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SLOVO OTCE JIŘÍHO
Vážení přátelé,
děkuji vám za tento společně prožitý pastorační rok, všechen čas, slavnosti,
ale i to, co od nás vyžadovalo větší nároky.
Rok měl mimo liturgické svátky více vrcholů: v roce milosrdenství to byla jistě
krásná společná pouť do Žarošic nebo nyní o prázdninách Světové dny mládeže
s papežem v Krakově, kam jste, alespoň modlitbami či skrze média, naši mládež
doprovázeli. Každý byste mohl jmenovat další chvíli, která se vám zvláště vepsala
do mysli.
Co nás čeká další rok?
Kromě pravidelných akcí nevíme, avšak jistý je jeden úkol: snaha a modlitby
o spásu. Jak se říká: „Spása duší je nejvyšším zákonem.“ Víme, že ta vůbec není
samozřejmostí pro farníky, kteří nejsou pokřtění, nebo ty, kteří pokřtěni jsou, ale
s Bohem nežijí, ale ani pro naše děti a pro nás! Jak říká Ježíš ve svém podobenství,
cesta spásy vede úzkými dveřmi, a proto je třeba prodat všechno a koupit pole,
ve kterém je poklad Božího království ukrytý (Mt 13,44).
Prodat máme skutečně všechno: svoje síly, zájmy, uši i oči, tělo, svůj čas, který
máme dát pro Boží království jako první, a všechno ostatní.
Dát svůj pro Boží království může konkrétně znamenat nejen si ho najít na mši
svatou, adoraci či růženec, ale také na osobní modlitbu a vzdělávání. Žít s Bohem
dokážeme, jen když budeme znát jeho Slovo a to, jak život podle něj chápali
apoštolové od dob Ježíšových až do dnes. Vzdělávejte se! Čtěte duchovní
literaturu, duchovní beletrii, životopisy světců nebo poslouchejte vzdělávací
pořady na rádiu Proglas či v Televizi Noe, pokud můžete! Vzdělávat se je
samozřejmé pro děti na základní škole, o to víc pro nás dospělé. Nedělní slyšení
Božího slova nestačí. Nedělní homilie může obsahovat věci ke vzdělání, ale není to
její prvotní cíl, ani v její krátkosti nemůže být.
Pro-dát je třeba také svoje služby k dobru ostatních. Já jako kněz jsem krátký
na to, abych zabezpečil všechno, co potřebují druzí. Vy vidíte nejlépe, co potřebuje
vaše generace, vaši sousedé, staří lidé, kterým se krátí čas na tomto světě. Na nás
na všech je zvláště budoucnost víry našich dětí! Jestliže děti s naší pomocí
nepochopí, že Bůh je v životě na prvním místě, lehce se ztratí.
Sami se chápejte iniciativy (Papež František, Evangelii gaudium)! A nenechte
se odradit, ani když vás nikdo neocení! Neděláme to pro sebe sami, ale pro Boha!
Vy, kdo cítíte, že Vám zbývá čas, který byste věnovali třeba televizi, nabídněte své
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služby! Nebo se alespoň modlete za katechety či ostatní, kteří spáse druhých věnují
každý týden i půl svého dne! Modlete se také za ty, kteří se připravují na křest, ať
už rodiče svých dětí nebo dospělé katechumeny.
Chtěl bych vás ještě povzbudit, využijte čas milosrdenství, který nám Pán
nabízí v tomto roce! Kdo jste se ještě nesvěřili otevřené náruči Otcově a modlitbám
církve vstupem do některé svaté brány, udělejte to! Vezměte tam své děti! Pro to
ještě zkusíme udělat nějakou malou pouť do naší katedrály. Svatá brána možná už
nikdy nebude tak blízko, jako letos!
Kromě duchovních akcí nás také čeká spousta práce na kostele a v kostele.
O tom bude další článek.
Za to, abyste přijímali veškeré požehnání, které vám Bůh připravil, se modlí
o. Jiří

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE SE SVATÝM OTCEM V KRAKOVĚ
Ve dnech 20. až 31. července jsem spolu s dalšími mladými z tvaroženské
farnosti (Martin Svoboda, Petr Liška, Ondra Buchta, Anežka Buchtová a Anička
Formanová) byl účasten v polském Krakově na světových dnech mládeže, jež byly
pro mne, po Madridu v roce 2011, již druhé. Rovněž jsme se účastnili
předprogramu, tzv. misijního týdne v diecézi, potažmo farnosti.
Ve středu 20. července nás šest vyrazilo společně s mladými převážně
z pozořické farnosti po mši svaté na Petrově směr Polsko, přesněji tarnovská
diecéze a ještě přesněji farnost Straszęcin, která se
nachází cca 120 km východně od Krakova a kde
probíhal náš misijní týden. První den jsme se seznámili
s milými polskými rodinami, u kterých jsme byli po
dvojicích nebo trojicích ubytovaní. Ubytovatelé nás
bohatě zahrnuli a zahrnovali velkým množstvím
dobrého jídla, přičemž si s námi moc rádi povídali,
i když jsme vždy moc nerozuměli a čas od času jsme
museli listovat ve slovníčku. Další den jsme po společné
ranní modlitbě ve straszęcinském kostele jeli navštívit
pár míst svázaných s polskou historií – pracovní
(koncentrační) tábor v Pustkově, kde za druhé světové války zahynulo na 17 tisíc
lidí, dále válečný památník v Blizně, kde jsme zhlédli vojenskou stránku největší
války na světě. Na to jsme přijeli do Dębice, města ležícího asi 5 km od Straszęcina,
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kde jsme si (bohužel) narychlo prošli jen některá místa – regionální muzeum,
městský úřad, náměstí Solidarity, kde stojí socha sv. Jana Pavla II. v nadživotní
velikosti, a jeden z místních kostelů. Po návštěvě města následovala večerní
modlitba a také večer strávený s místními lidmi, především mladými, se kterými
jsme se blíž seznámili, zahráli fotbal, zazpívali
a zatančili. Třetí den jsme všichni z místního
děkanátu (asi 2000 lidí) společně vyrazili
pěšky z Dębice na poutní místo Panny Marie
Zawadské, vzdálené asi 6 km. Na místě byla
sloužena otcem biskupem Vojtěchem českopolská mše, přičemž byli účastni i poutníci
z Afriky nebo Jižní Ameriky. Toho dne večer
byl pro nás nachystán večer chval, při kterém
probíhala mládeží pěkně vedená adorace s
písničkami a tanci k nim, rovněž při tom všem
žehnal náš kněžský doprovod (o. Pavel Lacina
a novokněz o. Tomáš Žižkovský) všem
přítomným. Čtvrtý den jsme dopoledne po
modlitbě vzali do rukou košťata, hadříky,
popřípadě jiné věci a zvelebovali jsme kostel a jeho okolí v rámci přípravy na
nedělní slavnost. Odpoledne jsme vyrazili do Starého Sącze na pouť vší mládeže
ubytované v tarnovské diecézi, zde byla místním biskupem, ale i mnoha dalšími i
kněžími, sloužena pro 13 tisíc mladých z nejrůznějších koutů světa mše svatá, po ní
následoval festival mladých, při němž se představovaly všechny na místě přítomné
krajiny, zpívaly své písně, pokřiky ad. Na závěr dne jsme dostali požehnání na cestu
zpátky. Další den – neděle – byla určena jako den rodiny, kdy jsme měli většinu dne
strávit s hostitelskými rodinami, avšak všichni přijevší byli účastni na společné mši
svaté ve Straszęcině. V rodinách jsme měli přichystán slavnostní oběd, po němž
následovalo odpoledne, které jsme si každý užili podle rozličných zájmů. Večer dne
jsme si užili na koncertě skupiny Boguchwala, který byl vesměs tečkou za velice
krásným a povedeným týdnem v diecézi.
Po celém týdnu nás všechny dostihl smutek spojený s velkou radostí, že jsme
mohli být ve velice přátelském prostředí straszęcinské farnosti. Skoro jsme ani
nechtěli, aby skončila ranní modlitba s tak oblíbenými písněmi a tanci, ale nic se
nedalo dělat. Po ranní modlitbě jsme se všichni naposledy společně vyfotili a
nakonec rozloučili. Do Krakova jsme dojeli brzo odpoledne, avšak ještě jsme museli
4

