 Velikonoční hrkání

 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

ročník 12. / číslo 1.
květen 2022
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S LOVO

OTCE

R OMANA

Milé čtenářky a čtenáři těchto řádku!
Máme za sebou slavení největších křesťanských svátků. Chci ještě
jednou poděkovat vám všem za vaši účast na bohoslužbách. Mnohdy se
míní, že nejdůležitější během mše je kazatelské umění toho či onoho
kněze a zapomíná se na slova sv. Augustina: „Pro vás jsem kněz a s vámi
jsem křesťan.“ Dovolím si tuto větu parafrázovat: „Pro vás jsem
služebník a s vámi jsem jeden z vás.“ Kdyby nebylo komu kázat a kdyby
vaše srdce a duše nebyly otevřené, bylo moc těžké hlásat evangelium
(zažil jsem to před dvěma roky; tehdy se Velikonoce nemohly slavit,
a tak jsem je slavil spolu s dvěma spolubratry, pány faráři ze sousedních

farností. V kostele jsme byli jen my tři a při kázání jsme mluvili

do kamery).
Je dobré si stále znovu připomínat, že jsme Boží lid a každý z nás
v něm má své nezastupitelné místo, svůj úkol, z něhož vyplývá
konkrétní služba. Začít můžeme u těch, kteří nezanedbávají účast
na bohoslužbách a skončit u slov proměňování, která na místě Ježíše
Krista vyslovujeme my kněží. To vše vytváří jedinečnou symfonii našich
proseb, díků a chval orámovanou zpěvem, modlitbou a rituály.
A v tomto prostoru a teprve v tomto „prostoru“ může mezi nás
vstupovat Boží slovo a přinášet plody.
Přeji a vyprošuji naší farnosti bohatost a rozmanitost těchto plodů!
O. Roman

J AK

TO CHODÍ V NAŠÍ FARNOSTI

L ITURGICKÉ

PLACHTY NA OLTÁŘI

V kostele na oltáři nebo obětním stole se slaví Eucharistie. Z úcty

k tělu a krvi Kristově je oltář a obětní stůl pokryt bílou plachtou.
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Dříve byl stanoven předpis, že plachty musí být lněné nebo konopné.
V dnešní době se používají bílé plachty plátěné anebo mohou být pro

snadnější údržbu z teflonové textilie.
Na hlavním oltáři je kromě vrchní plachty také plachta čelní – tzv.
antependium.
Čelní plachty se střídají podle svátků a období. Jsou čtyři základní
barvy – bílá, červená, zelená a fialová.

BÍLÁ – BARVA SVĚTLA, NEVINNOSTI A ČISTOTY
Plachty se používají o všech svátcích Páně (pokud nepřipomínají
umučení), dále v čase vánočních a velikonočních svátků, při svátcích

Panny Marie, andělů a svatých. Bílou barvu může nahradit také barva
zlatá.

ČERVENÁ – BARVA LÁSKY, OHNĚ A KRVE
Připomíná utrpení a oheň. Používá se na svátky Sv. Ducha, na svátky
mučedníků, při slavení utrpení Páně, umučených apoštolů a evangelistů.

ZELENÁ – BARVA NADĚJE
Používá se v liturgickém mezidobí – období po době vánoční

a velikonoční.

FIALOVÁ – BARVA POKÁNÍ A KAJÍCNOSTI
Připomíná barvu popela – používá se v době postní a adventní, také
při mších za zemřelé.
Čelní plachty – antipendium – mají kromě slavnostního zdobení
(kalich, kříž, Madona), také text vyjadřující prosbu.
Oltáře by měly být vždy čisté, upravené a připravené k jakékoliv
liturgické slavnosti.
A. B.
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Z DOBENÍ

