
 
 
 
 
 
 

 

 

 




 

 



Milí farníci a čtenáři farního časopisu Kukátko, všechny vás zdravím 
a denně pamatuji v modlitbě a při slavení eucharistie na krásné dny 
prožité ve vašem společenství. To, že se za vás modlím, není řečeno 
s nadsázkou, každý den začínám modlitbami z Kancionálu, a tedy i tou 
s číslem 30 „Za farnost“. V této modlitbě je vyzdviženo několik 
důležitých bodu pro život farního společenství: láska, vlídnost, pomoc a 
odpuštění. Farnost je společenství věřících všech věkových kategorií 
s různými názory a postoji, mnozí se velmi významně podílejí na životě 
farní komunity. Pro farní společenství je velmi důležitý její duchovní 
představený – faráře a všichni tvoří jednu farní rodinu. Jako v rodině, 
tak i ve farnosti je třeba jeden druhému naslouchat, vzájemně si 
pomáhat a mít se rádi, přes všechny chyby a nedostatky. Jako rodiče 
chrání a pěkně mluví o svých dětech, tak by to mělo být i uvnitř farní 
rodiny. Ve Starém zákoně je popisována vzpoura Absolona proti svému 
otci Davidovi, král svého syna i přes všechny jeho činy a občanskou 
válku, kterou rozpoutal, miloval – truchlil nad jeho smrtí. Úplně jinak 
to však vnímali a viděli královi vojáci a velitelé. Rodiče milují své dětí, 
ne pro jejich skutky, ale protože jsou jejich. Podobně jako biblický David 
se máme zastávat jeden druhého, neboť nás spojuje Tělo a Krev našeho 
Pána. Je bolestné, když kněz kritizuje své farníky a obráceně, láska je 
základem našeho životního poslání a naší víry.  

Mé působení v tvaroženské farnosti jsem chápal nejen jako službu, 
ale i jako počátek cesty na kterou jsem vás pozval a která by měla 
pokračovat. Pro život farní komunity není určující osobnost kněze, 
ale společné úsilí, které směřuje k hlubšímu duchovnímu životu 
v Kristu. Komenský v knize „Labyrint světa a ráj srdce“ vykresluje 
postavu průvodce, který jej provádí světem, ale nakonec je na něm, aby 
v ráji srdce nalezl cíl svého putování. Kněz je tímto průvodcem, je na 
každém z nás kdy a jakým způsobem se setkáme s Kristem a jak nás jeho 



přítomnost promění. S tvaroženskými farníky jsem šel jen kousek této 
cesty a snad jsem nebyl obtížným spolujdoucím. V evangeliu se říká, že 
jsme jen služebníci neužiteční, neboť jsme vykonali jen to, co bylo naší 
povinností, děkuji Bohu za to málo, co jsem mohl pro vás vykonat. Přeji 
svému nástupci otci Romanovi požehnané a duchovně plodné působení 
ve Tvarožné a nesu vás všechny ve svých vzpomínkách a modlitbách. 

P. Pavel Kopeček 

Milý otče Romane, srdečně Vás vítáme v naší farnosti. Rádi bychom 
se o Vás dozvěděli něco bližšího, proto mi dovolte, abych Vám položila 
pár otázek. 

1. Odkud pocházíte? Řeknete nám něco o své rodině? 
Pocházím z Brna. Mám ještě sestru, která pracuje jako zdravotní 

sestra. Oba rodiče už si Pán Bůh zavolal sobě. Maminka, která byla se 
mnou na faře v Batelově, loni v listopadu podlehla kovidu.  

2. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 
Fotbalistou. Jednoznačně. Povolání ke kněžství je snad největší 

překvapení, které mi život doposud připravil. 

3. Kdy vstoupil Bůh výrazněji do vašeho života?  
Asi se patří poznamenat, že Bůh vstoupil „výrazněji“ (ten výraz se mi 

líbí) do mého života v době, kdy jsem o Bohu a církvi nevěděl téměř nic 
a ani trošku mě to nezajímalo. Bylo to v době, kdy jsem se připravoval 
na maturitu. Sem patří také povolání ke kněžství. Jsou to hodně osobní 
věci, o kterých se těžko píše a mluví. Na druhou stranu: Zdá se mi, 
že pokud v nás neprocitne touha po takovém „výraznějším vstoupení“ 
Boha do našeho života, během kterého Mu umožníme, aby „vyslovil“ 
Svůj názor na náš život a jeho směřování (a tak v nás otevřel v „pramen 
života“), tak jen velmi těžko vytrváme ve víře. A také jen velmi těžko 
bude možné víru předávat.  



4. Kde všude jste působil jako kněz?  
Vzhledem k tomu, že letos začínám 34 rok kněžského života 

a vzhledem k tomu, že těch míst bylo hodně, omezím se na místa, kde 
jsem byl farářem:  

1991–1999 farář v Prušánkách, děkanství hodonínské 
2002–2007 farář v Olešnici na Moravě, děkanství boskovické 
2007–2021 farář v Batelově, děkanství jihlavské 

5. Co považujete za nejvýznamnější objev historie? 
Jako nejvýznamnější vnímám objevení důležitosti lidské svobody 

a všeho co s tím souvisí.  

6. Co vás v poslední době nejvíce rozesmálo?  
Když mě Víťa Marčík letos v červnu během svého představení „Princ 

Bajaja“ na farní zahradě (ještě) v Batelově napomínal, že nejsem dost 
aktivní a následně bojoval s drakem      . 

