy lidský život neměl valnou cenu a kdy podstatnější bylo ne 

to, jaký člověk je, ale jakou pozici v otázkách víry zastává. 

Jan Sarkander žil v této době, plné závažných náboženských rozbrojů, které 

ho nakonec stály život. Pro složitost doby a neúplnost pramenů je s odstupem 

času současníky vnímán rozporuplně a nejednoznačně. 

Narodil se 20. prosince 1576 v katolické rodině ve Skočově na Těšínsku 

(Polsko). Matka byla Polka Helena Gurecká a jeho otcem Čech Řehoř Matěj 

Sarkander – představitel nižší slezské šlechty. Jan měl kromě nevlastního bratra 

(z prvního manželství matky) ještě sestru a tři bratry. Nejmladší Mikuláš se stal 

rovněž knězem. Slezsko, kde rodina žila, bylo už tehdy vícejazyčné a pokud jde  

o vyznání, převládali zde luteráni. Možná i z toho důvodu se rodina po smrti otce 

přestěhovala v roce 1589 do moravského, převážně katolického Příbora. 

Zde chlapec navštěvoval farní školu a v sedmnácti letech odešel na vyšší 

latinskou školu do Olomouce. Když město zachvátila epidemie moru, studium 

dokončil v pražském Klementinu. Stal se magistrem filosofie. 

V roce 1604 zahájil studium teologie v Grazu (dnešní Rakousko). O dva roky 

později se nečekaně vrátil na Moravu a 3. září se oženil ve Velkém Meziříčí  

s protestantkou Annou Plachetskou. Novomanželé se usadili v Brně, ale Anna 

krátce po sňatku zemřela. Sarkander se rozhodl vrátit k duchovní dráze. 

Po dokončení studií přijal na jaře roku 1609 z rukou kardinála Ditrichštejna v Brně 

kněžské svěcení. Ale už na konci roku byl, na příkaz stejného kardinála, uvězněn. 

Byl viněn z toho, že podplatil stráže a tím umožnil útěk vězněnému bratrovi 

Mikulášovi (obžalován z vlastizrady). Usvědčující důkazy ale chyběly, proto byl 

Jan záhy propuštěn. 

V následujících letech působil jako duchovní správce na více místech Moravy. 

Nedá se říci , že tato etapa jeho života byla šťastná. Místa svého pobytu měnil tak 

často, v zásadě proto, že jako kněz byl rozporuplnou postavou. Jeho horlivost  

a důslednost vyvolávaly často spory s farníky. Sarkander měl pověst 

nekompromisního rekatolizátora, např. v Boskovicích si počínal tak tvrdě, že po 

několika měsících hrozilo propuknutí revolty. 
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Od roku 1616 žil Jan Sarkander na faře v Holešově (poblíž Kroměříže).  

V tomto období se stal chráněncem významného muže – katolíka, zemského 

hejtmana Ladislava Popela z Lobkovic, který jej dosadil na post svého osobního 

zpovědníka. Pražskou defenestrací v roce 1618 započalo napjaté období českých 

dějin. Vypuklo rozsáhlé stavovské povstání, ke kterému se po roce přidala 

i Morava. Hejtman Popel z Lobkovic byl sesazen a uvězněn. Skryté nepřátelství 

propuklo plnou silou. Jan se ocitl ve velkém nebezpečí. Na radu přátel odešel do 

polské Čenstochové a později pobýval i v Krakově. V listopadu 1619 učinil osudové 

rozhodnutí – vrátil se zpět do Holešova. 

Počátkem roku napadla Moravu vojska 

polského krále. Lehká jízda neohrožených kozáků 

proslula bojovností, ale i krutostí, bezohledným 

pleněním a drancováním. Při svém postupu rabovali 

a vypalovali celá města. Nebezpečí hrozilo  

i Holešovu, který stál v cestě jejich pochodu. 

V zoufalé snaze po záchraně, poslali radní vstříc 

armádě křesťanské poselstvo v čele s knězem 

(podle legendy to byl Jan Sarkander), který nesl 

svátost oltářní. Průvod se modlil a zpíval 

náboženské písně. Kozáci se zastavili, postupně se 

přidali ke zpěvu a město Holešov ušetřili. 