vyřídit veškerou registraci a ubytovat se. Toho dne dojeli do Krakova i další mladí
z tvaroženské farnosti (Jakub a Petr Strejčkovi, Lojza Brzobohatý, Zdeněk a Jirka
Severovi) v doprovodu o. Jiřího. Po všech nezbytných záležitostech jsme se
přesunuli do Českého národního centra (ČNC), kde jsme obhlédli náš „český
krakovský ostrůvek“ v areálu cisterciáckého kláštera a byli účastni na první české
mši svaté. Po večeři nám byli v ČNC sděleny všechny potřebné informace, dále jsme
si poprvé zazpívali s SBMkou (Schóla brněnské mládeže), která doprovázela
veškerý program v ČNC, a byli na adoraci. Od toho večera se již vše odehrávalo na
velkém bočním prostranství kláštera s obeliskem.
Druhého dne v Krakově jsme se účastnili již prvního ze čtyř pravidelných
dopoledních programů v ČNC – katecheze a další doprovodný program (youtuber
Kešu, svědectví kněží, řeholníků i „obyčejných“ lidí…). Po obědě jsme se vypravili
poprvé od příjezdu do centra Krakova, kde jsme konečně poznali i přes nestálý
déšť některá známá místa a potkávali poutníky z nejrůznějších národů a
kontinentů – z nich se většina, stejně jako my, chystala do parku Błonia, kde jsme
byli účastni na oficiální zahajovací mši svaté s krakovským kardinálem Dziwiszem.
Po této mši, které se na místě účastnilo odhadem 200 tisíc lidí, začalo naše hledání
po místě, kde bychom měli večeři – to se nám naštěstí vždy podařilo, a tak jsme
večer nemuseli nijak strádat. Ještě večer toho dne jsme šli do ČNC, kde jsme se na
závěr dne pomodlili korunku k Božímu milosrdenství.
Třetí den byl ve znamení pouti – po
dopolední mši svaté v ČNC jsme se
v různých
intervalech
odebírali
k (přeplněným) tramvajím, kterými
jsme jeli přibližně hodinu do Łagiewnik,
kde stojí sanktuárium Sv. Jana Pavla II.
a nedaleko i Božího milosrdenství,
které je spojeno se sv. sestrou
Faustynou Kowalskou. Pro obrovský
zájem všech poutníků však hodně nás
návštěvu vnitřních prostor vzdalo, a
tak jsme si udělali památku v podobě
fotek před zmíněnými sanktuárii a taky
skupinové
korunky
k Božímu
milosrdenství. Protože byl ještě čas, ještě jsme si trochu prošli město a podívali se
k řece Visle, která Krakovem protéká, a hradu Wawel, kde nyní sídlí arcibiskup a
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kde byl během SDM ubytován i papež František. Večer jsme ještě využili příležitosti
pomodlit se v ČNC růženec, který měl i animátorský doprovod.
Čtvrtý krakovský den se nesl již v duchu přítomnosti Svatého otce v Krakově,
dopolední program proběhl jako obvykle – katecheze, svědectví, písně s SBM a
mše svatá sloužená o. kardinálem Vlkem. Hnedle po obědě jsme vyrazili opět do
parku Błonia, kde jsme byli tentokrát s velkým předstihem kvůli předpokládanému
davu, protože právě zde se konalo vítání účastníků Svatým otcem a zároveň vítání
Svatého otce námi poutníky, jenž přijel z ulice Františkánské k parku ne klasickým
papamobilem, nýbrž tramvají (někdo říkal „papašalinou“). Pravděpodobně drtivá
většina přítomných, včetně nás, spatřila papeže Františka poprvé, a nadšení z jeho
příjezdu šlo vidět u všech. Velmi nás chytly u srdce o tom, že milosrdenství má
mladou tvář, že kdo přijímá Ježíše, učí se jeho lásce – jeho milosrdné lásce. Svatý
otec všem na závěr požehnal a my se pomalu přes velké husté davy přesunuli na
místo, odkud bychom vyjeli se někam navečeřet a potom do ČNC na adoraci s
modlitbami chval.
Pátý den v Krakově byl pro mnoho lidí spíše odpočinkový – po snídani klasický
program v ČNC – katecheze, svědectví a mše svatá sloužena o. kardinálem Dukou,
po níž jsme dostali všichni mladí dar v podobě Písma svatého v cestovním
provedení, abychom ho stále všude mohli číst a tím poznávali Krista. Po poledním
obědu jsme měli možnost se účastnit muzikálu Gedeon v ČNC nebo opět v parku
Błonia křížové cesty se Svatým otcem anebo eventuálně jiného programu ve
městě. Kdo si během odpoledne odpočal, mohl se účastnit pln sil večerního
programu v ČNC, mimo jiné nádherné animované křížové cesty osvícené tisíci
svícemi.
V sobotu jsme byli účastni brzké ranní mše svaté, protože ihned po ní jsme se
začali pěšky přesouvat do cca 7 km vzdáleného Campusu Misericordiae, při němž
jsme si každý museli vystát v horku na
slunci a minimu místa dvou- až
pětihodinovou frontu na balíček
s jídlem, díky kterému jsme měli přežít
zhruba 20 hodin pod širým nebem. Naše
skupina měla velké štěstí, že jsme šli
rychle a čekali jsme jenom asi dvě
hodiny, tak jsme v našem sektoru byli
rychle a mohli si najít místo, kde jsme si
mohli v pohodě lehnout a ještě si
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odpočnout. Večerní vigilie nám nabídla nejen úžasnou podívanou na rozzářené
široké pole za Krakovem, ale i mnoho povzbuzujících Františkových slov – není nic
cennějšího než člověk, kterého máme před sebou / „vegetování“ je ztráta svobody,
odvaha následovat Krista je svoboda / život je krásný, když jej chceme žít, když
chceme zanechat stopu / Bůh zapomíná minulost a sází na budoucnost / každý lidský
most je stopou v životě / Ježíš zve k zanechání stop plných života a k opuštění
rozdělení a nesmyslu. Na závěr jeho promluvy požehnal nám i našim snům, (které
nás ženou kupředu). Po vigilii následoval ještě koncert Credo in misericordiam Dei
(Věřím v Boží milosrdenství), při kterém zazněly písně současných interpretů na
motivy jednotlivých úseků modlitby Vyznání víry. Po něm a ještě během něho šli
pomalu všichni spokojně do svých spacáků. Noc byla poněkud tvrdší, ale ranní
probuzení s vycházejícím sluncem nad hlavním křížem bylo úžasné. Velmi rychle
jsme si uvědomili, že je zde poslední den setkání. Nejspíše jsme si nepřipadali jako
před týdnem při nedělní slavnosti, natož dostatečně čistí, proto jsme použili
veškeré možné prostředky a připravili se na mši svatou se Svatým otcem, na ni
nakonec dorazilo odhadem dva a půl milionu lidí, mezi nimiž již byli lidé nejen všech
možných národů a ras, ale i věku. Papež František při ní zmínil opět několik
zajímavých myšlenek – Pro Ježíše nikdo není podřadný nebo vzdálený, všichni jsme
pro něho důležití a hodnotní, na ničem jiném mu nezáleží / Ježíš nám „fandí“ v lásce,
povzbuzuje nás v ní / Láska a radost překonávají všechen ostych / Láska je odvaha
být silnější než zlo / Ježíšův zrak vidí jednotu a společenství, nikoli hranice / Ježíš
chce přebývat nejen v Krakově, ale i v domovech, školách, přátelstvích, plánech,
snech… / Bůh nemá pevný disk, ale něžné srdce. Po této hluboce prožité mši, jsme
se vydali všecci pomalu zpátky na místa ubytování, abychom si sbalili věci a byli
připraveni na odjezd domů. Ještě během cesty zpátky všechny lidi zastihla série
silných průtrží mračen a větru, jako by nás doslova obmyl na cestu domů Duch
svatý. ☺ Ještě před odjezdem jsme se šli naposledy tělesně posilnit a přibližně o
desáté hodině večerní jsme se konečně naposledy rozloučili s městem opředeným
mládím a vyrazili na cestu do našich domovů.
Doteď všichni žijeme, někteří více, někteří méně, z celého tohoto krásného
setkání. Leckteří z nás se v Polsku zamilovali, navázali cenná přátelství, poznali
místní kulturu, přírodu, zvyky, jídlo a v neposlední řadě víru, kterou můžeme našim
polským přátelům jen a jen závidět. Osobně bych každému, kdo Polsko nebo
Krakov nenavštívil, aby tak učinil, protože my mladí jsme svědky síly míst, kudy se
procházeli sv. Jan Pavel II. nebo sv. sestra Faustyna. Dzięki Boże za ŚDM w
Krakowie!
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Na závěr bych chtěl za všechny, kteří jeli z naší (a blažovické) farnosti
poděkovat Vám všem, kteří jste nás podpořili jak finančně, tak modlitbou. Moc si
vážíme každého takového skutku, bez Vás bychom takovou cestu neuskutečnili. A
také velké díky otci Jiřímu, který se nás snažil ze všech sil navnadit a také duchovně
připravit na toto úžasné setkání.
Daniel Kaluža