7. Jaký je váš oblíbený citát z Bible? 
To neumím říct. Je jich více. Od počátku mě fascinuje příběh 

Abrahám a Mojžíše. Stejně tak některé úseky z listů svatého Pavla. Boží 
slovo, a to, jak se sděluje, je pro mě velké tajemství. Stále se snažím 
k němu přistupovat tak, jako bych jej nikdy neslyšel, resp. jako bych jej 
slyšel poprvé. Někdy se to daří, někdy ne.  

8. Co byste rád vzkázal čtenářům KUKátka?  
Asi to bude vypadat naivně, ale přesto to řeknu: „Stále se snažme na 

tom druhém hledat to lepší, snažme být laskaví a milí, usilujme o to mít 
se rádi. A nikým a ničím se nenechme odradit.“ Myslím, že podobně 
smýšlel i můj slovutný předchůdce, P. Václav Kosmák, když psal svoje 
„kukátka“. 

Děkuji za Váš čas! 
Klára Ženožičková 

 



Tentokrát přináším informace o kapličce ve Velaticích a tvaroženské 
kapličce na Santonu. 

Tato kaplička byla postavena v roce 1909 na místě staré zvoničky na 
návsi uprostřed obce. Během celého roku se v ní scházíme k pravidelným 
středečním bohoslužbám a také k májovým a říjnovým pobožnostem. 
Její zvon nás třikrát denně zve k modlitbě a umíráček podle zvyku 
ohlašuje úmrtí občanů. Vrcholnou událostí je vždy spojení oslavy svátku 
sv. Anny, patronky vesnice, s velatickými hody. Ranní hodové mše svaté 
se zde pak účastní velké množství věřících občanů, farníků, i návštěvy 
z okolí.  

O běžný provoz a úklid se pravidelně starají manželé Brzobohatí. 
Větší péče na jaře a předhodového úklidu se dále účastní menší skupina 
místních žen. V roce 1994 kaplička prošla rozsáhlou rekonstrukcí, a 
i díky udržovanému okolí a výsadbě zůstává krásnou dominantou obce.  

Marie Brzobohatá 

Přírodní dominantou Tvarožné je kopec Santon. Na jeho vrcholu byla 
asi v roce 1700 vystavěna kaplička Panny Marie. Stála až do roku 1786, 
kdy byla zrušena. Brzy byla obnovena, ale v prosinci 1805 ji zbořili 
francouzští vojáci opevňující kopec. 

Nynější kaplička, jak ji známe, byla postavena v roce 1832 a je 
zasvěcena Panně Marii Sněžné. Je tu krásně v každém ročním období. 
Na jaře tu kvetou fialky, kosatce skalní, rozchodník a jiná vzácná 
květena. V létě zase na rozpáleném kopci pronikavě voní mateřídouška. 

Tvaroženský Kopeček s kapličkou přitahuje návštěvníky po celý rok 
zblízka i ze vzdálených koutů naší vlasti, ale také ze zahraničí. 



Od roku 1998 bývá na Kopečku 
u kapličky před zahájením skautské 
Šprýmiády každoročně v 8 hodin 
sloužena mše svatá. Od roku 2010 
na Květnou neděli se koná 
od Kosmákova kříže ke kapličce 
křížová cesta, kterou vede mládež 
(biřmovanci) z farnosti. Za působení 
P. Jiřího Brtníka jsme jednou šli 
v 6 hodin ráno na roráty 
do kapličky, kde byla sloužena 
za světel svíček mše svatá. Také tu 
měli mši svatou biřmovanci z Osové 
Bítýšky doprovázeni kaplanem 
P. Karlem. Před několika lety se zde 
zastavili poutníci s P. Stuchlým 
ze Zábřehu, kteří se vraceli z pouti 
v Medžugorje a viděli z dálnice Kopeček s kapličkou. P. Stuchlý zde 
odsloužil mši svatou. Také si vzpomínám, že bohoslovci, kteří byli se 
svým knězem ubytováni na faře, měli v kapličce půlnoční mši svatou. 

Příležitostně se v kapličce koná májová a říjnová pobožnost. Nebývá 
to pravidelně. 

Dlouhé roky, v měsíci říjnu, přicházeli věřící s panem farářem 
ze šlapanické farnosti do kapličky, aby poděkovali za dary úrody 
a vyprosili si od Panny Marie ochranu a požehnání. Bývalo to příjemné 
setkání obou farností. V posledních letech se velmi často konají 
před kapličkou občanské sňatky. 

Kolem svátku Panny Marie Sněžné (5. srpen) se od roku 2001 konají 
na prostranství před kapličkou poutní mše svaté za velké účasti věřících. 
A kdo byl hlavním celebrantem těchto mší až do dnešních dnů? 
Mons. Pavel Posád, nynější pomocný biskup českobudějovický, 



Mons. Jiří Mikulášek, generální 
vikář brněnské diecéze, P. Jan 
Nekuda, děkan ze Šlapanic, arciopat 
Marian Rudolf Kosík z Nové Říše, 
P. Ladislav Tichý z Olomouce, 
P. Pavel Kopecký tč. z Letovic, 
P. Petr Vrbacký od sv. Tomáše 
v Brně, P. Pernička z Telče, velatický 
rodák P. Pavel Šenkyřík z Velkého 
Meziříčí, dále bývalý ředitel 
teologického konviktu v Olomouci 
P. Alfréd Volný, Mons. Pavel 
Konzbul, nynější pomocný biskup 
brněnský, P. Michal Macek 
z Rousínova, P. Evžen Rakovský, 
salesián z Líšně. V loňském roce 
opětovně Mons. Josef Nuzík, 

pomocný biskup olomoucký a v letošním roce spolužák P. Pavla 
Kopečka pražský pomocný biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. 