KOSTELA

Zdobení interiéru tvaroženského kostela má jistě svoji historii,
do které jsem vstoupila až za působení o. Josefa Rybeckého. Tento kněz
mě tehdy požádal a řekl: „Kdo jiný, než ty!“ Věděla jsem, že se jedná
o velký závazek, ale pro službu Pánu Bohu se nedalo odmítnout. Paní
Kocourková byla těžce nemocná a celá záležitost „ležela“ na paní
Ondráčkové a paní Bednářové. Tehdy se nakupovaly květiny jen na
velké svátky a po celý rok je paní Ondráčková obětavě sháněla
od známých, sousedů a farníků. Stejně tak listy a výplňovou zeleň.
Ušetřilo se tak mnoho peněz, ale starost to byla opravdu velká a práce
obdivuhodná. Jeden týden ještě květy nekvetly, druhý týden už
nekvetly… Vše dobře načasovat, nakombinovat, mít připravené správné

množství a navozit do kostela. I to byla starost – jistě si vzpomenete na
plnou tašku s kolečky či kárku, se kterou jezdívaly. Těmto obětavým
ženám patří srdečné poděkování a obdiv. Kostel byl vždy krásně
důstojně a s citem nazdobený a vy jste odváděly svoji práci pravidelně
každý týden za všech okolností – ne vždy je člověk zdravý a cítí se dobře,
ale vy jste vytrvaly! Děkujeme!
Když jsem vstoupila do této party, byla jsem si dobře vědoma, že
když přijdu jednou za týden na zdobení, tak už jen „slíznu smetánku“
v podobě aranžování. To, co se skrývalo za přípravou rostlinného
materiálu, nesla dlouho na bedrech paní Ondráčková. Tato žena má
přehled, co v které zahradě kvete, a tak ještě dodnes je ochotna nám
sem tam něco sehnat a rádi s ní dále spolupracujeme. Nyní se většina
květin kupuje. Toto zajišťuje Helenka Zouharová z Mokré. Během roku
nakupuje květinové balíčky z obchodních řetězců Lidl nebo Kaufland,
které vychází finančně příznivě. Pokud máme nějakou nabídku květin
ze zahrádky, vždy ji rádi využíváme. Ve větším se květiny kupují spíše

jenom na Velikonoce, Vánoce, slavnost 1. svatého přijímání, biřmování
a svatby. Je důležité říct, že kupujeme pouze květiny z velkoobchodních
sítí, kde je cena asi poloviční oproti maloobchodu. Veškerou zeleň
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používáme z vlastních zdrojů a od farníků, což je velká úspora. Pokud
máte k dispozici stálezelené keře, ať už jehličnaté, či listnaté, nebo i

listy, které vydrží ve váze, můžete je přinést do kostela a určitě je ve
výzdobě najdete.
Zdobíme ve čtvrtek po mši svaté, prázdniny máme v adventní a
postní době. Rádi mezi sebe přivítáme zájemce o aranžování v kostele,
klidně se někdy přijďte podívat jen tak nezávazně. Když nás bude víc,
budeme dříve doma, nebo se můžeme i střídat. Vážíme si také pomoci

Anežky Končitíkové, která pomáhá s rozebíráním starých vazeb,
tříděním květů, drátováním květů, umisťováním, zaléváním a úklidem
po zdobení. Prostě zvládá všechny pomocné práce a je nám k ruce. Po
celý týden doplňuje vodu a čistí vazby od zvadlých květů.
Pokud plánujete svatbu v kostele a máte přání co se týká

barevného ladění nebo druhového složení květů, můžete se obracet
přímo na Helenku Zouharovou. Kontakty jsou uvedeny na webových
stránkách farnosti.
Bohdana Vlčková
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JAK JSME ZDOBÍVALY OLTÁŘE TVAROŽENSKÉHO KOSTELA
Při každé návštěvě našeho kostela obdivuji krásnou květinovou
výzdobu oltářů. Vždycky ve mně vyvolává vzpomínky na dobu, kdy se
svými kamarádkami z Velatic jsme se staraly, aby všechny oltáře byly
nazdobené. Chodily jsme zdobit v letech 1958–1965 pod vedením
Slávky Eliášové. Měly jsme na starosti hlavní oltář a sv. Josefa. Boční
oltáře sv. Anny a Floriána zdobívala děvčata z Tvarožné.
Chodívaly jsme každou sobotu od Velikonoc až do doby adventní za
každého počasí pěšky přes pole do Tvarožné a zpět. Když pršelo, anebo
polní cesty byly zablácené, musely jsme jít přes Maxlůvku po státní a
blažovické silnici ke kostelu. Před tím jsme ve Velaticích obcházely

s velkým prádelním košem domy, kde byly pěstovány květiny na
výzdobu. Hlavním dodavatelem byla paní Možná, která měla výborný
sklep, a tak nakvetlé mečíky a jiná kvítka mohla pro nás celý týden
schovávat. Jednou jsme na tvaroženskou pouť dostaly 110 mečíků.