SDM z pohledu dobrovolníka Jirky Eliáše
Co se týče programu, tak toho už bylo hodně řečeno v předchozích článcích,
takže to už zde rozebírat nebudu. Spíš bych se chtěl podívat na to, jak to celé
vypadalo z pohledu několika stovek mladých, kteří se rozhodli jet do Krakova
o několik dní dřív a pomáhat. Samozřejmě, že každá skupinka byla jiná a měla
program jiný. Já konkrétně jsem byl ve skupině ubytovatelů, což v praxi
znamenalo, že ještě s jednou holkou jsem měl na starosti jednu ze škol, kde byli
ubytovaní čeští účastníci. Protože bylo potřeba, aby vždy aspoň jeden z nás byl
přímo ve škole, tak je jasné, že program jsme moc nestíhali. S tím jsme tam ovšem
už jeli a byli jsme na to připravení, takže to pro nás nebylo žádné velké překvapení.
Ale na druhou stranu bylo fajn, že aspoň část programu jsme stihli – např. já jsem
byl na koncertě SBMky a potom ještě na večerním růženci a na pár mších. Naše
škola měla výhodu, že byla ze všech nejblíže k českému národnímu centru, takže
když jsme chtěli jít na program, tak jsme se celkem rychle dostali tam i zpátky.
Já osobně jsem měl asi největší strach z toho, jak se budeme domlouvat s lidmi
na té naší škole (ředitelka, uklízečky…). Už první den, když jsme tam přišli, byl
ovšem strach pryč, protože všichni byli příjemní, snažili se nám ve všem vyjít vstříc,
a co se týká komunikace, tak nebyl problém domluvit se česko-polsky, protože oni
rozuměli nám a my jsme (většinou) rozuměli jim. Vždy na noc (ano, jeden z nás
musel být vždy vzhůru i v noci) nám tam přišli pomáhat ještě polští dobrovolníci
(volontéři), se kterými se dalo také popovídat. Z toho mám já jeden pěkný zážitek,
když tam jednu noc přišly dvě sestry, tak jsme se nejdřív bavili anglicky, pak nad
ránem česko-polsky a ráno to přešlo do „slovníku“, kdy Magda (ta volontérka) mě
řekla nějaké polské slovíčko a já jsem jí řekl, jak se to řekne česky a takhle to
probíhalo asi hodinu. Zvlášť ta poslední část byla velice vtipná (z části i proto, že
už jsme byli oba unavení). Měl jsem tam i pár dalších příhod, na které budu s
humorem vzpomínat – třeba, když za mnou ve tři hodiny v noci přišel kluk, že se
mu ztratil batoh, tak jsme jak nějací agenti s uklízečkami projížděli videozáznamy z
kamer, až jsme ho nakonec asi po půl hodině virtuálního hledání našli, tak jsme ho
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šli s baterkou hledat i fyzicky na dané místo, kde měl být. Nakonec se naštěstí
našel.
Celé to završil sobotní a nedělní program, kdy bylo setkání s papežem.
V sobotu na vigilii a následný koncert jsme měli lístky do sektoru, který byl přímo
před hlavním podiem, což bylo takové poděkování za naši pomoc. Na tento
program šla celá naše skupina, což bylo fajn, protože to byla jedna z mála
příležitostí (v podstatě jediná) během toho týdne, kdy jsme se mohli všichni
společně potkat a být spolu. O půlnoci jsme se potom museli stěhovat do jiného
sektoru, protože technici ten náš sektor v noci ještě celý kontrolovali, jestli tam
někdo něco „nepronesl“ kvůli tomu, že v neděli na mši to byl sektor vyhrazený pro
kněze a biskupy. Původně byl plán, že se budeme vydávat za technickou skupinku,
ale po chvíli jsme byli bohužel odhalení, tak jsme se museli vypakovat.
I přesto, že program jsem moc nestihl, tak nelituju, že jsem do přípraváku šel
a vzhledem k tomu, že příští rok bude národní setkání v Olomouci, tak bych chtěl
pozvat všechny, kteří by chtěli pomáhat, aby do toho určitě šli!
Ohlasy účastníků na SDM
Na předprogramu v polské farnosti Straszęcin mě potěšilo přijetí a pohostinnost
v rodině, ve které jsme bydleli. První týden bylo hezké počasí, takže jsme nachystaný
program pěkně prožili.
Na druhém týdnu v Krakově se mi líbilo České národní centrum pro naše mladé
včetně připraveného zázemí a nachystaný program, který zde probíhal. V celém
městě byla poznat zajímavá atmosféra radosti a energie, kterou vytvářeli účastníci
všech různých přítomných národností, a také bylo fajn potkávání s těmito mladými. I
přes určité očekávané náročnější chvíle jsem rád, že jsem mohl na SDM jet. ☺
Martin Svoboda

