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SLOVO OTCE ROMANA 
Jako student teologie jsem jednou obdržel 

vánoční přání od zcela neznámých lidí ze 
západního Německa. Na obrázku byla svatá 
Rodina, kterak se ohřívá u ohně v troskách 
rozbitého domu. Vše kolem bylo ohořelé 
a tmavé. Jen kolem Josefa, Marie a Ježíška 
bylo přátelské světlo. Tento obrázek mi 
utkvěl v paměti. Tehdy se mi to zdálo jako 
dobrý nápad, který vyprostil betlémský 
příběh z navyklého stereotypu. Od té doby se 
hodně věcí změnilo.  

Tyto řádky píšu během exercicií v Schönstattu nacházejícího se právě 
v západní části Německa. Jsem obklopen známými lidmi a dnes už vím, 
že autor namalovat skutečnost, kterou jsem si až do letošního adventu 
neuměl představit.  

Ve víru nejistot a stínů přeji a vyprošuji nám všem toto přátelské 
světlo. Kéž není jen na obrázku a v mé vzpomínce, ale také v každém 
z nás a mezi námi.  

Požehnaný čas vánoční a dobrý vstup do Nového roku.  
o. Roman 

JAK TO CHODÍ V NAŠÍ FARNOSTI 

HISTORIE TVAROŽENSKÉ SCHOLY #1 

Když mám popsat historii tvaroženské scholy, mohu jen tak dalece, 
kam mé vědomí sahá. Rovnou se omlouvám za nepřesnosti a osobní 
přístup (ve schole jsem prožila celé mládí+). ����� 

Pozvaly mě do scholy moje kamarádky Danka a Hanka Severovy, 
když mi bylo 16 let. Takže to může být kolem roku 2005. Tenkrát scholu 
vedl Lukáš Nečas jako kytarista a pak tam byl mix zpěváků. Pár nás tam 
bylo těch 16letých a pak trochu starší členové, kterým bylo asi kolem 
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20 let. Úplně dlouho tato sestava netrvala, protože Lukáš se oženil 
a odstěhoval do Brna. Ještě nějakou dobu ale ve schole fungoval. Když 
mi bylo 18 let, tak jsem si pořídila kytaru a prostě jsem si na ni začala 
hrát – samouk. I když jsem hrála dost mizerně, nikdo jiný nebyl zrovna 
poblíž, a tak nějakou dobu po odchodu Lukáše, jsem hrála ve schole jako 
kytaristka já a Petra Eliášová, vedoucí byla Anežka Nečasová. Pak tam 
určitou dobu hrál na kytaru Ondra Nečas. