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SLOVO OTCE JIŘÍHO  

Moji milí bratři a sestry, i malí bratříčci a sestřičky, 

uplynul nám zase další čtvrt rok, krásné vánoční svátky, ale i zvláštní počasí 

a pro mnohé i období zkoušek. 

Nicméně narozený Pán, Bůh a člověk, kráčí stále s námi. On sám si prošel 

obdobím školy a dospívání jako vy mladší. A od svého křtu přichází k lidem 

a vědomě na sebe bere naše těžkosti a hříchy. Je krásné si uvědomovat, že 

kdekoli jsme, cokoli děláme a prožíváme, on je vedle nás a vede nás cestou k cíli. 

A zvláštním způsobem také nyní v době postní a velikonoční skrze kříž 

ke vzkříšení, abychom mu znovu mohli říct svoje ano, jako jsme to my (nebo naši 

rodiče za nás) udělali při křtu. Spolu s malou Luckou z Mokré, která se mu chce 

v doprovodu rodičů odevzdat, to uděláme při vigilii Kristova vzkříšení. 

Ještě nám však zbývá pár dní přípravy, proto je využijme co nejintenzivněji, 

ať už osobně, nebo při mnoha společných příležitostech. A opravdu si udělejte 

čas prožít ty nejvzácnější hodiny celého roku – od poslední večeře, přes noc bdění 

s Ježíšem, ticho Velkého pátku a modliteb Bílé soboty až po vrchol Velké noci 

a radostného rána vzkříšení! Už od mého dětství mám tento čas v sobě vrytý jako 

něco skutečně posvátného. A je zvláštní, že se na něj vždy těším, i když je spojený 

s půstem a připomínkou Kristova těžkého utrpení. Možná proto, že jsem se 

v něm vždycky setkal s živým Pánem, který sám umírá za můj hřích a probouzí mě 

k novému životu! 

Těším se prožít to spolu s vámi! 
Váš o. Jiří + 

P. ELIAS VELLA: „POMA ZÁNÍ NEMOCNÝCH JE NEJMOCNĚJŠÍ  MODLI TBOU ZA UZDRAVENÍ“  

Ve dnech 12.–14. 2. 2016 se konala postní duchovní obnova v minoritském 

kostele u sv. Janů v Brně s P. Eliasem Vellou na téma: „Boží milosrdenství se 

projevuje skrze uzdravující svátosti – svátost smíření a svátost pomazání 

nemocných“. Části obnovy jsem se zúčastnila a ráda bych se s vámi podělila 

o několik myšlenek a povzbuzení od o. Eliase. 

Pro Židy byl Bůh především spravedlivý a mocný (vyvedení z Egypta). Teprve 

až Ježíš přichází s „dobrou zprávou,“ že máme v nebi milosrdného a milujícího 
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Otce. Má vládu nad přírodou, proměňuje vodu ve víno, uzdravuje nemocné, křísí 

mrtvé, má s lidmi soucit, pomáhá trpícím… Ježíš říká apoštolům: „Běžte, 

uzdravujte nemocné, osvobozujte je od zlých duchů…“ Utrpením prochází každý 

člověk svým způsobem. Není to trest od Boha, může to být ale důsledek hříchu. 

Ježíš dělá z utrpení něco dobrého, využije každé skutečnosti, aby nás přitáhl blíž 

k sobě. Člověk je obtěžkán starostmi, problémy a utrpením, Bůh o tom všem ví. 

Neznáme detaily, Bůh je zná. 

Svátosti nejsou kouzlem, nemají 

magickou moc. Já a Bůh musíme 

spolupracovat. Já udělám malou část, Bůh 

přidá zbytek. Dříve byla svátost 

nemocných svátostí v extrémních 

situacích, na konci života. Podstata je ale 

v modlitbě za tělesné uzdravení, v nové 

síle. Pomazání nemocných je nejmocnější 

modlitbou za uzdravení. Ne vždy svátost 

vyléčí, ale vždy dává uzdravení. Ve svátostech Ježíš uzdravuje svým způsobem, 

ne tak, jak si my přejeme. Jen v plnosti Ducha svatého můžeme přijmout Ježíše. 

Každý z nás je pozván, aby sloužil druhým (úsměv, SMS, zavolání, 

povzbuzení slovem…). Neuzavírejme se do sebe, ale služme druhým, podle darů, 

které jsme od Boha přijali. 

Marie Buchtová 

P. Elias Vella OFM Conv. (nar. 1941) je katolický kněz z Malty. Je žádaným kazatelem na duchovních 

cvičeních, seminářích a konferencích po celém světě. Je také autorem mnoha knih, které byly vydané 

mj. i v češtině. Webové stránky www.eliasvella.cz nabízí informace o jeho duchovních cvičeních a jiných 

aktivitách v daném roce v České a Slovenské republice. 

foto: Lenka Fojtíková 

CHRÁMOVÝ SBOR V ROCE  2015 

Loňský rok byl pro náš sbor velmi zajímavý. Tradičně jsme obohatili zpěvem 

mnohé svátky: Vánoce, Velikonoce, slavnosti Božího těla, ale třeba i svátosti 

biřmování.  

Velké soustředění jsme věnovali nácviku zpěvu k projektu našeho sbormistra 

J. Sáraze: Jakub Jan Ryba nebyl jen „Hej, mistře“. Projekt měl za cíl nabídnout 

http://www.eliasvella.cz/
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veřejnosti širší pohled na osobnost J. J. Ryby při příležitosti jeho výročí narození 

a smrti (1765–1815). 

Původně ve čtyřech komponovaných koncertech složených z mluveného 

slova a hudby byl ve třech vstupech posluchač seznámen s historickým obdobím 

života J. J. Ryby, Rybou – učitelem a také Rybou – muzikantem. Zazněla jeho tři 

málo prezentovaná hudební díla: Sinfonia in C, houslový koncert F dur a latinská 

Missa Festis (…) in D, kterou náš sbor za podpory děvčat ze švábenické scholy 

předvedl jako vyvrcholení koncertu. Účinkoval komorní orchestr Arthura Nikische 

(dříve Kyjovský komorní orchestr) a exkluzivním hostem byl houslista Janáčkova 

kvarteta Richard Kružík. Koncerty proběhly na zámcích v Bučovicích a Křtinách, 

v bazilice minor ve Žďáru nad Sázavou a doma ve Tvarožné. Pátý, benefiční 

koncert jsme jako poděkování za spolupráci uskutečnili ve Švábenicích. Výtěžek 

tohoto koncertu byl věnován zástupkyni sdružení pro pomoc postiženým 

osobám Piafa ve Vyškově. Ze dvou koncertů byl také pořízen zvukový záznam. 