Zpráva o události se brzy rozšířila, ale ne všichni v ní viděli zázračné vyslyšení 

modliteb. Sarkander byl obviněn z velezrady. Musel se skrývat na různých 

místech, ale jeho úkryt byl vyzrazen a u Troubek na Přerovsku ho 

pronásledovatelé zadrželi. Byl převezen do olomouckého vězení a vyslýchán 

právem útrpným (za použití mučení). Vyšetřovací komise ho podezírala, že vojsko 

kozáků na Moravu pozval při svém pobytu v Polsku. Je známo, že barokní způsob 

útrpného práva byl něčím strašným. Pomocí rafinovaných mučících nástrojů se 

docílilo i velmi bizardních doznání. Z tohoto hlediska je pozoruhodná Janova 

statečnost. Ani po trojím mučení žádné z obvinění nedoznal. Podezřelým ze zrady 

byl také jeho pán Popel z Lobkovic. Na Sarkandra byl činěn nátlak, aby porušil 

jeho zpovědní tajemství. Svým mlčením pravděpodobně zachránil svému 

chlebodárci život. Když Jan opakovaně odmítal vinu, byla na něho vznesena další 

obvinění za příkoří způsobená protestantům. Na osobu vězněného kněze se tak 

v dané chvíli přelila veškerá zášť letitých náboženských nesvárů. Mučení 
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způsobilo Sarkandrovi celou řadu závažných zranění, na jejichž následky zemřel 

v žaláři 17. března 1620. 

Byl pohřben v kapli sv. Vavřince mariánského kostela v Předhradí  

(část Olomouce). Jeho tělo bylo zahaleno do červené látky – symbolu 

mučednictví. Už krátce po své smrti se stal předmětem úcty moravských katolíků. 

Cesta ke svatořečení Jana Sarkandra však byla složitá a dlouhá. Teprve v roce 

1759 jej papež Pius IX. blahořečil. Následně byla část mučedníkových ostatků 

slavnostně přenesena do katedrály sv. Václava. Na místě žalářování a smrti Jana 

byla později vystavěna kaple, zasvěcená jeho památce. Zde se nachází zbývající 

část ostatků. 

Zázrak, jenž je nutný pro akt svatořečení prokázat, se odehrál v roce 1979.  

Na přímluvu blahoslaveného Jana Sarkandra byl „lidsky nevysvětlitelným 

způsobem“ vyléčen kněz Karel Picha – farář ze Skočova. Do seznamu svatých jej 

zapsal papež Jan Pavel II. při své návštěvě Moravy 21. května 1995. Přitom veřejně 

vyslovil prosbu za odpuštění všech křivd. 

Slova Jana Pavla II. při kanonizaci: 

„Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění 

všech křivd spáchaných na nekatolících v pohnutých dobách tohoto národa. Ať je 

dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho zákon 

lásky a touhu po jednotě věřících…“ 

Ladislav Kaluža 

 ČLOVĚK MÁ KRÁSNÝ ÚKOL: MODLIT SE A MILOVAT 

Z katechezí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, o modlitbě: 

Myslete na to, děti moje, že poklad křesťana není na zemi, ale v nebi. Naše 

myšlení má tedy směřovat tam, kde je náš poklad. 

Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy  

a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi. 

Modlitba není nic jiného než sjednocení s Bohem. Kdo má srdce čisté  

a spojené s Bohem, cítí v sobě balzám, sladkost, která ho naplňuje rozkoší; 

obklopuje ho podivuhodné světlo. V tomto důvěrném sjednocení jsou Bůh a duše 
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jako dva dohromady slité kusy vosku; nelze je už rozdělit. Toto spojení Boha 

s jeho maličkým tvorem je něco překrásného. Je to štěstí, jež nelze pochopit. 

Byli bychom si zasloužili, abychom se nesměli modlit. Ale Bůh nám ve své 

dobrotě dovolil, abychom s ním rozmlouvali. Naše modlitba je kadidlem, které 

přijímá s největším zalíbením. 

Děti moje, vaše srdce je sice malé, ale modlitba ho rozšiřuje a činí ho 

schopným milovat Boha. Modlitba nám dává předtuchu nebe, sestupuje k nám 

kousek ráje. Nikdy nás neponechá bez sladkosti; vylévá se do duše jako med  

a osladí všechno. Strasti se při dobré modlitbě rozplynou jako sníh na slunci. 

Modlitba působí, že čas plyne velice rychle a tak příjemně, že ani 

nepozorujeme jeho trvání. Poslyšte, když jsem byl farářem v Bresse a když byli 

jednou skoro všichni moji kolegové nemocní, musel jsem konat dlouhé cesty,  

a přitom jsem se modlil k Pánu Bohu; a ujišťuji vás, že se mi nikdy nezdála cesta 

dlouhá. 

Někteří lidé se hluboce pohrouží do modlitby jako ryba do vody, protože jsou 

zcela oddáni Pánu Bohu. V jejich srdci není žádná přehrada. Jak mám rád takové 

velkodušné duše! Svatý František z Assisi a svatá Koleta viděli našeho Pána  

a rozmlouvali s ním, jako my spolu rozmlouváme. 