Načerpal jsem novou duchovní sílu!
Petr S.

Největší zážitek z Polska? Když jsme šli 8 km 7,5 hodiny. Zážitek nemusí být
pozitivní, hlavně, že je silný. :D Ale jinak to bylo super.
Anežka

Celé setkání mě naplnilo energií a dalo mi spoustu inspirací.
Kuba
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Dost mě překvapilo, jak byl kvalitní předprogram. Rodiny byly velmi milé a
pohostinné. To si budu pamatovat ještě dlouho.
Ondra B.

Bylo to bardzo powedene!!
Lojza

Poprvé v životě jsem byl na světovém setkání mládeže, i když už ne úplně jako
mládež. První věc, kterou jsem tam ocenil, byla, že jsme se více poznali s mládeží z
našich farností.
Z modlitebních setkání s ostatními národy pro mě bylo
silné, kdy jsme společně před oltářem s eucharistií a oltářním
obrazem Milosrdného Ježíše zpívali a modlili se.
Nejenom jsem věřil, ale také cítil, že je mezi námi skutečně
přítomný, v eucharistii a modlitbách, ale také skrze papeže a
společenství církve, která se tam shromáždila. Vnímal jsem jako
znamení doby, že se plní přání, které Kristus vyslovil
sv. Faustyně, aby všichni nejen uctívali obraz jeho milosrdenství,
ale hlavně poznali poselství jeho lásky. Všímal jsem si, že mnoho
mladých Ježíšovu přítomnost ještě moc nechápe, ale zároveň
jsem byl přesvědčený, že On, i skrze naše modlitby, se na ně dívá s láskou a dává jim
svou milost.
o. Jiří