S tímto nákladem jsme se pěšky přepravovaly až do kostela. Květiny
jsme dávaly do váz a snažily se, aby obě strany oltářů byly stejně
nazdobeny.
Je to již dávno, některé kamarádky již nejsou mezi námi. Ale ráda
vzpomínám na ty ne vždy lehké chvíle,
Daruji svaté obrázky a
které ale byly naplněny uspokojením a
pohlednice poutních míst.
radostí, že jsme něco málo mohly
Tel. 728 523 995
udělat pro slávu Boží.
Marie Krčková

S NĚHOVÁ

SLUŽBA ( A JEJÍ LETNÍ VARIANTA )

Přestože letošní zimy nebyly v našich končinách příliš bohaté na sníh,
je třeba, aby služby byly stále v pohotovosti. Kdysi dávno úklid sněhu
kolem kostela zajišťovaly ženy, které daný týden uklízely v kostele.
Ale… není to úplně ženská práce. Na výzvu otce Josefa se pár
dobrovolníků – mužů přihlásilo, rozpisem byl pověřený Martin Svoboda
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a od té doby se o zimní údržbu kolem kostela (úklid sněhu a posyp
v případě náledí před bohoslužbami) starají muži. Sněhové hlídky se

střídají po týdnu, většinou jsou to tři služby během zimní sezóny.
Termíny služeb se každoročně střídají, aby především v období kolem
vánočních svátků nesloužila stále stejná hlídka. V posledních letech
pracovníci technické skupiny obce ulehčují práci tím, že strojně
prometou hlavní chodník a někdy i ten kolem kostela. Častokrát, jakmile
začne chumelit, nastoupí s hrabadlem pan Švábenský – jemu patří velký

dík, že sníh není ušlapaný dřív, než se členové sněhové služby stihnou
vrátit ze zaměstnání.

V době působení otce Jiřího přišla nová výzva – bylo by dobré sekat
trávu na farní zahradě… a tak členům sněhových hlídek přibyla služba
na léto. Našlo se pár dalších dobrovolníků a naštěstí se podařilo zajistit
služby na celé vegetační období. Každá skupinka by měla v určeném
měsíci jedenkrát posekat trávu. Konkrétní termín si členové skupiny
domlouvají podle svých možností a stavu zahrady.
Avšak z důvodu věku i zdravotních problémů ochotných mužů ubývá
a bylo by třeba služby posílit. Chtěli bychom poprosit o pomoc další
muže, především ty, kteří se zatím do pravidelných služeb pro farnost
nezapojují. Zájemci se mohou přihlásit u Martina Svobody, rozpis služeb
je na farním webu. Díky všem, kdo jsou ochotni překročit hranice svých
domů i zahrad a věnovat svůj čas a síly službě druhým!
Svobodovi

T ŘÍKRÁLOVÁ
V

M OKRÉ

A

SBÍRKA

2022

H ORÁKOVĚ

Na úvod bych se chtěla podělit o radost a vděčnost z toho, že se
letošní koledování mohlo uskutečnit v klasické podobě, na kterou jsme
již po mnoho let zvyklí. A to s pomocí našich milých koledníků a jejich
vedoucích. V loňském roce jsme bohužel museli kvůli covidovým
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opatřením omezit koledování pouze
na 3 pokladničky umístěné u kapličky
v Mokré, u kapličky v Horákově a před
obchodem na sídlišti.
Letos, v sobotu 8. ledna, mohlo
vyrazit 16 skupinek k našim domovům,
aby nám popřáli štěstí, zdraví a při tom
získali finanční prostředky na pomoc
potřebným.
Výsledek
letošního
koledování je opravdu neuvěřitelný,

neboť se nám povedlo překonat
stotisícovou hranici. Přesná částka je
109 179 Kč.