Pokud shrnu všechna 

vystoupení na koncertech, byl 

to nádherný zážitek, který byl 

dopřán nejen nám účinkujícím, 

ale také dle reakcí téměř pěti 

stům posluchačům. Díky, Honzo, 

za skvělou práci! A díky Bohu za 

pomoc v tomto díle! 

V loňském roce byla 

plánovaná také cesta do Srbska 

k našim přátelům ze Zvonů do 

Selenče. Bohužel, nenašel se vhodný společný termín pro její uskutečnění. Snad 

se podaří letos. 

Ještě nemohu nezmínit několik významných jubileí našich současných, i již 

neaktivních členů sboru, kteří je oslavili v minulých týdnech. Všem přeji pevné 

zdraví, stále jistý hlas a především sílu Boží pomoci. A to vlastně přeji i nám všem. 

Alena Kalužová 
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HISTORIE TVAROŽENSKÝCH ZVONŮ  

Dá se říci, že osudy zvonů mají něco společného s osudy lidí. Zvon má svoji 

korunu – to je část, za kterou visí. Má svůj krk. Má svoje žebro. Má svoje tělo. 

Má svoje jméno, kterým je pokřtěn. A má také svoje srdce, jehož tep je hlasem 

živých… 

Ve starém kostele byly čtyři zvony. Nejstarší s nápisem SANCTE NICOLAE 

ORA PRO NOBIS OLOMUCII 1614. REGINA CELI LETARE QUIA QUEM MERUISTI 

PORTARE RESUREXIT SICUT DIXIT ORA PRO NOBIS DEUM – ve volném překladu: 

Královno nebe, raduj se, neboť ten, jehož jsi nosila, vstal z mrtvých, jak řekl. 

Pros za nás Boha.  

Údaj roku pořízení je uveden v inventárním seznamu z počátku 19. století, 

avšak se objevuje několik různých datování, dokonce 1556.  

Další zvon nesl nápis SANCTE NICOLAE CIRILE METHODI ORATE PRO NOBIS 

1689, třetí – JOANNES BLASCHEK PAROCHUS TWAROŽNENSIS KOSS MIKH 

SIGMUND KERERCRER IN BRÜNN 1736. Poslední čtvrtý zvon – umíráček, zvaný 

křapák, měl nápis DOBRODINCY TOHOTO UMÍRÁČKA OBEC TWAROŽENSKA 

1746.  

Všechny zvony byly po dostavění nového kostela v roce 1881 umístěny na 

jeho věž. Přibyl k nim zvon pátý, zvaný sanktusáček, který byl zavěšen ve věžičce 

nad presbytářem. Zvonilo se s ním vždy při proměňování pomocí provazu 

spuštěného k sakristii. 

Zvony vydržely až do Květné neděle 1917, která tehdy připadla na 1. duben. 

Kromě nejstaršího zvonu sv. Mikuláš, byly zbývající tři z věže sundány a odvedeny 

pro válečné účely. Zůstal ještě sanktusáček, na který se tehdy jaksi zapomnělo. 

Byla vyhlášena sbírka na nové zvony, které měla vyrobit firma Storek v Brně. 

Ve válečné době byla velká nouze, firma je chtěla vyrobit jen za potraviny. Byla 

sbírána vejce a koupeno vepřové maso. Za toto byly zhotoveny dva ocelové 

zvony, jeden 50 kg a druhý 100 kg. Byly slavnostně posvěceny farářem 

Simonidesem, za účasti dvou kněží z Pozořic a tvaroženského rodáka P. Theodora 

Kalába. Menší byl posvěcen ke cti sv. Floriána a větší ke cti sv. Václava. 

V roce 1930 se začalo jednat o pořízení nových zvonů. Na starost to dostalo 

chrámové družstvo v Pelhřimově, které vyjednávalo s firmou Manoušek v Brně. 
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Byly navrženy dva zvony, jeden o váze 350 kg a druhý 200 kg. Požadovaný tón byl 

h´ a d2. Měly stát 18.100 Kč, jejich konečná cena byla 14.136 Kč. 

Dne 29. června 1931 se konala slavnost jejich posvěcení. Za velikého účasti 

věřících je posvětil slavkovský děkan mons. Václav Uhýrek. Kázal tvaroženský 

rodák P. Jan Galle. Přítomni byli také kněží z Pozořic a Šlapanic a P. Theodor 

Kaláb. Zvony byly nazvány jménem sv. Cyril a Metoděj, druhý Panna Maria. 

Na prvním byl nápis: 

ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1931 

zobrazen reliéf sv. Cyrila a Metoděje 

SVATÝ CYRILE A METODE, OCHRAŇUJTE NAŠI FARNOST 

A ZACHOVEJTE JI V PRAVÉ VÍŘE KATOLICKÉ, KTEROU JSTE JÍ ZVĚSTOVALI. 

Nápis na druhém zněl: 

ULIL R. MANOUŠEK V BRNĚ 1931 

zobrazen reliéf Matky Boží 

KRÁLOVNU NEBES PROSÍ FARNÍCI TVAROŽENŠTÍ 

ZA MILOSTIVOU OCHRANU FARNOSTI 

ZA SKONFISKOVANÉ ZVONY VE SVĚTOVÉ VÁLCE 

Poprvé se jimi vyzvánělo za všechny padlé vojíny ve farnosti. Staré železné se 

souhlasem konsistoře byly darovány do blažovského kostela. 

O dva roky později pro kostel daroval velký dobrodinec tvaroženského 

kostela pan Skládaný z Brna nový zvon „umíráček“, který byl posvěcen na jméno 

sv. Jan Nepomucký. 

Zvony tvaroženského kostela v roce 1931 
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Ve válečném roku 1942 byly vzaty z věže zvony Panna Maria, sv. Cyril 

a Metoděj, sv. Jan Nepomucký a sanktusáček, který po opravě u firmy Manoušek 

byl vrácen. Zůstal jen jeden zvon – sv. Mikuláš, který byl chráněn památkovým 

úřadem pro svou historickou a uměleckou cenu. V roce 2004 byla provedena 

úhrada za odebrané zvony ve výši 1 004 €. 

Začátkem roku 1969 začalo jednání o pořízení nových zvonů. Farnost sbírala 

měď a potřebný cín koupilo místní JZD. Byly ulity v roce 1970 v dílně Leatitie 

Ditrichové v Brodku u Přerova. Výsledný zvuk se při kolaudaci nelíbil diecéznímu 

kolaudátorovi – neladily s nejstarším zvonem. Bylo uvažováno o výrobě nových, 

dokonce i o tom, že by byly dány do Blažovic a Blažovští by nechali ulít správně 

laděné pro tvaroženský kostel. Nakonec to dopadlo tak, že nám zůstaly již 

zhotovené a v Blažovicích byly v r. 1989 pořízeny úplně nové. 