KNĚŽÍ NAŠÍ FARNOSTI ANEB JAK ŠEL ČAS
P. Miloslav Simonides
Farnost v roce 1893 opuštěnou P. Kosmákem
administroval P. Pavel Šindelář, který zde byl od r. 1890
kooperátorem. Na výpomoc mu byl dán P. Filip Buchta,
rodák moutnický, který až do té doby byl
kooperátorem v Prosiměřicích. O uprázdněné místo
faráře se hlásilo více kněží, kteří na patronátních farách
působili. Mezi nimi byl P. Simonides Miloslav, který
tehdy byl kaplanem v Jimramově.
Narodil se 16. 4. 1866 v Třebíči - Předklášteří jako
syn řídícího učitele. Kněžské svěcení přijal 26. 8. 1888
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v Brně. Jako kooperátor působil ve farnostech Žďár nad Sázavou-město, Želetava,
Studená, Panské Dubénky, Babice u Mor. Budějovic, Líšeň a Jimramov. Dne 3. 7.
1893 byl jmenován brněnským biskupem Bauerem farářem ve Tvarožné.
Dne 11. července vlakem přijel do Blažovic, kde byl uvítán blažovickými farníky,
potom tvaroženskými u Kosmákova kříže pod Kopečkem.
Instalován byl 6. srpna 1893 o pouti P. Antonínem Klímou, farářem z Pozořic,
který zastupoval lulečského děkana P. Josefa Svobodu. Téhož dne jeho bratr
Bohumil Simonides ve Tvarožné slavil zároveň svoji primiční mši sv. (1899–1904 byl
ve Tvarožné jako kooperátor).
Jako jeho předchůdce, když přišel do Tvarožné, musel se postarat o nový
kostel, tak on bud' úplně novou faru nebo aspoň důkladnou přestavbu musel
zařídit. Vždyť právě chatrnost budovy byla příčinou, že P. Kosmák odešel. Proto
hned druhý den po instalaci farář z fary se musel vystěhovat a byl ubytován
u rolníka Blaháka z č. 44. Části budovy určené k přestavbě začaly se demolovat.
Čím více se bouralo, tím více se zjišťovalo, že faru nelze opravit, ale musí se úplně
zbořit a stavět novu. V létě r. 1894 byla stavba dokončena a při visitaci dne
2. července děkanem Josefem Svobodou z Lulče posvěcena a farář se do ní
nastěhoval.
Postavením nové fary však nic neskončilo. Začaly se projevovat mnohé hříchy
ze stavby nového kostela a tak po dvaceti letech se začalo opravovat. Také nová
fara nebyla stavebně v pořádku a tak P. Simonides musel kromě duchovní správy
věnovat hlavně opravám.
8. června 1931 byl postižen těžkou nemocí. Přišel ze školy v Mokré a po obědě
byl raněn slabou mrtvicí. Neztratil paměť, jen řeč a nemohl psát. Počátkem září 1932
se podrobil těžké operaci v brněnské nemocnici Milosrdných bratří. Vážně churavěl
6 neděl. Zemřel 10. října na rozklad krve v téže nemocnici, kam odjel 4 dny před
svým skonem.
Dne 13. října 1932 byl pohřben ve Tvarožné do hrobu své matky konsistorní
rada a farář ve Tvarožné. Byl knězem horlivým, snášenlivým a dobrosrdečným.
O jeho oblíbenosti svědčila veliká účast farníků, kněží a cizích lidí. Jaké úctě a lásce
se těšil u lidu, to dokazovaly posmrtné projevy zástupců kněžstva, obcí, spolků a
žactva. Na zdejší farnosti působil 39 let.
připravil Alois Krček
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FARNÍ TVAROŽENSKÁ CHALOUPKA POPOUPO
Poslední týden o prázdninách (21. – 27. srpna) se uskutečnil takový menší farní
tábor, zvaný také jako Farní tvaroženská chaloupka. Tou chaloupkou, kde jsme
přebývali, byla fara v Nížkovicích. No, a celá táborová hra byla inspirována knížkou
PoPouPo aneb Podivuhodná pouť pouští.
Všechno to začalo tak, že jsme na půdě objevili mapu pouště, kterou před
rokem nakreslili Michal, Tomáš, Otík a Alžbětka a stejně jako oni i my jsme se
zničehonic ocitli v pusté a nehostinné poušti. Nohy se bořily do písku a šlo se nám
fakt špatně až do té doby, kdy jsme narazili na pomerančovníkový háj. Hned za
rohem však čekala další nástraha pouště – Kritické pásmo. Museli jsme jít rychle a
pomeranče nám docházely. A když jsme už byli na pokraji svých sil, zavolali jsme si
na pomoc sv. Františka, který nám dal vodu a zavedl nás do Zeleného údolí, kde
jsme si mohli odpočinout. Ale cíl naší pouti byl ještě daleko. A tak jsme se vydali do
hor. Přejít Dračí stezkou také nebylo nic jednoduchého, zvlášť když jsme museli
dávat pozor, abychom neshodili moc kamenů, které by pak vzbudily draka spícího
přímo pod námi. Ale přestože jsme šli tak opatrně, jak jsme jen dokázali, nepovedlo
se nám to a draka jsme vzbudili. Celou noc jsme ho pak hlídali, jestli zase neusne,
abychom pak kolem něj mohli nepozorovaně proklouznout. Ale on neusnul, a tak
nám nezbývalo nic
jiného, než s ním
bojovat. A věřte nebo
ne, my jsme toho draka
společně se sv. Jiřím
přemohli a sv. Zdislava
nás pak doprovodila na
svůj hrad a dala nám
cenné rady na další
cestu Pustou plání.
Pustá pláň byla opravdu
pustá a co víc plná bludných kruhů. Ale i z bludných kruhů jsme se dokázali
vymotat. Pak už zbývalo jen přejít most přes Velkou prázdnotu a byli jsme v cíli – u
studny, kde na nás s otevřenou náručí čekal Pastýř.
Tábora se účastnilo 16 mladších i starších dětí, konkrétně od 1. do 9. třídy a
8 vedoucích včetně pana faráře otce Jiřího. A přestože byl pro nás farní tábor
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naprostná novinka, ne všem se asi úplně chtělo a nikdo pořádně nevěděl, co
očekávat, nakonec to bylo prostě super. ☺
Anežka

MŠE SVATÁ JE MOJE NEBE
Papež František při kázáních na ranní mši svaté několikrát mluvil jasně
o důležitosti mše svaté:
„Mše svatá není společenská událost, krásná společenská událost, není to
shromáždění věřících ke společné modlitbě. Je to něco jiného. V liturgii je přítomen
Bůh, ale je přítomen blíže. Ve mši je totiž Pánova přítomnost reálná, doslova
skutečná. Když slavíme mši, nekonáme nějaké znázornění Poslední večeře. Není
to znázornění, je to něco jiného. Je to opakované prožití umučení a výkupné smrti
Páně (jsme skutečně „při tom“, pod křížem). Je to přímé setkání s Bohem: Pán se
zpřítomňuje na oltáři, aby se obětoval Otci ke spáse světa. Všichni přicházíme (na
mši svatou) a shromažďujeme se tady,
abychom vstoupili do tajemství. To je
liturgie. Je to čas Boží, prostor Boží,
oblak Boží, který nás všechny
prostupuje. Bohužel, častokrát se při
mši díváme na hodinky, počítáme
minuty. To není postoj, který po nás
liturgie žádá. Liturgie je Boží čas a Boží
prostor, a my se máme odevzdat
Božímu času a prostoru, nikoli koukat
na hodinky.
Do chrámu nechodíme na obřady, nýbrž abychom velebili Boha. Chrám je
svatým místem, na kterém není nejdůležitější obřadnost, nýbrž klanění Pánu. Také
člověk je chrámem Ducha svatého, a proto je povolán naslouchat Bohu ve svém
nitru, prosit ho za odpuštění a následovat jej.
Chrám je kamenná budova, ve které lid uchovává svou duši před Božím
zrakem. Avšak také tělo každého jednotlivce je svatý chrám, ve kterém Bůh
promlouvá a srdce naslouchá.
Chrám je místo, kam se společenství přichází modlit, chválit Pána, vzdávat
díky, avšak především klanět se - adorovat. Ve chrámu uctíváme Pána. A to jen ten
nejdůležitější bod, který platí rovněž pro liturgické obřady. Co je na liturgii
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nejdůležitější? Zpěvy, krásné obřady… Nejdůležitější je klanění se přítomnému
Bohu. Shromážděné společenství hledí k oltáři, kde se slaví oběť a klaní se. Myslím
si však – říkám to ve vší pokoře – že pro nás, křesťany, se smysl klanění (adorace)
poněkud vytratil. Domníváme se, že chodíme do chrámu, abychom se shromáždili
jako bratři – to je dobré a krásné – avšak střed je tam, kde je Bůh! A my se Bohu
klaníme.
(kázání ze dne 22. 11. 2013 a 10. 2. 2014, zkráceno a mírně upraveno)