Velmi děkujeme všem štědrým dárcům, ochotným koledníkům
i jejich vedoucím, skautům, paní starostce za její podporu a otci
Romanovi za požehnání a modlitbu.
Hana Ženožičková, asistentka Oblastní charity Rajhrad
VE

Letošní
Tříkrálové

T VAROŽNÉ

22.
ročník
sbírky
se

ve Tvarožné
uskutečnil
v sobotu 8. ledna 2022.
Průběh zajišťovalo 9 skupinek
koledníků a jejich vedoucích,
kteří se společně sešli v 9.00
hodin v kostele sv. Mikuláše,
kde
všem
přítomným
požehnal o. Roman Strossa. Poté se skupinky koledníků rozešly do domů
s přáním štěstí a zdraví do nového roku.

Tříkrálovou sbírku každoročně zaštiťuje Charita České republiky, pro
naši obec Oblastní charita Rajhrad. Ráda bych vám, jménem pořadatelů,
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chtěla poděkovat za přijetí koledníků a za vaše štědré dary, které
ve Tvarožné činily 69 247 Kč. Tyto prostředky budou využity např. na

financování rekonstrukce oddělení A v lůžkovém hospici, financování
dešťové kanalizace či nového výtahu u zadního vchodu Domu léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.
Touto cestou bych chtěla vyjádřit poděkování paní Marii Bajerové,
která po dobu 21 let Tříkrálovou sbírku ve Tvarožné koordinovala.
V neposlední řadě patří velký dík malým i velkým spolupracovníkům,
bez kterých by tato akce nebyla možná.

VE

Monika Májková

V ELATICÍCH

Ve Velaticích Tříkrálová
sbírka proběhla také v sobotu
8. ledna 2022 a finanční dary se
vyšplhaly na 57 008 Kč.

O D B ARBORKY
V sobotu 4. prosince 2021
po setmění, na svátek svaté
Barbory, se nás u stejnojmenné
kaple v Mokré, která se nachází
uprostřed obce vedle pomníku
padlým v obou světových válkách,
sešlo asi čtyřicet světlonošů.
Po krátkém projevu paní starostky
Barbory Švehlové a našeho
nového

pana

faráře

Romana

K

B ARBORCE
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Strossy jsme se s rozsvícenými
lucerničkami vydali na krátkou

pouť, přičemž už její název
napovídal,
odkud
kam
poputujeme.
Cestou kolem obecního úřadu
a ulicí Za Humny směrem k lomu
nám pod nohama křupal čerstvý

bílý sníh, který předchozí den
napadl, a umocňoval nádhernou
předvánoční atmosféru. Druhá
Barborka, krásná pískovcová
socha, patronka horníků, kterou

jsme mohli obdivovat ozdobenou
kyticí s větvičkami barborek, je
umístěna
ve
vestibulu
administrativní budovy lomu.
Tam jsme se všichni shromáždili, aby nás Zdeněk Zouhar seznámil
s historií této sošky. V roce 2016 ji vytvořili studenti Střední
uměleckoprůmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Ta byla
4. prosince téhož roku slavnostně vysvěcena. Informace, že od chvíle,
kdy byla ochránkyně do lomu umístěna, se nestal nikomu ze
zaměstnanců vážný úraz, jen podtrhla její význam. Společnou Modlitbou
Páně jsme poděkovali za její ochranu. Při odchodu dostali děti sladkosti
a dospělí malou fotku svaté Barbory v upomínku na tento den.
Naši krátkou, ale krásnou pouť jsme zakončili před kaplí Proměnění
páně na návsi, kde byla symbolicky zažehnuta již druhá svíce
na originálním adventním věnci z březových polínek. Odtud jsme se
z tohoto v pořadí již druhého putování vydali svátečně naladěni
do svých domovů. A dá-li Pán Bůh, sejdeme se na sklonku letošního roku
ke třetí, už lze napsat tradiční, pouti.