S těmito hosty sloužili současně mši svatou kněží, kteří v té době 
v naší farnosti působili: P. Jan Nekuda, P. Roman Frič, P. Josef Rybecký, 
P. Jiří Polach, P. Jiří Brtník, P. David Ambrož a P. Pavel Kopeček. 

Musím se také zmínit, ač nerada, o smutných chvílích, kdy byla kaple 
Panny Marie Sněžné terčem vandalů a zlodějů. Kromě hanebných nápisů 
na stěnách, vyraženého okénka, ulomené kliky, uražených zámků 
u mříže a prázdných lahví od alkoholu, došlo i ke krádežím. Byly 
odcizeny mosazné svícny, velká socha Panny Marie s dítětem, která tu 
byla asi 70 roků, spolu se sochami andělů. Později zmizela i další socha 
P. Marie s dítětem, která nahradila tu původní. V noci z 10. na 11. října 
2013 došlo k odcizení kompletní měděné věže. Nová věž i střecha 
kapličky byla proto v červenci 2014 zhotovena z pozinkovaného plechu. 



Na svátek Panny Marie 
Sněžné, 5. srpna 2014 
v 7 hodin, byla sloužena 
v kapličce mše svatá 
na poděkování za novou 
věž a střechu a za dárce, 
kteří na opravu kaple 
přispěli. 

Při májové pobožnosti 
25. května 2014 byla P. Josefem Rybeckým posvěcena kopie obrazu 
Panny Marie Sněžné (originál se nachází v chrámu Santa Maria 
Maggiore v Římě), která je zde doposud. 

A co říci závěrem? Kapličku je zapotřebí pravidelně udržovat a 
průběžně opravovat. Přeji si, aby tvaroženský Kopeček s kapličkou 
nikdo neničil a byl vyhledávaným místem turistů i poutníků. Panno 
Maria, chraň naši obec i její obyvatele, ale i ty, kteří k Tobě přicházejí. 
Panno Maria tvaroženská, oroduj za nás.  

Ludmila Buchtová 

Na jaře jsem na seznamu akcí katechetického centra našla pozvánku 
na pouť katechetů do Rajhradu. Zvažovala jsem, zda se vypravit či ne, 
ale protože zrovna v této době čekala naši rodinu i mne řada životních 
kroků, rozhodla jsem se vyjít a odevzdat vše Pánu. 

V určený čas se u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně setkala skupinka 
katechetů z celé diecéze a společně jsme se vydali na putování k Petru a 
Pavlovi do Rajhradu. I přes nepřízeň? počasí – šli jsme část cesty v dešti 
(a u nás nezaprší a nezaprší) - jsme strávili společný čas v rozjímání, 
modlitbě i vzájemných rozhovorech a cesta rychle uběhla. Pouť 
vyvrcholila společnou mší v klášterním kostele Petra a Pavla v Rajhradě 
a najednou byl čas vydat se domů. 



Jen jsme ještě zaskočili do klášterní prodejny, abychom mohli 
obdarovat blízké. Kromě bohaté nabídky klášterních vín byla ve stojanu 
vystavena řada pohlednic s citáty. Zvláště mne oslovil jeden, který zněl 
asi takto: „Dělej to, co je nutné, přidej k tomu, co je možné a časem 
zjistíš, že dokážeš nemožné“. Citát přímo pro mne. Už jsem přemýšlela, 
co vše je v mém životě nutné, co ještě přidat, a už aby tu byl čas, kdy 
budu zvládat nemožné. Uvažovala jsem, zda pohled koupit (těch věcí 
doma), nebo si citát zapamatovat. 

V koutě stál člověk, který pozoroval okolí a lidi kolem sebe, kteří 
nakupovali a rozvažovali, co ještě by mohli přivést domů. Po chvíli vždy 
vybral nějaký pohled a někomu z kupujících ho daroval. Tak se stalo, že 
jsem držela pohlednici s citátem „Budoucnost patří těm, kdo milují.“… 

V životě se často hrneme za něčím, co podle svého považujeme za 
nejdůležitější. Ale je to opravdu to důležité? Prosme Pána o dar 
moudrosti, ať dokážeme rozeznat ten pravý směr, kterým se máme 
ubírat. 

AS 

Rádi bychom vzpomněli na krásnou jarní pouť, která se uskutečnila 
v Horákově dne 9. května. Bylo až neuvěřitelně krásné počasí a situace 
s onemocněním Codiv19 nám umožnila se sejít k této bohoslužbě. Byli 
zde poutníci z okolních i vzdálenějších vesnic. Bohoslužbu sloužil místní 
farář Otec Pavel 
Kopeček. A hudbou a 
zpěvem obohatila mši 
svatou také místní farní 
schola.  

Za další týden jsme 
se sešli v přátelském 
kolektivu poutníků 



u kaple Mitrovských v Horákově při mariánské pobožnosti. Tato kaple 
je celá ze dřeva a vystavěna na paloučku v lese. Dává tak možnost se 
zklidnit v duši a chválit Pána za vše krásné, co pro nás stvořil.  

Díky uvolnění vládních opatření a ústupu pandemie jsme se mohli 
těšit ze mše svaté sloužené za obyvatele domova na konci června v DPS 
v Horákově.  

Pavla Hostinská 

„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se 
hemží zvěří.“ Tak znělo motto letošní 
Noci kostelů, která se po pěti letech 
konala i v našem farním kostele sv. 
Mikuláše.  

28. května v podvečer se tma na naši 
zemi opravdu snesla, nicméně v našem 
chrámu převládala záře světel, která 
zvala k prohlídce, rozhovoru, ale 
i ztišení v modlitbě. Od 20:00 hodin otec 
Pavel Kopeček přítomným podal výklad, 
který je provedl vnitřními prostory, lodí 
i presbytářem. Zejména vysvětlil smysl 

a účel jednotlivých prvků bohaté výzdoby chrámu. Taktéž přidal řadu 
zajímavostí. Třeba že nápis na oblouku nad oltářem („altare 
privilegiatum“) sděluje, že náš oltář je privilegovaný. To znamená, že 
při zádušní mši sloužené v našem kostele dochází k úplnému odpuštění 
hříchů, a zemřelý tak (pokud není v těžkém hříchu) vstupuje přímo 
do nebe. 

Ve 21:00 nás pan František Kopecký, tvaroženský kronikář, podrobně 
provedl historií kostela od jeho prvních písemných zmínek, přes 



přestavby, až po jeho současnost. Mimo 
jiné popsal i působení všech 
významných kněží – osobností – 
P. Kosmáka, P. Slavíčka a dalších. 

Na závěr se do přítmí zahalil i náš 
chrám. Modlitbu chval spojenou 
s adorací doprovázela Tvaroženská 
schola. Obrátili jsme se tak k tomu 
Nejdůležitějšímu – Ježíši přítomnému 
v Eucharistii, se kterým jsme zakončili 
Noc kostelů i celý den. 

Vojta Vlček 
 

Na neděli 27. června naplánovala farní rada spolu s naším panem 
farářem farní den. Nebylo to jen setkání nás farníků, ale také byla tato 
akce spojena s oslavou 25. výročí kněžství otce Pavla Kopečka. 

Začínalo se, jako již obvykle, Tvaroženským orlojem. Po odbytí třetí 
hodiny se na balkonku nad kostelem začali střídat apoštolové se svými 
atributy, až se jich vystřídalo všech dvanáct a objevila se smrtka, která 
na závěr zazvonila na umíráček a ozvalo se kohoutí kokrhání všech 

zúčastněných „svatých“.  
 V kostele pak 

následovalo slavnostní 
požehnání, po kterém 
předali starostové 
jednotlivých obcí dary 
p. faráři. Z vybraných 
peněz byla zakoupena 



alba a mariánský ornát a předali mu i zbývající hotovost. 
Poté se všichni přesunuli na farní zahradu, kde bylo připraveno 

posezení a bohaté pohoštění připravené místními ženami – od koláčů, 
zákusků, slaných dobrot, po chlebíčky a drobné řízečky. Na pití pivo 
a víno ze sklepa otce Kopečka, káva či nealko. U připraveného ohniště 
byla možnost opéci klobásy, nebo ochutnat čerstvé ovoce. 

Tím vším bylo vytvořeno příjemné prostředí pro setkání naší farní 
rodiny, k osobním rozhovorům a setkáním, které jsme si kvůli 
koronavirové infekci museli po dlouhou dobu odpustit. 

Děti se účastnily činností, her a aktivit, které jim připravili místní 
skauti, starší posedávali ve stínu a užívali si pohody nadcházejícího léta 
a prázdnin a navzájem si povídali. 

Atmostéru pohody a pohodového nedělního odpoledne dokreslovala 
cimbálová muzika a všem nám bylo dobře. Měli jsme také radost, že nás 
navštívil náš bývalý 
kaplan otec Roman Frič, 
který nyní působí 
v Židlochovicích, a na 
večer také otec Jiří 
Brtník, v současnosti 
farář v Letovicích. 

Děkujeme všem, kteří 
se o zdárný průběh 
farního dne zasloužili, všem kuchařkám za výborné zákusky 
a občerstvení, skautům a dalším organizátorům. 

Prožili jsme radostné odpoledne plné přátelských setkání a rozhovorů 
a očekávání dalších zítřků společného setkávání se. Velmi nás proto 
zamrzelo, že jsme se další týden dozvěděli, že otec Kopeček se bude 
věnovat akademické práci a z naší farnosti odejde. Děkujeme za vše, co 
jsme spolu prožili a za nové podněty pro naši práci a duchovní růst. 



Děkujeme za Vaše duchovní vedení, i když bylo krátké. Otče Pavle, ať 
Vám Bůh žehná a doprovází Vás na Vašich cestách. 

Severová Anna 

Letošní pouť začala v sobotu 10. července v 7:30 hodin v blažovickém 
kostele. Čerství a plní elánu jsme vyrazili do Tvarožné, kam nás otec 
Pavel Kopeček doprovodil. Přes Sivice, kolem cementárny, cestou – spíše 
necestou do Hostěnic, malá svačina u kaple sv. Anny, kde na nás jako 
překvapení čekali poutníci s malou Lucinkou. Dál přes Nové Dvory 
do Křtin, kde jsme obdivovali nově opravený kříž po pravé straně oltáře 
a po obědě jsme pokračovali do Senetářova. V kostele sv. Josefa zrovna 
probíhali oslavy výročí 50 let a začal dobový záznam z první mše z roku 
1971. Faráři nás pozvali na malé občerstvení. Pro mě to byl Boží vzkaz 
– oslava zrovna v kostele kousek od naší obce, pak sv. Josef, kterého 
letos slavíme a celou pouť jsme si ho připomínali, jak promluvou, tak 
novénou.  