My však často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč máme 

prosit. A přece ví každý velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde. Ale někteří 

dokonce jako by Pánu Bohu říkali: „Chci ti přednést pár slov, abych měl od tebe 

pokoj...“. Často myslím na to, že když se přijdeme poklonit Pánu, dosáhli bychom 

všeho, oč žádáme, kdybychom ho o to prosili opravdu s živou vírou a čistým 

srdcem. 

VEZMI A ČTI CELOU BIBLI 

Pomalu se uzavírá první rok téměř každodenního setkávání nad Božím 

slovem v rámci akce Vezmi a čti celou Bibli. V posledních měsících přišly na řadu 

převážně starozákonní texty, takže jsem se dostala k několika knihám, kterým 

jsem se doposud vyhýbala. Když třeba slyším Paralipomenon, připadá mi to spíš 

jako jazykolam, než jako název biblické knihy, nečekaně často mě však donutila 

zastavit se nad jednotlivými úryvky. 
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Jedním z těch míst byla kapitola 28. Život krále Davida se již chýlí ke konci  

a on se vrací ke svému úmyslu postavit Hospodinu chrám. Už přijal fakt, že to 

nebude on, kdo ho postaví, ale jeho syn Šalomoun, a tak mu říká:  

"Ty pak, můj synu Šalamoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým 

srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor 

mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne tě 

navždy. Nyní hleď, Hospodin tě vyvolil, abys mu vybudoval dům, svatyni. Buď 

rozhodný a jednej!" (1 Pa 28, 9-10) 

A to mi připadne krásné - nenechat toto pozvání jen pro Šalomouna, ale 

přijmout ho i pro svůj život: Bůh si tě vyvolil, abys mu zbudoval dům, svatyni. 

Bůh si tě vyvolit pro úkol, pro život - takový život, abys ho oslavil, abys byl jeho 

živým chrámem, aby ses stal svědectvím, že Bůh existuje, svědectvím o tom, jaký 

Bůh je. 

Může se to zdát těžké, snad i nemožné, ale král David ještě připojuje 

povzbuzení, které je dobré taky vzpomenout: 

„Buď rozhodný a udatný, jednej! Neboj se a neděs! Hospodin Bůh, můj Bůh, 

bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na 

Hospodinově domě nedokončíš." (1 Pa 28, 20) 

A myslím, že i když se do toho pořádně opřeme, celý život budeme 

potřebovat k tomu, abychom ten "chrám" dostavěli. Tak tedy s chutí do toho! 

Daniela Severová 

 POZVÁNKY  

 

Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna 

Ve dnech 13. až 23. září 2014 bude po České republice putovat relikvie srdce 

patrona kněží, arského faráře sv. Jana Maria Vianneye. V brněnské diecézi bude 

příležitost k uctění ve čtvrtek 18. září 2014 v katedrále svatých Petra a Pavla. Tato 

akce probíhá z iniciativy královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála  

u příležitosti Roku povolání, který letos v královéhradecké diecézi prožívají. 

Organizátoři nabídli tuto možnost také ostatním diecézím. Jak uvádějí ve svém 

dopise: „…jsme přesvědčeni, že přítomnost této vzácné relikvie znamená pro 

celou naši církev velkou příležitost, požehnání a milost. P. Frédéric Vollaud, který 
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společně s P. Rolandem Varinem přiveze z Arsu Vianneyovo srdce, na toto téma 

sám řekl: Očekávejte velké milosti na všech místech, kde bude relikvie přítomná.“ 

 V rámci brněnského zastavení je od 16.15 do 22.00 hodin připraveno setkání 

pro širokou veřejnost. Setkání proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla a bude 

zahájeno slavnostním průvodem v 16.15 hodin. Po společném uctění relikvie bude 

následovat modlitba růžence a chvíle ticha k soukromé adoraci. Bohoslužbě  

v 17.30 hodin bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, homilii pronese  

P. Frédéric Vollaud (tlumočení zajištěno). 

Před mší i po ní bude v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši 

od 18.30 do 22.00 hodin bude v katedrále možnost k individuálnímu uctívání 

relikvie, k tiché modlitbě a k rozjímání. 

Zájemci mohou v sále Petrov 2 zhlédnout od 19.00 do 20.00 hodin 

francouzský film (s českými titulky) o sv. Janu M. Vianneyovi. 