Iva Biskupová
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S TRÁNKA
E UCHARISTIE –

PRO DĚTI
NEJVĚTŠÍ DAR

Největším darem, který nám Ježíš zanechal a který máme díky kněžím, je

eucharistie. V ní přijímáme Ježíše samotného a učíme se, aby také náš život byl
darem. K eucharistii máme velkou úctu, vždyť v proměněné hostii je sám Ježíš.
K vystavení hostie slouží jeden krásný posvátný předmět, jehož název se dozvíš
z tajenky. Pak ho můžeš namalovat.

Tajenku vyluštíš takto: pojmenuj věc na obrázku a zapiš vždy tolikáté písmeno
z názvu, jaké číslo je u obrázku. Postupuj zleva doprava a shora dolů.

Zdroj: Diecézní katechetické centrum, Biskupství brněnské
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S YNODA
Z HODNOCENÍ

DOTAZNÍKŮ V NAŠÍ FARNOSTI

Slovo Synoda vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu.
To odkazuje na Pána, který se představuje jako „cesta, pravda a život“
(J 14,6). Už od prvních staletí se slovem synoda označuje církevní
shromáždění na různých úrovních. Každý člověk, který chce spolu
s ostatními přiložit svou ruku ke stavbě církve, budování společenství
ve farnosti, je na tuto cestu pozván.
Dotazníkového šetření se v naší farnosti zúčastnilo celkem 13 osob.
Z toho 5 mužů (4 ve věku 40–60 let a 1 ve věku 19–30 let) a 8 žen (věk
60+). Většina osob žije ve farnosti od narození, 2 osoby se přistěhovaly.

Z většiny odpovědí je patrná spokojenost života ve farnosti, lidé zde mají
přátele, společně mohou sdílet radosti z víry a hledání Boha, účastní se
živého růžence. Jedna osoba uvedla, že se ve farnosti cítí osamělá.
V dotaznících se objevily různé připomínky a náměty pro život
farnosti. Odpovědi se týkaly účasti dětí při bohoslužbách, soužití
partnerů bez církevního sňatku, přístupu farního společenství
k rozvedeným, samoživitelům a lidem v těžké životní situaci, ochraně
života nenarozených dětí nebo otázce kněžského celibátu. Osoby bez
přístupu k internetu se cítí vyloučeni. Někteří v dotazníku řešili otázku
financování církve/farnosti, vylepšení farního webu, farní dny nebo
zapisování mší sv. elektronicky.
Pro povzbuzení bych ráda citovala několik vět z dotazníků:
„Snažím se žít tak, aby z mého chování bylo poznat, že věřím v Boha.“
„Každý máme ve farnosti své místo. Je mi ve farnosti fajn.“ „Cestu každému
usnadňuje láska a pochopení druhých.“ „Mám radost, že církev měla vždy
pro naši farnost kněze.“ „Oceňuji pomoc potřebným, starým, postiženým.“
„Přes všechny naše chyby je církevní společenství pevným bodem v životě
a v životním postoji.“
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Děkuji vám, kdo jste se zapojili do vyplňování dotazníků i všem, kdo
jste se jakkoli podíleli na synodálním procesu v naší farnosti.

Poděkování patří i panu faráři a těm, kdo přispívají k dobré atmosféře
v naší farnosti.
Marie Buchtová

S YNODNÍ

SKUPINKY VE

T VAROŽNÉ

V naší farnosti se také v rámci Synody scházela skupinka mladých,
převážně už pracujících lidí. Na prvním setkání jsme se seznámili s tím,
co vlastně Synoda znamená, jak by naše setkání měla probíhat, jaká jsou
témata, která můžeme společně diskutovat. V dalších setkáních jsme se
snažili doporučeným návodem vybraná témata probírat. Nemělo jít
o běžnou diskuzi. Důraz byl kladen také na chvíle ticha a rozlišování,
kdy jsme měli diskutované myšlenky rozjímat a snažit se dát prostor pro
působení Ducha svatého v nás. Někdy se nám to dařilo lépe, někdy
méně.
K diskuzi jsme si mohli vybrat z deseti témat. V naší skupince jsme

diskutovali Téma 1: Na společné cestě a Téma 5: Spoluzodpovědnost
za misijní poslání. Cítili jsme, že nejvíce se máme zaměřit na farnost,
proto byla i velká část našich myšlenek cílena na oživení farnosti. Zde
předkládáme výběr některých z nich:
Téma 1: Na společné cestě
• Žít a budovat vztahy s druhými. Snažit se žít opravdově, otevřeně
•
•
•
•

a upřímně. Nežít jen pro sebe.
Mít touhu změnit se i změnit svět ~ svou farnost.
Setkávání se ve farnosti mimo „kostel“. (např. farní kavárny, farní dny).
Modlit se společně, navzájem.
Snažit si všímat osamělých farníků – zapojit je do dění farnosti
konkrétním úkolem.
Být vděčni za kněze, spolupráce (nejen v kostele).

KUKÁTKO 1/2022
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Kdyby byl život v naší farnosti autentičtější a pravdivější, tak by třeba
v našem okolí byl pohled na církev lepší.

Téma 5: Spoluzodpovědnost za misijní poslání
• Obyčejný život jako misijní činnost (žít opravdově), každý by měl být
misionářem tam kde je, vše začíná u nás samotných.
• Musíme být jako Ježíš, milovat a tím ostatní „evangelizovat“ – Ježíš se
jich skrze nás dotkne.
• Nečekat na dokonalost, ale vědět o svých chybách, chovat se podle svého
nejlepšího svědomí a vědomí.
•

•

Naším úkolem není to, aby lidé vnímali církev jako dobrou, ale přivést
lidi k Ježíši.
Důležité je, aby každý měl osobní vztah/zkušenost s Bohem.
Být napojeni na Krista. Teprve pak jsme schopni přivádět druhého, aby
se také setkal s Bohem. Nehledat svůj prospěch, nebýt konzumentem.
Mít otevřené oči pro druhé. Odpouštět druhým křivdy. Budovat vztahy.
Sloužit svými dary.

Shrnutí našich setkání bylo také odesláno formou dotazníkového
formuláře na biskupství. Uvidíme, jestli se některé myšlenky z našich

setkání objeví v diecézním dokumentu. Důležitější však je, abychom na
to, co jsme prorozjímali, nezapomněli a snažili se s Boží pomocí
převádět myšlenky do každodenního života.
Monika Májková, Veronika Stráníková

S YNODNÍ

SKUPINKY VE

V ELATICÍCH

A V

M OKRÉ

Díky všem, kteří se chtěli a zúčastnili synodních skupinek. Bylo to

pro nás cennou zkušeností. (Ve Tvarožné se scházela skupinka starší

mládeže.) Ve Velaticích i v Mokré se utvořila skupinka složená z farníků
různých věků. Velatická skupina se zaměřila na téma slavení – jak
prožíváme liturgii? Hmatatelným projevem touhy posílit vzájemné vztahy

i společnou modlitbou se stala paralelní modlitba pátečních křížových
cest ve Velatické kapličce. Mokerská skupinka se zaměřila na téma
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naslouchání – komu a jak se v církvi naslouchá? Sdílenou myšlenku, kterou
si účastníci nesli jako předsevzetí do postní doby bylo: „k naslouchání

je třeba se potkat, a pak když to máme, být za to vděční.“ Celkově téma
“synoda“ se zdálo být těžko uchopitelným tématem, ale věřím, že se
tento způsob naslouchání druhým i Duchu svatému stal všem
účastníkům bližší a srozumitelnější. Ono naslouchat jiným názorům není
vždy jednoduché. Přesto bych byla ráda, abychom tímto způsobem
setkávání zkusili probrat naše farní otázky a střety názorů. Snad by nám
to pomohlo přiblížit se sobě navzájem i Bohu.

R EFLEXE
V čem mi synoda pomohla otevřít oči? • Vyrostla jsem v této
farnosti a nějak jsem ji vzala jako součást svého života. V různých