Do Lipovce, cíle druhého dne, jsme značně unavení došli těsně 
po začátku mše svaté. Ubytování na faře bylo pěkné. V neděli jsme ráno 
spěchali do Vysočan na mši svatou, kde nás místní farníci příjemně 
přijali a přáli nám šťastnou cestu. V Kořenci se k nám přidal otec Jan, 
hustopečský děkan. Jako každý rok udělal svojí přítomností 
z turistického výletu opravdu duchovní cestu – ranní chvály, mše svatá, 
dopoledne po cestě růženec, odpoledne korunka Božího milosrdenství, 
večer nešpory a čtení o sv. Josefovi s novénou. Možnost sv. zpovědi, 
kdykoliv. Byl to velký duchovní luxus. Patří mu za to velké díky, také 
za jeho trpělivost, úsměv, klid a pomoc při řízení našeho doprovodného 
vozidla. Letos nás bylo 15 a všichni poutníci v dobré kondici, takže 
k řízení se nikdo nehlásil. Cíl dnešního putování byl na Kalvárii 
u Jevíčka. Nádherné, pro mě neznámé poutní místo. Těsně před ním se 
k naší velké radosti připojil otec Jiří (jeho působištěm jsou Letovice), 



zůstal s námi i přes noc a třetí den nám sloužili mši oba kněží. Otec Pavel 
(polský kněz) se s námi o faru podělil a půjčil vše, co mohl (kuchyň, 
nádobí i peřiny).  

Na své pouti jsme často procházeli kolem kvetoucích polí s mákem, 
úchvatné pohledy střídal krásný les. Tento den jsme spali v Koclířově. 
Po večeři jsme si ještě prohlédli přírodní areál – Českomoravská Fatima 
se sochou papeže Jana Pavla, Lurdský park, Buková alej minulostí, 
pomník biskupa Josefa Hloucha a křížová cesta. Přespali jsme v poutní 
restauraci, která je momentálně zcela uzavřená.  

Čtvrtý den jsme procházeli vesničkou Anenská Studánka podhůřím 
Orlických hor až do Dolní Čermné. Spali jsme vedle kostela sv. Jiřího 
v Orlovně. Ubytování v Orlovně bylo čisté a prostorné, každý si našel 
svůj kout. Trošku náročnější bylo po celodenním putování přejít ještě 
kus cesty do sprch, které byly v kempu cca půl kilometru od Orlovny. 
Sprchy byly sice čisté, ale daly se přirovnat ke „skotským střikům“. 

Pátý den se na ranní mši v 6 hodin přidalo několik místních farářů. 
Než jsme se sbalili, začala dost velká bouřka, tak jsme raději zpívali 
a největší hromy a blesky přečkali ještě v Orlovně. V pláštěnkách jsme 
vyrazili kolem stáda koní a krav do Letohradu. Cestou nás zastihla znovu 
bouřka, takže jsme byli vděční za jakýkoliv úkryt – pod stříškou i 
ve stodolách. Další nucená přestávka proběhla na krásně opraveném 
nádraží pod střechou v Letohradě, pak na náměstí v kostele sv. Václava, 
kde jsme v kostelní předsíni při modlitbě růžence přečkali další velký 
liják. Na oběd jsme se schovali v posezení u hřiště v Líšnici. Konečně se 
vyčasilo a do Bartošovic jsme přicházeli již za slunce. Prohlédli jsme si 
ještě kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl v dezolátním stavu, ale 
obec se snaží jej zrekonstruovat. Má již novou střechu, ale zatím prázdný 
interiér a holé zdi. Do Neratova jsme se po silnici už dost ploužili, ale 
stálo to za to – kostel s prosklenou střechou, dílny, zahradnictví, poutní 
dům, nový penzion. Třicet let práce sdružení Neratov je obdivuhodné. 
Mezi nešporami a noční adorací jsme stihli ochutnat i místní pivo. Spali 



jsme dokonce na postelích v úplně novém penzionu pro svatebčany. 
Penzion byl kvůli častým svatbám (až 50 ročně) narychlo postaven 
a nedávno zkolaudován.  

Šestý den se s námi ranní chvály modlil místní pan farář (večer ještě 
řídil traktor a ráno, již v montérkách opět práce na rozsáhlé, stále se 
rozrůstající stavbě celého komplexu). Po snídani, kterou nám připravili 
mentálně postižení zaměstnanci, jsme hned za branami neratovského 
areálu přešli nově postavený most rovnou do Polska. Přes rozhlednu 
a rekreační areál Pelta Jagodna jsme přišli do lázeňského městečka 
Polanica-Zdrój. Nejprve jsme si prohlédli moderní kostel „Božské 
královny pokoje“ a pokračovali přes lázeňský areál až do kempu, kde 
bylo zajištěno ubytování v socialisticky zařízené budově. Tentokrát byly 
nešpory v „pseudo“ obývacím pokoji (jako ve filmu ze 70. let minulého 
století). Ráno při odchodu přišel další „Boží vzkaz“. Ve chvíli, kdy 
většina stála venku před budovou, se díky průvanu vysypalo okno 
do postele, ve které ještě před krátkým časem spal náš poutník. Takže 
se vlastně nic nestalo, jen se sklo muselo uklidit. Hlavní ale bylo zbavit 
se katastrofických scénářů, a ještě více děkovat Bohu a Andělům 
strážným. Do Vambeřic nás pak čekala ještě 15kilometrová cesta. 
Do poutního městečka jsme vstoupili s moravskou vlajkou, po cestě 
vyrobeným křížem a s mariánskými písněmi na rtech. Poutní místo 
předčilo moje očekávání, je rozlehlé, se 75 výjevy ze života Ježíše Krista. 
Soukromá mše svatá byla velice milá. Poté jsme za drobného deště prošli 
a pomodlili se křížovou cestu, vyšli na horu Sinaj a shlédli většinu 
výjevů. Zpáteční cesta do kempu byla kratší, ale po dost frekventované 
silnici. Vaření páteční večeře bylo jiné než na farách, ale máme zase 
novou zkušenost s polní kuchyní. V sobotu jsme si cestu do Vambeřic 
zopakovali a již na příjezdové silnici se potkali s poutním autobusem 
z Blažovic. Při zpěvu za doprovodu kytary se v závěru krásné poutní mše 
svaté většina z nás neubránila slzám dojetí, radosti ze zvládnutí cesty, 
ale i smutku, že tato naše letošní pouť končí a začíná zase realita života. 