Tak jako slunce překonává leskem všechny planety, tak překonává zbožná
přítomnost na mši svaté všechna naše díla ve své důstojnosti a užitečnosti. O tom
vydává svědectví velký zástup svatých:
„Udělejte všechno možné, abyste mohli být denně přítomni na vznešené a svaté
oběti mše svaté. Mše svatá je centrem křesťanského náboženství, sluncem
duchovních cvičení, srdcem veškeré zbožnosti a blahoslavenství. Její prožití je
dokonce užitečnější než nejznamenitější druh modlitby, rozjímání. Protože při
rozjímání si Krista pouze představujeme, při mši svaté je ale osobně přítomný.“
(sv. František Saleský)
„Země by snáze vydržela bez slunce než bez mše svaté.“
(sv. Pio z Pietrelciny)
„Člověk se musí chvět, země se musí třást, celé nebe musí být dojato, když se na
oltáři v rukou kněze objeví Boží Tělo.“
(sv. František z Assisi)
„Co by z nás bylo bez mše svaté? Všechno by zde zahynulo, protože jen mše svatá
může zadržet Boží ruku. Bez ní by církev přestala trvat a celý svět by padl do záhuby.“
(sv. Terezie z Lisieux)
„Všechny lidské dobré skutky dohromady se nemohou rovnat mešní oběti,
protože jsou to jen lidské skutky, zatímco mše svatá je dílo Boží.“
(sv. Jan Maria Vianney)
„Bůh poslouchá kněze, kněz řekne dvě věty (Toto je moje tělo…, Toto je má
krev…) a náš Pán přichází na jeho pokyn z nebe a vstupuje do malé hostie.“
(sv. Jan Maria Vianney)
„Mše svatá je dílo, ve kterém nám Bůh staví před oči všechnu lásku, kterou nám
přinesl; je to svým způsobem souhrn všech dobrodiní, která nám prokázal.“
(sv. Bonaventura)
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Přežít nebo prožít mši svatou?
Takto provokativně nazval svou novou knihu známí exercitátor a kazatel
P. Vojtěch Kodet. A jak je z titulu knihy zjevné, bude se zabývat námětem veskrze
praktickým a nám všem blízkým. Autor je zárukou kvality, že se u četby nebudete
určitě nudit a snad po přečtení knihy se na setkání s Pánem při vlastní nejsvětější
oběti budete ještě více těšit a i trochu lépe prožívat toto setkání s ním.
Patrik Galle a Rudolf Chlup

CO NÁS UČÍ MATKA CÍRKEV?
Bůh k nám promlouvá různými způsoby. Věříme, že již nám zjevil všechno, co
chtěl. Jeho Zjevení je zachyceno v Písmu svatém a Tradici. Tradici se míní to, jak
církev sebe sama a to, co jí Bůh svěřil, chápe od dob apoštolů.
Písmo i Tradici, tedy všechno, co nám Bůh zjevil, se musíme učit stále lépe
chápat a uvádět do života. K tomu dostala církev ještě dar to správně vykládat.
Tento dar, nebo také úřad, se nazývá Učitelský úřad církve (Magisterium).

Jedním z výrazů tohoto Učitelského úřadu církve jsou také dokumenty,
které vydává papež, nejznámější jsou encykliky. To všechno nám má pomoci věci,
které nám Bůh řekl, žít v konkrétní situaci nebo připomenout to, na co jsme trochu
zapomněli.
Nejaktuálnějšími dokumenty učitelského úřadu církve jsou synodní
exhortace Evangelii gaudium o evangelizaci, encyklika Laudato si' o našem
přístupu ke stvoření a brzy také vyjde dlouho očekávaná exhortace o rodině.
Chci vám v následujících číslech Kukátka postupně z každého dokumentu vybírat
některé důležité a zvláště aktuální myšlenky a trošku vás navnadit k touze tyto
dokumenty znát více.
o. Jiří
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STRÁNKA PRO DĚTI
Návštěvou dáváme nemocnému najevo, že nám na něm záleží. Návštěva
může být pro nemocného částečně i lékem. Zbavuje ho pocitu osamělosti a
nepotřebnosti, přináší povzbuzení a radost. Návštěva musí být samozřejmě
přiměřená, abychom pacienta potěšili, ale neunavovali.
Pán Ježíš řadí návštěvu nemocného mezi skutky, které ve skutečnosti děláme
pro něj samého (Mt 25,31-46). Podle svatého Jakuba pomáhá nemocným modlitba
spojená s vírou. Jak se jmenuje významný lék, který církev pro nemocné má?
Pojmenuj správně nakreslené předměty a zapiš do tajenky vždy to písmeno, jehož
pořadí ve slově určuje číslice u obrázku.

TAJENKA: __________________________________________
Zdroj: Katechetický věstník č. 7/2015-16 © Biskupství brněnské
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SVATÉ BRÁNY V ROCE MILOSRDENSTVÍ
Co mě nejvíce oslovilo ve Svatém roce milosrdenství
To jsem si uvědomil při otvírání Svaté brány v kostele sv. Anny v Žarošicích.
Letošní církevní rok vyhlásil papež František Rokem milosrdenstvím bulou
Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství). Symbolem každého Svatého roku bývaly
vždycky otevřené Svaté brány v papežských bazilikách města Říma. Při současném
vyhlášení Roku milosrdenství papež František učinil výraznou novinku. Rozhodl, že
bude otevřena Brána milosrdenství rovněž v každé katedrále světa. A diecézním
biskupům nato ještě dovolil, že mohou otevřít ještě další Brány milosrdenství ve
významných svatyních svých diecézí. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl, že
vedle katedrály sv. Petra a Pavla a dalších třech svatyní Brněnské diecéze bude
otevřena Brána milosrdenství v malém venkovském farním kostelíku v Žarošicích.
Proč se dostalo tak velkého ocenění a milosti tomuto mariánskému poutnímu
místu? Je to určitě nemalou zásluhou nesčetných zástupů lidí předchozích generací
našich předků, kteří se sem utíkali odevzdat svoje životní radosti a bolesti, děkovat
a prosit za ně ve svých modlitbách.
V dnešní současné době jsme schopni, kdy máme možnost cestovat různými
dopravními prostředky buď svými soukromými, nebo hromadnými, být za několik
hodin až na stovky kilometrů vzdáleném místě ať už za prací nebo rekreací či
zábavou. Naši předkové tuto možnost neměli. Museli putovat až do Říma
v dřívějších dobách převážně pěšky i několik týdnů, aby se mohly nechat obejmout
Božím milosrdenstvím prostřednictvím Svaté brány. Nám dnešním žijícím
současníkům s našimi moderními dopravními vymoženostmi přesto papež
František nabízí mít tak blízko symbol Božího milosrdenství, které trvá navěky.
A ani s ne tak moc velkou námahou a dlouhým časem pro naše putování ať už pěší
nebo dopravním prostředkem k Svaté bráně.
Papež František v bule píše: „Zvláštním znamením Svatého roku je pouť,
protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je
putování a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli.
Rovněž ke Svaté bráně v Římě a kdekoli jinde bude muset každý vykonat pouť
podle svých sil. Bude to znamením skutečnosti, že také milosrdenství je cílem,
kterého je třeba dosáhnout a které vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž
podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se nechme obejmout Božím
milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako je
milosrdný Otec k nám.“ (Misericordiae Vultus, kapitola 14)
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Teď už záleží jen na mně, jestli jsem tuto velkou příležitost a velký dar pro
každého z nás, já sám anebo společně s celou svou farností využil a snad ještě ve
zbývajícím čase do konce Roku milosrdenství využiji.
Rudolf Chlup