etapách mého krátkého života pro mě byla i různě důležitá… nebo také
různě “volná“. Přesto si myslím, že je nezbytná pro můj život – církev
křesťana. Snad ji můžu přirovnat k berle chromého člověka –
k naslouchátku hluchého – k hůlce slepce. A snad je ještě nutné dodat,
že farnost není o jednom člověku ani pro jednoho člověka. Bůh je
v trojici. I farnost je společenství. Společenství různých osob.
Synoda mi pomohla znovu tuto různorodost poznat. Jako bych si
sedla na louku a pozorovala různorodost brouků v trávě nebo žasla nad
zpěvem různých ptáků v lese. Setkala jsem se s lidmi, které znám
od vidění. A skrze naslouchání jsem mohla poznat víc než jen tvář.
Je tu mnoho krásných lidí, životních příběhů, zkušeností života
s Bohem i lidmi… je tu mnoho… a přesto se ztrácí ta různorodost – ztrácí
se lidé z našeho společenství. Uvědomila jsem si, že nemusíme mít na vše
stejný názor, události nemusíme vnímat stejně. Nezapomínejme na tu
jedinečnost, že jsou místa, kde má každý svou cestu, kde je každý nějak
originální. Jako v trávě najdete mravence, kobylky i motýly. A jsme

skutečně bohatí jen když tu různorodost známe – dokážeme ji přijmout

– jsme za ni vděční.
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Snad bych mohla farnost nebo církev přirovnat k velkým puzzlím –
Hospodin je základní deska, na které je vyznačený prostor pro každého.

Každý má jedinečný tvar, každý nese jedinečný obraz, ale jen společně
dává ten obraz smysl. Nikdo nemůže nahradit místo souseda – já nemám
stejný tvar jako ty. Až společně je obraz pochopitelný, společně se smíme
nazývat společenstvím. Každý je zván.

K ŘÍŽOVÁ
V

CESTA

M OKRÉ

4. neděli postní 27. 3. 2022
ve 14.30 hod. jsme se sešli u kříže
mokerské hájenky ke křížové cestě.

Krásné slunečné počasí vylákalo mladé
i starší k setkání. Přišli i farníci
z Tvarožné a z Velatic. Sešlo se nás asi
70.
První zastavení začalo u kříže
mokerské hájenky a následná zastavení
pokračovala po lesní cestě k Pacherovu
kříži. Všech 14 zastavení bylo
doprovázeno hrou na kytaru s krátkým zpěvem a texty k jednotlivým
zastavením. Byly vysloveny i prosby za ukončení války na Ukrajině a za
mír ve světě. Poslední zastavení bylo u Pacherova kříže. Po závěrečné
modlitbě poděkoval p. Zouhar Pavel všem přítomným za účast.
Jana Folerová

VE

T VAROŽNÉ

Na Květnou neděli se od 2 hodin odpoledne tradičně konala křížová
cesta na Santon, kterou mívá na starosti mládež naší farnosti.

Na úvod si vzal slovo otec Roman, který nás poté musel opustit, neboť
ho v kostele čekalo zpovídání. Křížovou cestu jsme začali u Kosmákova
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kříže a jak je již zvykem, cestou se
nesl dřevěný kříž. Ke každému

ze 14 zastavení jsme četli krátký text
k zamyšlení, který letos zajistil Jirka
Buchta.
Nakonec jsme vše zakončili
modlitbou u kapličky, kde jsme poté
spolu mohli prohodit pár slov,
a nakonec se odebrat domů.

Petr Liška

NOČNÍ VE

V ELATICÍCH

Po skončení synodních setkávání
skupinky mladých jsme chtěli
v těchto společenstvích pokračovat,
spolu
se
modlit,
diskutovat
a vzájemně se podporovat.
Jednou z iniciativ byla i naše
soukromá modlitba křížových cest

během doby postní za naši farnost
zejména za jednotu a vzájemné

pochopení. K tomuto úmyslu byla
doplněna i modlitba za mír ve světě.
Ve středu po 5. neděli postní jsme
společně s ostatními farníky v rámci našeho spolča rozjímali nad
utrpením našeho Pána při cestě z Velatic do Tvarožné, která proběhla
bezprostředně po mši svaté.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným. Věřím, že naše modlitby
nezůstanou bez vyslyšení.
Monika Májková

KUKÁTKO 1/2022
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C ESTA

SVĚTLA

–

CESTA SVĚDECTVÍ

Ráda bych vás pozvala na cestu světla naší farností. Každý máme
místo – kde jsme zažili Boží světlo, slovo – skrze které se nás Hospodin
dotkl, čas – kdy Bůh budoval naši víru. Jsou to perly. Perly, které lidé
kolem nás vidí nebo je naopak nosíme schované. Prosím – ráda bych
navrhla a uskutečnila cestu světla – vzala si jehlu a nit a navlékla alespoň
několik perel. Chci pozvat každého z vás, abyste napsali krátký příběh.
Abyste slovy znovu uchopili událost, která vám na tváři probudila
úsměv, která utvořila kousek místa pro Boží lásku, skrze kterou věříte.