Byly posvěceny na jména sv. Cyrila a Metoděje a druhý na jméno Panny 

Marie. První nese nápis: SV. CYRILU A METODU V JUBILEJNÍM ROCE 1969 

VĚNOVALI VĚŘÍCÍ FARNOSTI TVAROŽNÁ a druhý: SVATÝ MIKULÁŠI, POVZBUZUJ 

NÁS KE ZBOŽNOSTI, LÁSCE A SVORNOSTI. VĚNOVALI VĚŘÍCÍ FARNOSTI 

TVAROŽNÁ 1970 ULILA LEATITIA DITRICHOVÁ. 

Dlouhou dobu ležely pod kůrem a teprve před Velikonocemi 1974, po opravě 

věže, mohly být zavěšeny. Poprvé se rozezněly na Bílou sobotu 13. dubna.  

Již jsou pryč doby, kdy ke každému zvonění vystupoval na věž zvoník. Jeho 

práci nahradil elektromechanický pohon pro oba nové zvony. Zůstalo jen ruční 

zvonění sv. Mikulášem, na který se v současné době odbíjí čas podle věžních 

hodin. A pozdvihováček? Ten zůstal už jen jako němý svědek dávného času.  

„Bůh ví, kde ty zvony tak rozličné hlasy berou. Při východu slunce zpívají 

skřivánkem, při západu slavíkem, při svatbách hovoří vesele, při pohřbu pláčou 

smutně a při ohni zděšeným hlasem volají o pomoc a bědují zoufale.“ 

P. Václav Kosmák 

připravil Alois Krček 
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BOŽÍ LÁSKA  

Návštěva v domově důchodců přináší radost hlavně těm, které chceme 

potěšit. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme namísto smutného 

a bolestivého výrazu uviděli na posteli radostnou a rozzářenou tvář staré ženy. 

Co přispělo k této radosti? Marie se nám začala svěřovat: „Zdál se mi 

překrásný sen. Viděla jsem vysoké schody a na každém schodu ležela růže růžové 

barvy. Když jsem zvedala oči nahoru, uviděla jsem na posledním schodu stát 

Pannu Marii a Pána Ježíše s azurovou oblohou za nimi. Usmívali se a kynuli na mě. 

Říkali, že již na mě čekají, ale ještě musím nějaký čas posečkat, než růže na 

schodech zbělá.“ 

Zůstaly jsme s kamarádkou v úžasu nad zázrakem snu, který pro Marii 

připravil Nebeský Lékař – lék na její nedávno amputovanou pravou nohu, na 

zlomený krček na druhé noze a další bolesti chorého těla. Nelze se otočit ani 

trošku si ulehčit své ukřižování na tvrdé posteli, přesto byl její obličej rozjasněn 

velikou blažeností. 

Jak často fňukáme a naříkáme nad bolístkami. U Marie jsme viděli pokoru 

a hlubokou křesťanskou odevzdanost do Božích rukou. Vlastně ona potěšila nás 

a předala nám velikou duchovní sílu. A pak že se v dnešní době nedějí zázraky. 

Velmi často jsme podělováni zvláštním darem lásky od našeho Nebeského Otce. 

Děkujeme tisíckrát. Snad i Vás tento náš skutečný příběh povzbudí. 

Alenka Tupá 

PŮSOBENÍ P. JANA NEKUDY V NAŠÍ FARNOSTI 

r. 1999 
Vzhledem k vážnému onemocnění tvaroženského faráře byl otcem 

biskupem ustanoven po dobu jeho nemoci s platností od 11. 10. 1999 excurrendo 

administrátorem ad internim ve farnosti Tvarožná R.D. Mgr. Jan Nekuda, farní 

vikář ve farnosti u kostela Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli. 

P. Nekuda bydlel stále na faře v Králově Poli a do Tvarožné dojížděl podle 

rozvrhu služeb Božích. Mše sv. bývala v pondělí a ve čtvrtek ve farním kostele a 

v pátek v Blažovicích. Vzhledem k obrovskému časovému vytížení v neděli 

dopoledne, kdy kněz jezdil ještě do Blažovic, byla dočasně zrušena „hrubá“ 
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a místo ní zavedena v sobotu mše sv. s nedělní platností. Zároveň bylo 

pozastaveno zajíždění autobusu z Mokré, Horákova a Velatic na tuto druhou mši. 

r. 2000 

Neděle 2. července přinesla farnosti veliké překvapení. Před ranní mší sv. se 

v kostele objevil děkan modřický P. Karel Pavlíček, přestože tam již byl P. Slavíček 

i P. Nekuda, kteří zároveň s ním přistoupili k oltáři. Rozuzlení přišlo po evangeliu, 

kdy pan děkan oznámil jmenování nového administrátora tvaroženské farnosti 

P. Jana Nekudy, jehož následně obřadem uvedl do funkce. Zároveň poděkoval 

dosavadnímu faráři za jeho dlouholetou činnost ve tvaroženské farnosti. Se svými 

díky starému panu faráři přišli také zástupci farnosti, kteří za farnost zároveň 

uvítali nového duchovního správce. 

ACEB 07/2000 – Změny v ustanovení kněží od 1. 8. 2000: 

R.D. Mgr. Jan Nekuda. farní vikář ve farnosti u kostela Nejsvětější Trojice 

v Brně Králově Poli a excurrendo administrátor ad internim ve farnosti Tvarožná, 

ke dni 1. 8. 2000 ustanoven administrátorem ve farnosti Tvarožná. Otec Nekuda se 

narodil 18. 6. 1973 v Moravském Krumlově, na kněze byl vysvěcen 27. 7. 1998 v Brně. 

R.D. Metoděj Slavíček, farář ve farnosti Tvarožná, ke dni 1. 8. 2000 jmenován 

výpomocným duchovním tamtéž. Otec Slavíček se narodil 10. 2. 1923 v Olešnici na 

Moravě, na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1949. Ve Tvarožné působil od roku 1967. 

Ve Tvarožné působil P. Jan Nekuda do 31. 7. 2008 

Připravil: Alois Krček 

P. JAN NEKUDA – STAVĚT SVŮJ ŽIVOT NA  BOHU 

P. Jan Nekuda působil v naší farnosti od 10/1999 do 7/2008. Přišel jako mladý 

kněz ve věku 26 let. Nejprve jako zástup za nemocného P. Metoděje Slavíčka, 

později jako farář na svoje první samostatné místo. Pro mě osobně byl o. Jan 

příkladem modlitby, trpělivosti a pokory. 

Odkud pocházíte? Řeknete nám něco o své rodině? 

Pocházím z vesnice Zakřany asi 25 km západně od Brna. Několik kilometrů od 

nás začíná kraj Vysočina. Vyrůstal jsem společně s dvěma mladšími bratry, 

společně jsme hrávali různé hry, sportovali, aktivně hráli fotbal. Protože rodiče a 

prarodiče měli drobné hospodářství, tak jsme také pomáhali na poli a na zahradě. 
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A protože jsem z věřící rodiny, tak jsme chodili do kostela, jednak do farního, 

jednak do místní kaple, kde bývaly mše sv. každou středu. Také jsme se v kapli 

scházeli na pobožnostech, jako byly křížové cesty nebo májové.  

Kdy vstoupil Bůh výrazněji do vašeho života? 

Bylo to o letních prázdninách na konci období komunismu, kdy mě jako  

16letého vzal jeden mladý kněz ještě s dalšími mladými do Příchovic v severních 

Čechách. Myslel jsem si, že tam budeme na faře sami a že budeme chodit na 

výlety. Když jsme tam přijeli, tak jsem zjistil, že je na faře ubytováno asi 

40 mladých lidí. Byli z celé republiky, společně se modlili, zpívali kytarové písně, 

bavili se o své víře. Pobyt mezi nimi byl pro mě silným Božím dotykem, novým 

impulzem pro moji víru. 

Kdo vás v životě ovlivnil, máte vzor v některém světci?  

Určitě rodina, lidé ve farnosti, zvláště skupina mladých, se kterými jsme 

podnikali různé akce. Také kněží, kteří u nás ve farnosti působili, kterým jsem jako 

ministrant mohl být nablízku. V době dospívání, když probíhalo desetiletí 

duchovní obnovy, mě zaujal příběh sv. Klementa Marie Hofbauera o jeho cestě 

ke kněžství a jeho obětavé službě, proto jsem si ho zvolil za svého biřmovacího 

patrona. Hodně mi daly i promluvy papeže Jana Pavla II. mládeži. V poslední době 

také promluvy papeže Benedikta XVI. a papeže Františka.  

Co vás na kněžské službě těší a co považujete za nejnáročnější? 

Myslím, že pro každého kněze je 

radostí, když může být svědkem Božího 

působení v lidech, které doprovází. Když 

vidí, že s vírou přistupují ke svátostem, že 

z víry žijí, že se snaží žít víru ve svém 

každodenním životě. Nebo že se 

ke křesťanskému životu znovu navracejí, 

když například po více než 50 letech 

přistupují ke svátosti smíření. 

Za náročné považuji snášení toho, že mnozí z těch, kterým se věnujeme, se 

naopak od křesťanské praxe a víry vzdalují. Také snášení toho, že někteří lidé ve 

farnosti spolu nekomunikují nebo že o větší zapojení do života farnosti nejeví 
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zájem. Někdy musím snášet to, že jsem se sám nějakým rozhodnutím nebo 

vyjádřením druhého dotkl a od té doby už se mnou nekomunikuje. Možná tím 

nejnáročnějším je stavět svůj život na Bohu a nehledat na prvním místě úspěchy 

a vlastní prospěch.  

Čím vás umí farníci mile překvapit? 

Často maličkostí, že mi připraví nebo přinesou nějaké bezlepkové jídlo. Ještě 

víc tím, jak dokážou sami různé věci zorganizovat a vést. Velmi milým 

překvapením je vždy to, když sami při nějaké akci nebo přípravě navrhnou, 

že bychom se za to měli pomodlit a sami se modlitby chopí.  

V Náměšti jste zhruba stejnou dobu, jako jste byl v naší farnosti. Můžete tyto 

dvě farnosti srovnat? (co se daří, popř. nedaří, farní dovolené, pěší poutě, apod.) 

Podobě jako ve Tvarožné mám nyní na starosti dvě farnosti. Rozdíl je v tom, 

že v Náměšti a Hartvíkovicích je méně lidí, zato víc kostelů a škol, takže se musí 

víc jezdit. Také zde není takový počet pomocníků ve farnosti, přesto se podařilo 

mnohé najít. Nad tím, co někteří spolupracovníci dokážou, někdy žasnu. 

Farní dovolenou jsem v Náměšti neuspořádal, pěší poutě ano, ale nebyly tak 

dlouhé, protože nejsme tak fyzicky zdatní a nemáme zde žádného předka typu 

Šebestiána Kubínka. V poslední době jsme v Náměšti jako novou věc 2× 

uspořádali kurz Alfa a myslím, že to bylo veliké požehnání. Pěknými akcemi, které 

se u nás konají a které jsou určené i pro sympatizanty a nevěřící, jsou 

např. Průvod tří králů na náměstí, Jablkobraní, festival křesťanské kultury 

Náměšťfest. 

Co byste rád vzkázal čtenářům KUKátka?  

Chtěl bych je srdečně pozdravit a 

vzkázat, aby si vážili toho, co ve farnosti 

mají a rádi se do jejího života zapojovali.  

Děkuji za rozhovor a za všechny 

farníky Vám přeji hodně zdraví a Boží 

požehnání v kněžské službě 

i v soukromém životě. 

Marie Buchtová 
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STRÁNKA PRO DĚTI  
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SVATÝ JAN NEPOMUK NEUMANN (1811–1860) 

Narodil se 28. března v Prachaticích na Šumavě jako třetí ze šesti dětí. Otec 

Filip pocházel z Bavorska (Německo) a byl punčochářským mistrem. Maminka 

Anežka měla původ český. Oba rodiče byli hluboce věřící lidé. Jan v den svého 

narození byl i pokřtěn a své druhé jméno dostal po významném českém světci – 

Janu Nepomuckém.  

Základní školu dokončil v Prachaticích a 

ve dvanácti letech odešel studovat 

gymnázium do Českých Budějovic. Zde se 

horlivě věnoval latině a řečtině. Musel se také 

doučovat češtinu, protože doma se mluvilo 

hlavně německy. Po maturitě váhal mezi 

medicínou v Praze a teologickým seminářem 

v Českých Budějovicích. Táhlo ho to spíš 

k medicíně, protože se velmi zajímal o přírodní 

vědy. Maminka jej však přemluvila, aby poslal 

přihlášku i do semináře, kam byl záhy bez 

problémů přijat. Musel žít skromně a studoval 

ve velice stísněných podmínkách, přesto 

dosahoval vynikajících výsledků. Byl také 

náruživým čtenářem a v té době se mu do rukou dostaly časopisy o amerických 

misiích. Právě tyto články významně ovlivnily jeho další směřování. Ve svých 

21 letech přijal nižší kněžské svěcení a poslední dva roky teologie dokončil 

v Praze, kde se zaměřil na studium cizích jazyků. Celkem jich ovládal osm. 

Kněžského svěcení se ale nedočkal (pro nadbytek kněží!). Když Jan v listech 

amerických misionářů četl, že potřebují pomoc nových spolupracovníků, učinil 

zásadní rozhodnutí. 

V únoru 1836 zanechal čekání na vysvěcení. Pěšky se vydal do Paříže, potom 

dostavníkem do přístavu Le Havre a po dlouhé a vyčerpávající plavbě přes oceán 

se na začátku června vylodil v New Yorku. Bez peněz, v otrhaných šatech, ale 

s odhodláním vytrvale obcházet diecéze a žádat o místo misionáře. Dlouho hledat 

nemusel. V katedrále sv. Patrika ho srdečně přijal místní biskup. Ještě v červnu 

Janovi udělil kněžské svěcení a po třech dnech už byl vyslán hlásat evangelium 

do rozlehlé oblasti kolem Buffala, poblíž Niagarských vodopádů. 
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S odvahou se ujal své farnosti. Tvrdé životní podmínky místních obyvatel ho 

ale hluboce zasáhly. V těch dobách se tam nacházelo mnoho roztroušených 

emigrantských osad, které tvořily převážně německé, irské a italské rodiny. 

Jednotlivé osady oddělovaly husté lesy, močály a řeky. Silnice neexistovaly 

a cestování bylo velmi náročné a zdlouhavé. Na území o rozloze 1500 km2 Jan 

Neumann sloužil nejen duchovně, ale staral se i o praktické potřeby 

přistěhovalců. Myslel hlavně na vzdělání a pomáhal zakládat a stavět školy. 

Spřátelil se také s indiány, které nazýval „chudé děti přírody“.  

Během neustálého namáhavého a osamělého cestování cítil stále silnější 

potřebu zázemí, jakési duchovní rodiny. Lákal jej komunitní způsob práce 

redemptoristických misionářů. V roce 1840 do jejich řad vstoupil i se svým 

bratrem Václavem. Ten za ním již dříve přicestoval z Čech, aby mu pomáhal 

v domácnosti i jako katecheta a kostelník. Pět let Jan obětavě působil v řádu 

a dokonce se stal představeným redemptoristů na celém území Spojených států. 

Kromě řádových funkcí působil dál jako misionář a organizoval život 

ve farnostech nových církevních obcí. Tam se obzvlášť projevily jeho pastorační 

schopnosti. 

Po smrti biskupa ve Filadelfii byl Jan Neumann arcibiskupem navržen do 

uvolněné funkce. Jan sám si úřad nepřál a také filadelfští katolíci nebyli nadšeni. 

Jeho osoba se jim zdála málo reprezentativní. Byl malé postavy (160 cm), 

nepotrpěl si na oblékání, navíc cizinec, který mluvil anglicky zvláštním přízvukem. 

Přesto se v den svých 41. narozenin biskupem stal v baltimorské bazilice, na jejíž 

stavbě se sám podílel. I v novém úřadě se věnoval především obyčejným lidem, 

neúnavně objížděl všechny svěřené farnosti. Pomáhal zakládat nemocnice, školy 

a sirotčince. Zval do diecéze nové řeholní komunity, aby se o tyto domy staraly. 

Zasloužil se o vznik stovky farních škol a právem je proto považován za 

zakladatele amerického katolického školství. Pro potřeby pastorace sám sepsal 

malý a velký katechismus. Všude kam přijel, snažil se o obnovu duchovního života 

a všemožně usiloval o zmírnění projevů rasismu. 

Na podzim roku 1854 odcestoval do Říma, aby se osobně účastnil 

slavnostního vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. Až do 

samotného dne vyhlášení žil skromně v redemptoristickém klášteře, pěšky 

navštěvoval poutní místa v okolí a konal skutky pokání. Také se setkal s papežem 

při osobní audienci. Na zpáteční cestě po devatenácti letech zavítal do své rodné 

země. Nejdříve navštívil svou sestru Janu, představenou kláštera boromejek 
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v Praze. Prachatice významného rodáka slavnostně uvítaly. V rodném domě jej 

objal otec a nejmladší sestra, maminka už v té době nežila. Pobyl zde jen pár dnů 

a v březnu se opět ujímá svých povinností ve Filadelfii. 

Jeho životní pouť skončila zcela náhle, 5. ledna 1860 na ulici, když se vracel 

z pošty. Šlo o srdeční zástavu. Arcibiskup o jeho smrti prohlásil: „On nemohl 

zemřít jinak než na cestě. Jeho život byl ustavičným pochodem za lidmi a 

k Bohu.“ Je pohřben v kryptě kostela sv. Petra ve Filadelfii. Návštěvník ho může 

vidět ve skleněné rakvi zalitého do vosku – velmi netradiční způsob uctívání 

skutečných tělesných ostatků svatých. 

Blahořečení proběhlo roku 1963 v rámci zasedání 2. vatikánského koncilu 

a svatořečen byl papežem Pavlem VI. 19. ledna 1977. 

Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann se tak stal paradoxně prvním 

americkým světcem. Nejenže hlásal jednotu, ale jako by sám ztělesňoval most 

mezi různými světy – syn Němce a Češky, sloužící v Americe lidem mnoha národů 

– indiánům, černochům i bílým. Kéž nám vyprosí tak široké a otevřené srdce, 

které právě v dnešní době prolínání kultur a světů tolik potřebujeme. 

Ladislav Kaluža 

MÁME S MUSLIMY STEJNÉHO BOHA?  

Před pár dny jsem náhodně objevila článek teologa T. Halíka, který mne 

hodně zaujal. Možná, že ho někteří z vás četli v příloze Katolického týdeníku 

v plném znění. Myslím si, že je velmi dobré, aby o něm vědělo co nejvíce lidí, byly 

jim některé věci vysvětleny, protože jde o nesmírně důležité téma současné 

doby. Text je mírně upraven vzhledem ke své délce.  
A. K. 

V dnešní situaci je dobré si uvědomit a stále připomínat: hlavním cílem sekty, 

která si říká Islámský stát, je něco ještě daleko nebezpečnějšího než jejich 

vražedné útoky a zabíjení nevinných, to jsou jen prostředky. Jde jim o vyvolání 

války mezi islámem a Západem. Chtějí na svou stranu získat 1,6 miliardy obyvatel 

islámského světa tím, že jim namluví, že Západ nenávidí islám, že nebojuje proti 

extremistům, nýbrž proti islámu jako takovému a proti všem muslimům. 

Všichni ti na Západě, kdo nevidí zásadní rozdíl mezi extremisty a islámem, 

jsou vítanými spojenci islamistických extremistů a ti se z nich radují ještě více než 
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z evropských pomatenců, kteří vstupují do jejich řad. Válku s islamistickými 

extremisty nemůžeme vést jen zbraněmi, je to také a především válka idejí, 

psychologická válka. 

Válka proti extremistům by byla beznadějná, kdyby se arabským 

extremistům podařilo skutečně vehnat islámský svět (a také uprchlíky v Evropě) 

do náručí extremismu, totiž přesvědčit je, že Západ muslimy a islámskou kulturu 

jako celek nenávidí. Pak by nás čekala válka nikoli mezi extremistickou sektou 

a civilizovaným světem, nýbrž mezi dvěma mocnými civilizacemi, světová válka, 

jakou dějiny ještě nepoznaly. Nejdůležitějším zdrojem naděje je fakt, že zatím 

většina muslimů a všechny významné náboženské autority islámu tzv. Islámský 

stát a jeho řádění odsuzují – ale to se může změnit. 

Náš Bůh je Pánem všech 

Máme-li s muslimy „stejného Boha“? Kdo na tuto otázku odpoví negativně, 

prokazuje nejen elementární neznalosti dějin kultury a náboženství, ale také 

naprostou neznalost křesťanského vyznání. Jako křesťané vyznáváme víru 

„v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země“, Boha všech lidí – 

nikoli nějakého zvláštního kmenového bůžka pouze křesťanů či katolíků, vedle 

něhož by byl jiný, cizí bůh muslimů, Židů apod. Navíc patříme s muslimy a Židy do 

jedné rodiny monoteistických „abrahámovských“ (vyznávajících jednoho Boha 

od Abrahama) náboženství. Samozřejmě jsou mezi těmi náboženstvími, ale 

i uvnitř nich, rozdílné teologické koncepce, způsoby chápání a popisování Boha. 

Korán mluví o Ježíšovi a jeho panenské matce s velkou úctou, nás ovšem 

dráždí, že o něm mluví v důležitých věcech jinak než naše tradice a naše posvátné 

texty. Muslimové nám dělají přesně to, co jsme my křesťané po tisíciletí dělali 

Židům: také jsme Židům říkali, že my jejich Bibli (kterou jsme nazvali „Starý 

zákon“) rozumíme jinak – a samozřejmě na rozdíl od nich správně. Také my jsme 

považovali židovství za pouhý vývojový předstupeň našeho náboženství. Přesně 

to si myslí mnozí muslimové o nás a našem náboženství. 

Proč nejsem muslimem 

Mám mnoho důvodů, proč jsem katolíkem, a ne muslimem – a jeden 

z hlavních je rozdíl v přístupu obou náboženství k posvátným textům. Křesťané, 

alespoň ti, kteří mají určité náboženské vzdělání, vědí o různých způsobech 

výkladu. Vědí, že Bibli je možné chápat buď vážně – anebo doslova. Primitivní 

doslovný výklad vede k tomu, že si do biblického textu neuvědoměle promítají 
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představy své doby. Naopak brát Bibli vážně znamená pracovat s ní důkladně, 

vědět, že celé dějiny teologie, církev a učitelský úřad nejsou zbytečné věci, že 

stojí ve službě Písmu a biblický text interpretují v historických souvislostech. 

Tímto kritickým způsobem ovšem muslimové ke Koránu běžně nepřistupují, 

chápou ho většinou nehistoricky a doslovně, což může mít velmi neblahé 

důsledky. Ale přiznejme si, že mnoho křesťanů dosud přistupuje k Bibli jako 

muslimové ke Koránu. A vězme také, že naopak i mezi muslimy se začíná šířit 

umění historicko-kritického výkladu Koránu. Nedávno zaznělo velmi významné 

slovo, že je třeba takto nově přistupovat ke Koránu a učit tak zejména ty, kteří 

působí na Západě. Zároveň jasně odsoudit zneužívání islámu k šíření politického 

extremismu. To ještě před několika lety nebylo myslitelné. 

Černobílá schémata 

Máme-li zabránit tomu, aby válka s teroristy přerostla ve „válku civilizací“ 

a sebevraždu lidstva, musíme proti předsudkům a černobílým „obrazům 

nepřítele“ postavit znalost a úsilí o porozumění, které je nezbytným 

předpokladem soužití. A to, že Evropa – také v důsledku demografické krize 

a krize rodiny v „křesťanském“ světě (na rozdíl od muslimského) – bude 

všekulturní, ať se nám to líbí, či ne, je zkrátka fakt, který je třeba vzít na vědomí. 

Předsudkům se daří z mnoha důvodů zvláště v naší zemi – také proto, že 

s muslimy prakticky žádné přímé zkušenosti nemáme a náboženské vzdělání 

Čechů je zcela tristní, bohužel i mnoha křesťanů. Ozývají-li se výroky, že 

křesťanství má Boha lásky a milosrdenství a islám jiného Boha, nelítostného Boha 

nenávisti, že křesťanství je náboženství života a islám náboženství smrti, je třeba 

jasně říci, že tyto výroky jsou nejen z odborného teologického a religionistického 

hlediska naprosto neudržitelné, že dokonce vedou k nenávisti a jsou nesmírně 

společensky nebezpečné. Takové populisticky líbivé emotivní generalizace a 

démonizování druhých, kteří tu s námi budou žít, by žádný morálně a odborně 

odpovědný člověk neměl vypustit z úst.  

Tedy: Nevěřme těm, kdo nám chtějí namluvit, že „náš“ Bůh je bohem mezi 

jinými bohy, kdo tvrdí, že Alláh (jméno pro Boha v arabštině, blízké aramejštině, 

jazyku Ježíšovu) je jakýsi konkurenční „jiný Bůh“. Nevěřme těm, kdo nevidí rozdíl 

mezi islamismem a islámem, kdo tvrdí, že jsme ve „válce s islámem“ – toto 

nahrávání propagandě islamistů se totiž může stát „sebenaplňujícím 
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proroctvím“. A pak Bůh, jediný Bůh nebe i země a všech lidí (ať už mu říkáme 

jakkoliv) nechť je s námi! 

Zdroj: Katolický týdeník 2015/50, příloha Perspektivy 50 (8. 12. 2015) 

Autor: Mons. Tomáš Halík, teolog 

CO NÁS ČEKÁ?  

Program dalších měsíců bude velice bohatý. Všechno se nepodařilo 

naplánovat v ideálních termínech, ale věřím, že se nám podaří na tom 

podstatném se shodnout a prožít společně a pro druhé. 

Slavnost přijetí Pána ve svátostech 

Čeká nás spoustu radostných 

událostí. V době Velikonoc bude 

pokřtěno více dětí a také do Mokré 

přistěhovaný Michal Blaho. Ten se 

připravoval a bude pokřtěný 

v Rajhradě. Kromě něho máme 

ve farnosti nyní asi 4 dospělé bratry a 

sestry, kteří se na křest připravují. 