Jak jsem stál v bráně
Na začátku Svatého roku milosrdenství jsem se vydal na otevírání Svaté brány
na Petrově. Začátek byl v Denisových sadech a pak se obrovský zástup přesouval
do katedrály. Lidé začali projevovat obavy, jestli se všichni dostanou dovnitř. A
opravdu, katedrála se začala plnit a plnit. Jen pomalu se zástup posouval. Stál jsem
téměř až na konci a naděje na vstup pomalu mizela. Zazněl zvonek, začátek mše
svaté a velká skupina nás zůstala stát před vchodem více či méně vzdálení Svaté
bráně.
Člověku bylo trochu líto, že přišel na otevření Svaté brány a nakonec ani
nevešel a zůstal venku…
Nakonec se ale zástup ještě trochu poposunul a mě s ostatními zanesl přímo
do Svaté brány. A tak jsem velkou část bohoslužby setrval přímo v bráně a mohl
jsem rozjímat o slovech žalmu: „Raději budu stát na prahu domu Hospodina, než
přebývat ve stanech bezbožníků.“ Ano, pocítil jsem, že ač člověk zůstane někde
vzadu, třeba v bráně nebo před branou, pořád jsem součástí Boží rodiny. Jak je
krásné být u Boha, i když je člověk někde vzadu.
Někdy se nám stává, že se ohlížíme na to, jak se lidé bez víry „mají dobře“
„můžou si užívat...“. Někdy se však stane, že nám Bůh dá kousek svého světla
a vidíme, že přátelství s Ním se nic nevyrovná. Vzpomínám si na slova jedné
písničky: „Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít, on stále vítězí nad
světem a já smím v jeho péči žít…“ Opravdu, ač jsou nabídky, které nás od Boha
vzdalují lákavé, tam někde v hloubi srdce víme, že nejlépe je u Ježíše a u Otce. I
když to občas nese s sebou, že se máme vzdát něčeho, co nám brání jít k němu, nic
na světě se nevyrovná objetí Boží otcovské náruče.
Patrik Galle
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Cesta za svatou branou do Říma
V květnu jsme se zúčastnili poutního zájezdu do Říma. Pod svá křídla nás vzal
otec Jiří Topenčik z farnosti Šitbořice, který společně s otcem Petrem Benešem
z židenické farnosti, zájezd pro své farníky pořádali.
Cestovali jsme s brněnskou cestovní kanceláří Hladký. Průvodkyní nám byla
paní Hladká, která byla pro nás bezednou studnicí vědomostí a duchovního sdílení.
Cestu autobusem směr jih jsme prospali a brzy ráno jsme se již budili v severní
Itálii.
Dále jsme pokračovali za svatým Františkem do Assisi. Na tomto duchovně
protkaném místě jsme prožili celý den a měli mši svatou. Ve večerních hodinách
jsme docela unaveni, již mířili směr Řím a hlavně hotel s postelí.
Ubytování bylo nedaleko Říma, a proto jsme každý den dojížděli do centra
autobusem a metrem.
Navštívili jsme spoustu antických památek a nespočetné množství kostelů,
kde v některých byla možnost projít svatou branou.
Tím hlavním a myslím nejenom pro nás, byl den strávený ve Vatikánu. Naši
kněží získali pro nás vstupenky
na audienci se svatým otcem
Františkem. Protože cestování
do
Říma
nebylo
vždy
jednoduché, zvolili jsme cestu
vlakem, ale i přesto jsme se
nestihli umístit na místa pro
vstupenky. Trochu nás to mrzelo,
ale nakonec jsme byli během
tohoto dopoledne několikrát
v bezprostřední blízkosti papeže
Františka. Byl to pro nás krásný a nezapomenutelný zážitek.
Po audienci jsme se vydali v dlouhé frontě k Svaté bráně do baziliky sv. Petra
a Pavla. Když jsme branou procházeli, prožívali jsme veliké duchovní naplnění a
mysleli na všechny, kteří zůstali doma.
Prohlédli jsme si celou baziliku a vystoupali i na kopuli, odkud byl krásný výhled
na celý Řím.
Po dobu našeho pobytu v Římě jsme se také zcela náhodně setkali s otcem
Pavlem Havlátem (kterého někteří můžete znát z Vranova). Krátká katecheze
v klášterním kostele, kde nyní je na zdravotní dovolené, byla velkým povzbuzením.
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Tyto dny strávené ve věčném Římě, byly umocněny tím, že jsme je trávili
v kruhu milých bratří a sester a dvou skvělých duchovních pastýřů.
Tato pouť je pro nás stále duchovní posilou.
Zouharovi z Mokré

UPLEŤ ČTVEREC
Jak již někteří, nebo alespoň některé z vás víte, jedná se o celosvětový
charitativní projekt na pomoc sirotkům a nemocným dětem v Jižní Africe. Cílem je
uplést nebo uháčkovat čtverec libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm.
Tyto čtverce se odesílají do Afriky a zde z nich dobrovolníci v místních dílnách
sešívají přikrývky. Na jednu přikrývku je potřeba 35 čtverců.
Tento projekt mne
velice zaujal. Rozhodla jsem
se do něj zapojit nejen sama,
ale
oslovila jsem
své
kamarádky, příbuzné i vás,
milé farnice.
A jaký je výsledek
našeho společného snažení?
Neuvěřitelných 652 čtverců!
Myslím, že se nám povedlo
potvrdit, že milosrdenství je
složeno z malých skutků
lásky.
Hanka Ženožičková
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Při zájezdu na Slovensko do Nízkých Tater jsme v neděli navštívili
v Liptovském Mikuláši farní kostel zasvěcený, stejně jako náš, svatému Mikuláši.
Krátce před polednem jsme se zúčastnili dětské mše svaté. Jaké bylo naše
překvapení, když se kostel naplnil vrchovatě
dětmi, rodinami a hlavně tatínky, kteří přivedli své
ratolesti na mši. Děti respektovaly autoritu otců a
vskutku ukázněně prožívaly dětskou pobožnost.
Ale to nebylo zdaleka všechno, při mši se některé
starší děti zvedly a před oltářem lehce do rytmu
písní tančily, ti menší jim v lavicích trošku pohybem
pomáhaly. Bylo více než patrné s jakou radostí
prožívají slova písní a pohybu.
My starší bychom si tuto situaci dříve vůbec nedovedli představit, ale museli
jsme si přiznat, že to vůbec nebylo opovážlivé nebo nevkusné. Prostě jsme vše
prožívali stejně jako děti ve velké citové pohodě a radosti.
Co však mě nejvíce upoutalo, byly dvě větší obrazovky na bočních oltářích, na
které bylo z celého kostela dobře vidět. Zde se zobrazovaly všechny texty písní při
mši. Dobře jsme mohli číst, rozumět každému slovu a společně si písničky zazpívat.
Trošku mě napadla myšlenka, což tak pořídit takové zařízení i do našeho
kostela? Je přece moderní doba, a tak bychom se snad také na podobné zařízení
za nějaký čas složili. Pomohlo by to hlavně nám starším, již méně slyšícím. Co Vy na
to?
A. Tupá