K čemu takové vzpomínání je? Je nesmírně důležité. Ve zjevení
(Zjev 12,11) je slovo svědectví součást vítězství. Pak je to povzbuzení,
nejen pro nás samotné, ale může být i pro ostatní.

Prakticky bych ráda sesbírala vaše příběhy – kde jste zažili Boží Lásku
a které jste ochotni sdílet v rámci farnosti. A jako jsme se v postní době
scházeli na křížovou cestu, sešli bychom se i na tuto cestu světla, kdy
bychom v modlitbě – společně – poděkovali za všechny Boží doteky.
Můžou to být malé i velké události z vašeho života – věřím, že v Božích
očích jsou vždy velké. K příběhu můžete připsat i svou oblíbenou
modlitbu nebo citát z písma. Text mi můžete osobně předat, hodit
do schránky (Velatice 151), napsat mailem (anisev@volny.cz). Nejlépe
do konce dubna. Už se těším na setkání na této společné cestě světla.
Anna Severová (ml.)

M ARIA

S

J OSEFE M

NAUČILI

J EŽÍŠE

ŽÍT

V NAŠEM REÁLNÉM SVĚTE

M ARIA

BYLA NEJDŘÍVE MATKOU , PAK I UČEDNICÍ

Maria byla spolu s Josefem učitelkou Učitele. Oni jej naučili žít
ve světě, obracet se na Boha slovy žalmů a očekávat i slavit šabat

v důvěrné atmosféře rodinné liturgie. Ježíšův život ukazuje, jaké
výchovy se mu dostalo od pozemských rodičů. Bůh nejprve povolal
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Marii k tomu, aby byla Matkou jeho Syna, její mateřství ale postupem
času přerostlo v následování Ježíše. Z vychovatelky se tak stala
Ježíšovou učednicí.

A NI

PŘEDUCHOVNĚLÉ , ANI ABSTRAKTNÍ KŘESŤANSTVÍ

Mariin Syn Ježíš je opravdová, reálná osoba se skutečným tělem
a životním příběhem. Maria s Josefem byli první, kdo Ježíše takto
poznávali. V přítomnosti Marie tak nemůže obstát žádné předuchovnělé
ani abstraktní křesťanství. Maria nás vždy spolehlivě vede k tomu,
abychom byli věrní realitě a žili v zodpovědnosti vůči svému
pozemskému životu, který nám Bůh svěřil.
Maria je tedy ve službách křesťanského realismu. Ta, která poznala
absurditu zla, jež se zahnízdilo v lidské křehkosti, a na vlastní kůži
zakusila temnotu víry, je „útočištěm“ nás hříšníků, kdykoli otevíráme
své dveře dokořán reflexi svého života. Je nám rovněž útěchou, když je
nám našeptáváno, že po kříži už neexistuje vzkříšení.

M ARIA

NEVZDALUJE OD

K RISTA

Pravá mariánská zbožnost nevzdaluje od Krista, ale staví jej

bezkonkurenčně do samého středu, na první místo. Ne náhodou Řád
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bratří z hory Karmel, oddaný Panně Marii, Marii vzývá jako svou „Sestru
a Paní“. Karmelitáni totiž vnímají své počátky v životě proroka Eliáše,
který přemohl Baalovy pohanské proroky. Kde je Maria skutečně
přítomná, tam člověk žije bez kompromisů pod vládou Ježíše Krista.

 Křížová cesta ve Velaticích

Článek převzat z webu www.pastorace.cz (G. Forlai: Maria, Matka učedníků Páně)
Obraz: Ježíš pomáhající sv. Josefovi v jeho dílně (kostel sv. Josefa, Nazaret, Izrael)
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