Prosím, modlete se za ně! A také za 

23 našich dětí a jejich rodiče, kteří se připravují na první přijetí Krista ve svátosti 

smíření a eucharistie. Slavnost jejich první svátosti eucharistie oslavíme v neděli 

24. dubna. 

Svatý rok milosrdenství 

Využijme také milostí, které nám 

Bůh dává skrze svou církev, zvláště letos, 

ve Svatém roce milosrdenství! 

Bez milosrdenství přece nikdo z nás 

nemůže být spasen! Tento Svatý rok pro 

nás může mít více vrcholů. Může to být 

například osobní pouť ke Svaté bráně, 

třeba do naší katedrály. 
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Ale jistě k nejdůležitějším z nich patří právě 

nastávající Velikonoce, novéna k Božímu 

milosrdenství od Velkého pátku, která končí o svátku 

Božího milosrdenství, 2. neděli velikonoční. Chtěl 

bych vás všechny pozvat na vigilii tohoto svátku – 

Večer Božího milosrdenství. 

Ježíš řekl svaté Faustyně: „Toužím, aby byl svátek 

Milosrdenství…, o první neděli po Velikonocích… Kdo 

toho dne přistoupí k Prameni života (ke svátostem), 

ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů… 

Toužím, aby svátek byl útočištěm a úkrytem pro 

všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky… Dávám 

jim poslední záchranu. Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou 

navěky… A chci, aby obraz, který namaluješ, byl veřejně uctíván…“ 

O tomto večeru, v sobotu 2. dubna bych vás chtěl pozvat k modlitbě, chvále 

a adoraci Pánova milosrdenství. Bude též příležitost ke svátosti smíření, zvláště 

pro vás, kteří se třeba již delší dobu odhodláváte. Vás ostatní prosím také 

o modlitbu za tuto příležitost.  

No, a tohoto roku by se týkaly také obě poutě. Jarní pouť do Žarošic o první 

květnové sobotě 7. 5. dopoledne spolu s Blažovickými. Při ní a při průchodem 

Svatou branou můžeme prožít na sobě a dát najevo Pánu: „Já potřebuji Tvé 

milosrdenství!“ Na ni bych chtěl pozvat opravdu každého z vás, ať už budete 

putovat pěšky, autobusem nebo autem. Patříme jako farnost k sobě a máme za 

sebe zodpovědnost. Pojďme společně za sebe a celý svět prosit. „Kde jsou dva 

nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) 

Letní velká pouť se letos půjde 17.–23. července do kostela Božího 

milosrdenství ve Slavkovicích. Více informací najdete v článku níže.  

Farní chaloupka 

Vím, že mnoho z našich dětí o prázdninách nemá mnoho možností jet na 

křesťanský tábor, a že je to přitom ten nejlepší způsob, jak děti ve farnosti 

stmelovat a vést je společně k Pánu. Proto bych chtěl spolu s mladými z farnosti 

uspořádat mini-tábor – chaloupku na nějaké faře. Zvu na ni děti přibližně 

od sedmi do dvanácti let a zároveň osmáky a deváťáky z náboženství, kteří, jak 
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bylo zvykem, jezdili vždy s panem farářem na pár společných prázdninových dní 

do přírody. Akce se uskuteční 21.–27. srpna. Více informací se dozvíte postupně. 

Farní dovolená 

Kvůli mnoha letošním akcím se nebude konat týdenní farní dovolená, avšak 

chtěl bych vás pozvat na farní víkendovou dovolenou od pátku 8. do neděle 

10. července. Uskuteční se u Národního parku Podyjí v penzionu v Lukově. Zvláště 

chci pozvat také mladé rodiny s dětmi. 

 

Noc kostelů 

Abychom také hlásali evangelium svým spoluobčanům, budeme letos 

10. června pořádat Noc kostelů, při které jim chceme nabídnout setkání s Pánem 

v kráse našeho chrámu, umění, historii, Slově a skutečné Boží přítomnosti. Prosím 

vás o maximální zapojení a nejen modlitební podporu! 

o. Jiří 
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Světové dny mládeže v Krakově 

Milé holky, milí kluci! 

Jak už víte, letošní prázdniny se bude 

v sousedním Polsku konat mimořádná událost 

– Světové dny mládeže!  

Že nevíš, o co se jedná? Sám papež František 

přijede do Krakova pozdravit a setkat se s mladými lidmi z celého světa! Že chceš 

být taky u toho? Pokud máš víc než 16 let, máš jedinečnou příležitost (jestli ti 16 

ještě nebylo, ale 14 už jo, nezoufej! Důležité je, aby se za tebe zaručila osoba nad 

18 let, která se setkání zúčastní taky).  

Celá akce se koná 20.–31. července 2016 a zahrnuje jak diecézní program  

(20–25. 7.) tak samotné setkání se Svatým otcem (26.–31. 7.). Všechny další 

informace a přihlášku najdeš na stránkách www.krakov2016.signaly.cz, anebo 

stačí sledovat dění mládeže ve farnosti. A pokud stále ještě váháš, určitě pojeď! 

Získáš zážitek na celý život.  

Barbora Kubalcová 

Pěší pouť 2016 

Na setkání při prohlížení fotek z pouti do Římova jsme se dohodli, kam 

budeme putovat letos. Nějaké tipy sice byly, ale otec Jiří bez váhání navrhl 

Slavkovice u Nového Města na Moravě a s tímto odůvodněním: „Papež František 

vyhlásil rok 2016 rokem Božího milosrdenství a právě ve Slavkovicích je kostel 

Božímu milosrdenství zasvěcen“. Takže jasná volba a bez hlasování. Vzdálenost 

Blažovice – Slavkovice, nějakých 

80 km, je totiž pro blažovického 

poutníka pramalý problém 

natáhnout na obvyklých min. 

200 km za 6 dní. Zvláště když 

bychom mohli putovat takto:  

NE: Blažovice – Křtiny, 

poutní klasika; PO: Křtiny – 

Babice nad Svitavou – Tišnov, za 

o. Josefem; ÚT: Tišnov – Náměšť 

nad Oslavou, za o. Janem; 
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ST: Náměšť nad Oslavou – Budišov (za o. Jiřím Polachem) – Velké Meziříčí; 

ČT: Velké Meziříčí – Ostrov nad Oslavou; PÁ: Ostrov nad Oslavou – Žďár nad 

Sázavou – Slavkovice; SO: slavnostní ukončení pouti a návrat domů. 

Tato pouť nabízí řadu zajímavostí: Projdeme přes rodnou ves o. Jiřího 

(Babice nad Svitavou), dále přes jeho minulá působiště (Velké Meziříčí, Žďár nad 

Sázavou). Budeme se moci setkat ve velmi krátké době s kněžími, na které rádi 

vzpomínáme: s o. Josefem (Tišnov), s o. Janem (Náměšť nad Oslavou), s o. Jiřím 

Polachem (Budišov). Zajímavé je také to, že při putování poprvé neopustíme 

hranice diecéze! Velkou výhodou je, že máme již stanovený termín, takže 

můžeme plánovat i další prázdninový program. Letošní pouť se uskuteční od 

17. do 23. července.  

Tomáš Řičánek 

EVANGELII GAUDIUM, SYNODÁLNÍ EXHORTACE – RADOST 
EVANGELIA 

Ze sledované synody o rodině již jistě máte ponětí, co to synoda je. Je to 

způsob, jakým Magisterium funguje, kde se biskupové světa s papežem radí 

o tom, jak odpovídat na současné problémy a výzvy. „Papaláši ve Vatikánu něco 

rozhodnou,“ komentoval mi skepticky kamarád. Avšak, jak jsem vysvětloval výše, 

biskupové k tomu mají od Krista pověření a zvláštní světlo Ducha svatého, aby 

mohli chápat věci správným způsobem. A tedy, exhortace Evangelii gaudium je 

výsledek synody o Nové evangelizaci. 

Vidím, že pořád je, co vysvětlovat. Nová evangelizace znamená, že se 

snažíme znovu evangelizovat ty, kteří v minulosti již křesťanství přijali, třeba 

i pokřtěné, kteří již nevědí, co dostali. 

Jak můžeme vidět již z naznačené v názvu, hlavní myšlenkou papeže je, že 

„radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem… 

Chci se obrátit k věřícím a pozvat je k nové etapě evangelizace, která bude 

poznamenána touto radostí…“ (č. 1) 

První kapitola je výzvou k „misijní proměně církve“. „Dnes my všichni (jako 

součást církve) jsme povoláni (vycházet), vydat se do všech periferií, které 

potřebují světlo evangelia… Dodejme si odvahu k větší iniciativě!“ (č. 20.24) 

No a moc důležitým textem v ní je výzva k obnově farností: „Farnost není 

zastaralá struktura…, musíme však uznat, že výzva k obnově farností dosud 
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nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem a zcela se 

zaměřily na misijní poslání.“ 

Ve druhé kapitole synoda reaguje na současnou situaci a upozorňuje 

zejména na to, že se málo angažujeme ve společnosti. 

Ve třetí kapitole se můžeme učit, jaká má být ta naše zvěst evangelia. 

Zajímavé je, jak konkrétně to zde pro nás zaznívá: „… existuje určitá forma 

kázání, která je každodenním úkolem každého z nás – přinášet evangelium těm, 

s nimiž se setkáváme na cestě, na náměstí, v práci, na ulici… Prvním momentem 

je osobní dialog, v němž druhá osoba sdílí své radosti, naděje, starosti… Teprve 

po takovéto konverzaci je možné připomenout to zásadní poselství, kterým je 

osobní láska Boha, jenž se stal člověkem. Někdy se vyjadřuje přímo, jindy 

osobním svědectvím…“ 

Ve čtvrté kapitole se jasně zrcadlí papežova evangelní spiritualita, která má 

pevné místo právě i V evangelizaci: péče o potřebné ve společnosti. Mluví se zde 

hojně o nutnosti skutečně se pro ně prakticky nasadit. Pro naši situaci ale říká 

také toto: „Duch uvádí do pohybu především pozornost obrácenou k druhému, 

‚jehož považujeme za totožného se sebou samým…‘ To znamená umět ocenit 

chudého člověka v jeho vlastní dobrotě. Autentická láska (nám) umožňuje sloužit 

druhému…, protože je krásný nezávisle na vnějším dojmu… Jedině to umožní, 

aby ‚se chudí cítili v každém křesťanském společenství »jako doma«. Nebyl by 

právě tento způsob nejlepším a nejúčinnějším představením radostné zvěsti 

Božího království světu?' (sv. Jan Pavel II.)“ (č. 199) 

No a v poslední kapitole mluví o tom, jak my se můžeme stát Duchem 

vedenými hlasateli: „Bez delších chvil prožitých v adoraci, v modlitbě nad slovem 

a v upřímném dialogu s Pánem povinnosti snadno ztrácejí smysl, oslabí nás únava 

i těžkosti a naše horlivost vyhasne… Nesmírně mě těší, že přibývají modlitební 

skupiny, společenství…, rozjímavé četby slova a nepřetržité eucharistické 

adorace…“ (č. 262) 

„Panno a Matko Maria, Hvězdo nové evangelizace, pomáhej nám vydávat 

zářivé svědectví, aby radost evangelia dospěla až na kraj světa…“ 

Tolik slova nástupců apoštolů v čele s Františkem. Stálo by za to tuto 

exhortaci projít hlouběji. Pokud byste chtěli začít sami již dnes: 

http://bip.cz/STAZENI/DOKUMENTY/pastor_texty/Radost-evangelia.pdf.  

o. Jiří 
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KUK! CO NÁS ČEKÁ?  

7. 4. Pouť ke Svaté bráně pro nemocné a seniory,  

 katedrála sv. Petra a Pavla 

16. 4. Pouť ke Svaté bráně pro rozvedené, katedrála sv. Petra a Pavla 

 Setkání mladých tvaroženské a blažovické farnosti 

24. 4.  První svaté přijímání 

29. 4. – 1. 5. Tři dny křesťanské spirituality s biskupem Mons. Karlem 

 Herbstem, SDB 

7. 5.  Pouť do Žarošic 

10. 6. Noc kostelů 

24.–26. 6. Festival Kefasfest, Dolní Kounice 

13.–17. 7. XXVII. konference Charismatické duchovní obnovy, BVV Brno 

17.–23. 7. Pěší pouť do Slavkovic 

25.–31. 7.  Světové dny mládeže v Krakově 

27. 8. XIII. diecézní pouť rodin, pouť ke Svaté bráně, Žďár nad Sázavou 

 

Milí farníci, 

pokud budete v tomto Roce milosrdenství putovat ke Svatým branám 

v naší republice nebo v zahraničí, byli bychom rádi, kdybyste se s námi podělili 

o Vaše zážitky a svědectví z těchto míst. Vaše příspěvky bychom otiskli 

v prosincovém čísle KUKátka. 

Děkujeme! 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE: 26. 8. 2016 

KUKátko vychází výhradně pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Jiřího. Za redakci: Monika 

Buchtová. Děkujeme všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla. Svoje příspěvky můžete posílat i nadále na 

kuk.tvarozna@email.cz. Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 26. 8. 2016. Prosíme o její dodržení! 

Děkujeme. Redakce si vyhrazuje právo na drobnou úpravu textů. Neprošlo jazykovou korekturou. 

NEPRODEJNÉ. 