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
Vážení farníci,
všichni víme, že je na našem kostele práce „jako na kostele“. S naší farní
ekonomickou radou vám nyní chceme napsat, které z nich vidíme jako obzvláště
důležité, a navrhnout, jak postupovat.
Co je třeba aktuálně dělat?
Jsou to samozřejmě stálé opravy kostela, nyní zejména padající vlhká omítka
v kostele, na sloupech a v žebračce. Více desetiletí už je nám také jasné, že je
potřeba udělat generální oprava varhan, podobný čas zůstává nedořešený též náš
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liturgický prostor, aby odpovídal důstojnému slavení liturgie a byl praktický. S tím
souvisí jistě i koberce. Aktuální je ozvučení kostela a jistě i osvětlení.
Jak postupovat?
Navrhujeme nejdříve začít osekáním a očištěním padajících omítek
(v žebračce, na bocích kostela a na sloupech). Na tuto opravu je také vázaná
budoucí úprava liturgického prostoru. Po domluvě s památkáři by tedy bylo dobré
na podzim udělat jednu velkou sobotní brigádu na osekání omítky, která by pak
měla dlouhé měsíce vysychat.
No a zároveň bychom mohli tedy také konečně rozhodnout, jakým způsobem
budeme postupovat při opravě varhan. Obojí asi nebude levná záležitost.
Stejně aktuální je úprava ozvučení, která ale díky našim spolufarníkům nemusí
být drahou záležitostí a její základní fáze se dá dělat průběžně.
Z hospodaření bych ještě řekl pár vět ke stále omílaným restitucím. Restituce
sami o sobě jsou spravedlivou věcí, která zároveň pomůže církvi být nezávislou. Na
druhé straně jsou jistě spojeny s nebezpečím, že budou mnohé farnosti těžkosti se
uživit a že jako každé nakládání s majetky je i toto spojeno s možností nesprávného
nakládání s nimi. Je na nás nejenom se modlit za ty, kteří to mají na zodpovědnost,
ale také správně hospodařit s tím, co máme my.
Naše farnost dostala zpět některé polnosti a zahrady. Jejich využití zůstane
stejné jako doposud, polnosti většinou zůstanou v nájmu společnosti Bonagro,
která je k nám velmi vstřícná, zahrady zůstanou v nájmu těm, kteří je doposud
využívali. Nájem polností nám může být dobrým pomocným zdrojem do všech
plánovaných oprav.
Svatý Mikuláši, oroduj za nás!
o. Jiří a farní ekonomická rada

ZVEME VÁS…
Pravidelné celoroční aktivity pro děti a mládež:
Během roku se jako farnost snažíme s mnoha spolupracovníky pomáhat
rodičům ve výchově, zvláště katechezi dětí. Kromě náboženství dětí, které
navštěvují základní školu, poskytujeme mini-náboženství pro předškoláky,
katecheze dětí při eucharistii v každé vesnici, ale také vedení kluků ministrantů
a dětí a mládeže, která zpívá při čtvrtečních bohoslužbách, mládeže, která zpívá
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ve sboru mladých. Mládež má možnost se setkávat jednou až dvakrát do měsíce
na faře spolu s mládeží z Blažovic.
Další pravidelné, zejm. duchovní aktivity pro všechny generace:
Zpěváky zveme k zapojení se v chrámovém sboru, který zpívá zvláště k větší
důstojnosti našich bohoslužeb.
Každou poslední sobotu v měsíci jste zváni adorovat Pána ve svátosti
eucharistie ve farním kostele.
Příležitost ke svátosti smíření bývá před každou bohoslužbou, včetně
bohoslužeb v jednotlivých vesnicích farnosti.
Pro dospělé, kteří přemýšlí o tom, že by začali křtem svůj život s Bohem,
začnou na konci září přípravná setkávání. Zájemci ať se přihlásí u o. Jiřího.
Boží „ministři“
Jestli chceš poznat nové kamarády, zažít spoustu zábavy, ale hlavně sloužit
Pánu Bohu u oltáře, tak se neboj a přijď mezi nás. Neváhej a přijď do ministrantské
sakristie, tam už se o Tebe postaráme. Důležité je však dojít o trochu dřív, aby ses
stihl obléct do našeho obleku, kterým je komže a rocheta.
Scházíme se na každé mši svaté, abychom mohli být nablízku Ježíši, a také
abychom mohli pomáhat u oltáře panu faráři. Dále se scházíme na ministrantských
schůzkách, účastníme se ministrantské olympiády a florbalového turnaje.
Těšíme se na Tebe!

POZVÁNKY
Děkanátní setkání dětí
Zveme všechny děti základní školy na setkání dětí celého děkanátu do
Rajhradu o slavnosti sv. Václava 28. září. Setkání bude nejen duchovní, ale také plné
her a společných zážitků. Bude probíhat dopoledne, končit po obědě. V kostele
budou přihlašovací archy pro vaše děti.
Pouť do Křtin
Pravidelná pouť na zakončení poutní sezóny by se uskutečnila dle
předběžného plánu o první sobotě v měsíci listopadu (5. 11).
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KUK! CO NÁS ČEKÁ?
25. 9.

Farní den v Blažovicích

28. 9.

Děkanátní setkání dětí

28. 9.

Slavnost sv. Václava, mše svatá v 17 hodin

9. 10.

Slavnost posvěcení kostela

Pěší pouť ke kostelu Božího milosrdenství do Slavkovic
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE: 18. 11. 2016
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