Změna dílčích částí programu vyhrazena. 

www.biskupstvi.cz 

Farní den 2014 

„Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.“ Jan 21,9 

Rádi bychom Vás všechny, farníky Tvaroženské farnosti, přátele a všechny 

lidi dobré vůle, pozvali k setkání během Farního dne, který se letos uskuteční 

v neděli 12. října, tedy v den, kdy si budeme připomínat výročí posvěcení našeho 

farního kostela. Farní den tak bude jistě ideální příležitostí, kdy budeme moci 

společně poděkovat, radovat se a oslavit dokončení další etapy rekonstrukce 

kostela, během které náš chrám dostává novou, mladší tvář do dalších desetiletí. 

Mottem letošního farního dne je citát z Janova evangelia: „Když vstoupili na 

břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.“ Jsou to slova, která předchází 

pozvání apoštolů ke společnému jídlu s Ježíšem. Dnes se stávají pozváním i pro 

nás všechny. A co víc, prozrazují nám hlavní téma letošního farního dne, kterým je 

„chléb“.  

Chléb je základní potravinou mnohých národů. Stal se tak oprávněně 

symbolem hojnosti a předpokladem přežití. Pro nás je dnes chleba každodenní 

jistotou a zcela běžnou součástí všedního nákupu. Možná i proto by stálo zato 

zastavit se nad ním a připomenout si jeho neobyčejnost. Není mnoho těch, kteří 
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by si doma připravovali vlastní chleba. Možná, že pečení vlastního domácího 

chleba je záležitostí spíše sváteční. A tak bychom Vás všechny chtěli vyzvat 

k upečení jednoho takového voňavého Božího daru, který bychom společně 

s ostatními při farním dnu mohli ochutnat.  

Hospodyňky, nebo zdatní amatérští pekaři, upečte tedy chleba a přineste ho 

dopředu, abychom při výstavě a ochutnávce domácího chleba mohli hlasováním 

rozhodnout o tom nejlepším chlebu ze všech. 

Dá-li Pán, sejde se těch chlebů o Farním dnu víc než jen pět a snad se najde 

víc, než jen dvě ryby. 

Farní den letos začne ve 14 hodin v kostele při svátostném požehnání, 

během kterého můžeme rozjímat nad Chlebem života. Potom bude následovat 

krátké setkání a povídání o životě naší farnosti v kostele, po kterém se 

přesuneme na faru a farní zahradu, kde bude připraven další program a bude zde 

možnost k osobnímu setkávání nás všech – a to nejen o chlebu a o vodě.  

Pozvěte tedy svoje rodiny, přátele i ty, o kterých si myslíte, že by je potěšilo 

setkání s ostatními a nemají odvahu se přidat sami, abychom se všichni sešli při 

letošním farním dnu. 

K zapamatování:  Farní den 12. 10. 2014,  

začátek ve 14.00 svátostným požehnáním a společným 

setkáním v kostele, pečeme doma chleba, o který se pak 

podělíme s ostatními. 

Za přípravný tým Honza Šenkyřík 

 

Kdo chce něčím být, měl by ministrovat jít! 

Zveme všechny kluky ke službě u oltáře. Ministrováni je pro kluky, kteří chtějí 

být blíž Pánu Ježíši. Nemusíte se ničeho bát, ani pana faráře, rádi vás tu přivítáme. 

Na ministrantských schůzkách se naučíte spoustu nových věcí, také budeme hrát 

hry a užijeme si tu spoustu zábavy. Více informací u Zdeňka Severy 

(zdeneksev@volny.cz; mobil: 777 097 313). 

Jestli chcete poznat nové kamarády, tak neváhejte a přijďte mezi nás!  

Těšíme se na vás! 
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Farní dovolená  
v Dolomitech 
17. – 24. 8. 2014 
 

KUK! CO NÁS ČEKÁ?  

 

12. 10. Farní den 

19. 10. Misijní neděle – misijní moštování 

Děti se mohou těšit na 8. FArní VÍKend. Termín bude upřesněn později. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla je 14. 11. 2014 

 

KUKátko vychází pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Josefa. Redakce: Monika Buchtová a Anna 

Mertová, grafika: Antonín Ryšavý. Stránka pro děti: Anna Mertová (AM). Děkujeme všem, kteří jste přispěli do 

tohoto čísla. Za fotografie děkujeme: paní Švábenské, sestře Ulrice, rodině Kalužové a Daňkové. Svoje příspěvky 

můžete posílat i nadále na kuk.tvarozna@email.cz. Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 

14. 11. 2014. Prosíme o její dodržení! Děkujeme. Redakce si vyhrazuje právo na drobnou úpravu textů. Neprošlo 

jazykovou korekturou. NEPRODEJNÉ! 