Za poutníky Barbora 



Pokora a pýcha jsou vlastnosti, které mezi sebou „soupeří“, co svět světem 
stojí. Zatímco o pokoru musí člověk většinou po celý život pracně usilovat, 
pýcha se nám lepí na paty každý den a každou chvíli. 
Přečti si věty v rámečcích a označ, které jsou projevem pokorného smýšlení 
a které jsou projevem pýchy. Hovořte ve skupině o situacích, v nichž takové 
věty mohou zaznít. Ke kterým výrokům máte častěji sklon? 

 



Ráda bych se s vámi podělila o jeden z největších zázraků, který Bůh 
vykonal v mém životě. Ne, že bych se chtěla chlubit, ale nestalo se to 
jen tak kvůli mně, ale zřejmě to může být určité povzbuzení pro někoho, 
kdo to potřebuje.  

Všichni tak toužíme v životě po jistotě. Potřebujeme dobrého 
partnera, skvělou práci, co nás baví. Krásný dům a také hodné děti. 
Je na nás vyvíjen sociální tlak, že to tak má být. A asi každý někdy slyšel 
bolestnou otázku: „Kdy si najdeš partnera?“, „Kdy budete mít vlastní 
dům?“, „Kdy už budeš v práci spokojená?“, „Kdy budete mít svatbu?“, 
„Kdy budete mít děti? Vy je nechcete?“.  

Když jsem jako mladá holka toužila po lásce – po partnerovi, moc 
jsem se za to modlila a neustále rozmlouvala s Bohem, proč nemohu 
najít tu pravou lásku. A v jednom takovém rozhovoru plném mých slz 
a úzkostí mi Bůh v myšlenkách odpověděl – odevzdej se do Boží vůle. 
Jen Bůh ví, co je pro tebe správné. Uklidnila jsem se a přestala se modlit 
„Bože dej!“. Začala jsem se modlit „Já se ti odevzdávám Bože, učiň se 
mnou, jak ty chceš.“ Netrvalo dlouho, a přece jenom jsem našla partnera 
mého života. A Bůh mi ukázal, že láska je ještě něco krásnějšího, než 
jsem si kdy dokázala představit.  

Vzali jsme se po roce a půl a naše manželství je hezké. Až na to, 
že nějak nepřicházelo dítě. A postupně jsem z toho byla víc a víc 
nervózní. Teď ještě ta otázka „Vy nechcete děti?“. Byla jsem už tak 
úzkostlivá, když jsem viděla malé děti. A vidět těhotnou ženu, jak si 
hladí bříško – to mě dohánělo k slzám a šílené úzkosti u srdce. Plná 
bolesti a hněvu jsem žádala Boha, aby nám dal dítě. Po doktorech jsme 
nechodili. S moderním lékařstvím ohledně početí dětí nesouhlasím. Ani 
jsem nechtěla, aby nakonec jednomu z nás řekli, že za to může. 
Mé rozmluvy s Bohem, kdy jako by nechtěl slyšet, trvaly asi 2 roky. 



Jednou jsem si však vzpomněla, jak mi Bůh pomoh najít partnera 
a začala jsem přemýšlet jinak.  

 Proč mám žít v úzkosti a bolesti, když toho, co mám, co umím, 
co mě baví je vlastně docela hodně. Proč se trápit tím, co nemám? Není 
lepší zaměřit se na to, co mám a mít z toho radost?  

Když se mi podařilo zlomit touhu po dítěti, můj život se neskutečně 
změnil a viděla jsem, že i tak má můj život smysl. Našla jsem si práci 
s dětmi, kde jsem se s dětmi teprve naučila pracovat a mluvit s nimi. 
Jako nejmladší dítě v rodině jsem s malými dětmi vůbec nepřišla 
do kontaktu, takže jsem i jako dospělá měla z dětí spíš strach, že začnou 
brečet a já nevím, co s tím.  

Tak jsem si uvědomila, že vyprošovat si u Boha něco, co mi sám nedal 
je opravdu nesmysl. Bůh nás miluje a chce pro nás to nejlepší, 
ale v pravý čas. Začali jsme žít s manželem v radosti a vděčnosti 
za naše životy a netrápili se tím, že děti mít nebudeme. Přijali jsme to 
jako výzvu, že máme žít jinak než ostatní. Užili jsme si krásné 
dobrodružné dovolené, naučili se nové věci, získali nové přátele 
a poznali spoustu nových lidí a jejich životní příběhy. Moje modlitba už 
nebyla „Bože dej!“, ale „Bože, ať jsem tam, kde mám být“. 

A najednou po 11 letech manželství čekáme miminko. Nemohli jsme 
tomu uvěřit a jsme z toho tak nějak pořád v šoku. Ale když se ten 
mrňousek protahuje v mém bříšku, je to neuvěřitelný pocit a už víme, 
že tu s námi je. A nejvíc je cítit ta neuvěřitelná Boží láska k nám.  

Chtěla bych povzbudit všechny, kteří mají pocit, že jim něco chybí. 
Radujte se z toho, co máte a neplačte nad tím, co vám ve vaší mysli 
chybí. Člověk vůbec netuší, jak nádherný, překvapující a zábavný život 
plný lásky nám Bůh připravil. Odevzdat se do Boží vůle, je tak 
osvobozující.  

Pavlína Hostinská 



Na táboře bylo fajn. Hráli jsme hry na téma Plavba Jitřního poutníka. 
Šli jsme i celodenní výlet, kde jsme hledali Hvězdu. Bojovali jsme s hady 
a s dalšími stvůrami.  

Esterka 

Celý program farního tábora byl super, ale obzvláště se mi líbila hra, 
kde jsme měli za úkol vyluštit šifry. Na táboře jsou skvělí vedoucí a taky 
je tu skvělý kolektiv. Prostě farní tábory byly vždycky super a doufám, 
že takové budou i nadále. 

Maxík 

Mně se farní tábor líbil a hodnotila bych ho za jedna. Co bylo ale 
nejlepší tak hry, zahrané příběhy, dovednosti, táborák, jídlo a spoustu 
dalších věcí. Moc se těším na další tábor a všechny ty super věci.  

Konynka 

Na táboře byly výborné hry, nejlepší jídla od paní kuchařky a spousta 
úžasných lidí, na které vzpomínám doteď. Hráli jsme zde velmi 
promyšlené hry, které bavily každého. Nejlepší věc na tomto táboře byl 
duch mezi táborníky a vedoucími.  

Eva 

Na táboře bylo dobře. 
Jídla byla výborná. Hráli 
jsme různé hry. Mně se 
nejvíc líbila bitva proti 
hadům a že nebyla žádná 
velká zranění.  

Tomík 



Letos se farní tábor 
konal na faře v Opatově 
u Třebíče a jeho téma 
bylo inspirováno knihou 
ze série Letopisy Narnie. 
Společně jsme se vydali 
s Kaspianem, Lucinkou, 
Edmundem a Eustacem 
na dobrodružnou plavbu 
Jitřním poutníkem. Cestou jsme zastavovali na ostrovech, kde jsme 
zažívali nejrůznější dobrodružství. Bojovali jsme s piráty, zachraňovali 
Edmunda ze zajetí, hledali poklad, stavěli lodičky a mnoho dalšího. Také 
děti jednotlivě celý týden plnily dovednosti správného dobrodruha, kde 
se naučily vše, co by měl správný mořeplavec umět. Každý večer jsme si 
události uplynulého dne zrekapitulovali a přečetli si o nich v knížce. 
Jedno odpoledne s námi strávil i otec Roman. Na závěr tábora se dětem 
zjevil lev Aslan, který jim pomohl vyhrát závěrečnou bitvu. 

Anežka Brzobohatá 

V tomto roce uplynulo 15 let od prvního podzimního setkání 
u obnovené kaple Mitrovských. To letošní se konalo za krásné slunné 
neděle 12. září.  

Ekumenickou 
pobožnost opět obohatil 
zpěvem blažovický sbor, 
vedený paní Janou 
Bártkovou. Vystoupení 
blažovických zpěváků 
a muzikantů je už několik 



let její neodmyslitelnou součástí, za což jim patří velké poděkování.  
Duší těchto setkání je paní Radka Mullerová, které jsem za to moc 

vděčna.  
Dovolím si citovat z jejích slov: 
„Zde u lesní kaple jsme si za ta léta připomínali ledacos: péči o 

přírodu, význam památek a třebas i zvonů, děkovali jsme za svobodu, 
vzpomínali na sv. Zdislavu a připomínali přitom i první českou světici, 
která je s naší státností těsně spjatá – svatá Ludmila. Letos uplyne od její 
smrti 1100 let.  

Její osud, svázaný s dějinami Přemyslovců, je myslím dobře známý. 
Já se jen maličko zastavím u jejího vychovatelského díla, kterým 
ovlivnila svého vnuka sv. Václava. Díky ní se stal křesťanem „vévodou 
české země“, jak je to v chorálu ze 12. století. 

Pros za nás Boha, svatého Ducha, Kyrie eleison tedy Pane, smiluj se. 
A právě na přítomnost Ducha bychom mohli navázat na tu ne staletou 
nitku, ale tisíciletou, tenkou jak pavučina babího léta, která nás spojuje 
se svatou Ludmilou – patronkou vychovatelů a babiček. 

Ano, naše generace vyrůstala v komunismu, kdy duchovní život byl 
něco nesmyslného, nepraktického, zbytečného, dokonce nebezpečného. 

Na závěr citát: 
„Nikdy nezapomeňme na tato tři slova: Vděčnost, smysl a krása. Možná 

se vám zdají zbytečná, a to zejména dnes. Kdo by utvářel společnost hledáním 
vděčnosti, smyslu a krásy? To přece není produktivní! Přesto však na těchto 
zdánlivých zbytečnostech závisí budoucnost celého lidstva.“ – papež 
František 

Ze slova otce Romana Strossy, našeho nového faráře, zmíním, že 
označil sv. Ludmilu zejména jako političku, která může být příkladem 
pro nás všechny. 

Nechybělo čtení z Bible, právě ke svátku sv. Ludmily, Otčenáš ani 
přímluvy jak dospělých, tak dětí.  

Barbora Švehlová 



Když se dostal minulý rok náš pan starosta Honza Grolich k vedení 
jihomoravského kraje, nevím, jak vy, ale já jsem měla velikou radost. 
Konečně někdo, kdo jenom neslibuje, ale kdo zároveň koná. Někdo, kdo 
dokáže povzbudit a ocenit ty, kteří dělají dobré věci. Někdo, kdo nehází 
špínu na druhé, protože ví, že moudřejší ustoupí, a že pravda zvítězí. 
Někdo, kdo se nebere moc vážně a dokáže si dělat srandu sám ze sebe. 
Někdo, kdo jde příkladem. Někdo, kdo má svědomí.  

Mohla bych pokračovat několikastránkovým výčtem dobrých 
vlastností, které na našem hejtmanovi vidím, ale to není cílem tohoto 
článku. Všichni jej více či méně známe a víme, že má i své mouchy. 
Konečně, kdo ne. Ale na co chci poukázat je fakt, že mi přijde, že náš 
hejtman udělal za rok své funkce spoustu dobrého, a to i ve chvílích, 
které pro něj musely být velmi náročné, a to není samozřejmé. Važme si 
toho. A děkujme za něj Bohu. 

Tlak, kterému musí politici čelit, si moc nedovedeme představit: když 
se snažíme dělat to, k čemu nás Bůh vede, často přichází pokušení, 
pochybnosti, zkrátka ten zlý, který nás svádí od Boží cesty. O co víc, ten 
zlý asi útočí na lidi, kteří jsou „výš“, kteří mají větší zodpovědnost 
za zem, za nás…  

Tak bych vás ráda povzbudila, abychom se za našeho hejtmana 
modlili, aby byl nadále dobrým člověkem, politikem, manželem, otcem 
a křesťanem. Stůjme za ním, tak jako on stojí před námi a vede náš kraj, 
jak nejlépe umí. Pro inspiraci k modlitbě si můžete vzít třeba tuto 
modlitbu ze stránky adoptujsipolitika.cz:  

Nebeský Otče, jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit. 
Proto tě prosím za (JMÉNO POLITIKA). 

Dej se mu poznat jako Pravda, která mu pomůže žít život ve Světle. 
Daruj mu živou a pevnou víru, která odolá nesprávným názorům 

panujícím v našem světě. 



Naplň ho odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé 
principy a hodnoty tam, kde pracuje a žije. 

Povzbuď ho, aby hledal pravdu a aby ji šířil všude, kde je to možné. 
Pomáhej mu, aby byl vnímavý a citlivý k potřebám druhých. 

Požehnej i jeho rodině a jeho blízkým láskou, pokojem a radostí. 
Prokaž mu, Pane, své veliké milosrdenství. 

Amen. 
A klidně se tuto modlitbu můžete modlit i za ostatní politiky, třeba 

za ty, kteří politiku neberou jako službu společnosti, ale mají nečisté 
úmysly. Tito politici potřebují naše modlitby o to více. Politika není 
otázka jen těch, kteří v ní jsou, zodpovědnost leží na nás na všech, 
jednak abychom je dobře zvolili, ale také, abychom se za ty, kteří nám 
vládnou, modlili, aby měli moudrost a vládli zodpovědně a my mohli 
děkovat Bohu, že zrovna tento politik je u moci. Kéž se tak stane. 

Maruška Severová 

Do kláštera vtrhli ozbrojení muži. Násilně mě vedou na nádvoří. Chopili 
se i Butruse, a přinutili ho, aby se mnou nastoupil do auta. Řidič se rozjede 
jako vítr. Vše netrvalo ani dvě minuty. Muži nám přetahují trička přes 
hlavu, abychom neviděli, a svazují nám ruce. Řítíme se jako blázni. Auto 
skáče po rozbité silnici. Butrus a já jsme byli právě uneseni tzv. Islámským 
státem. Cesta se zdá nekonečná. Kam jedeme?  

Nejsem schopen se ani modlit. Co se mi podařilo, je modlitba růžence, 
přestože jsem se ho během posledních let nemodlil pravidelně. Nudil mě. 
Ale nyní byla jednotlivá Ave Maria jako SOS, která jsem vysílal k nebesům. 
Dlouho jsem při tom přemítal o každém tajemství Ježíšova života a vše 
ke mně promlouvalo s nebývalou silou. Přemítal jsem o jesličkách, Kalvárii 
i Vzkříšení. Uklidňovalo mě, že i náš Pán zažil strasti a zkoušky. Slyšel jsem, 



jak ke mně mluví u Nanebevstoupení: vím, že mě neopustí jako sirotka, 
že mi sešle svého Ducha, Utěšitele. Znovu jsem ho přijal a rozjímal nad 
tajemstvím Letnic.  

Skrze tichou recitaci růžence se mi v hlavě odehrával celý Ježíšův život, 
jako bych seděl v kině. Scény z jeho života plnily mou mysl a odehrávaly se 
tak, jak jsem nad nimi nikdy nepřemýšlel. Když je člověk sám zkoušen 
a osamocen, pochopí mnohé aspekty z Ježíšova utrpení zcela nově. A tak se 
mi růženec stal dosud nepoznanou něžnou útěchou. Jakmile jsem s ním 
začal, můj hněv, má nenávist a únava mizely.  

Modlitba mě nesla k Ježíši, který také zažil chlad jeslí, vyhnanství 
Egypta, posměch světa, bičování a kříž. Ale i k Marii, která mě skryla pod 
svým pláštěm jako vyděšené dítě. A tato modlitba mě nesla i ke všem, které 
jsem miloval, s prosbou, aby se o nás tolik nebáli. A zaplavoval mě velký 
klid.  

Pokaždé, když dorazíme k zátarasu obsazenému džihádisty, řidič 
zastavuje a oznamuje jim, že jsme křesťanští zajatci: „To jsou nazaréni!“ 
Muži na nás plivou. Nakonec dojíždíme do Rakky. Je to hlavní město 
tzv. Islámského státu. Jsme v samém srdci pekla.  

Den po našem příjezdu začíná verbální i fyzické mučení. (…) Jednou pak 
s nožem pod krkem z posledních sil vyslovuji: „Můj Bože, slituj se nade 
mnou!“ 


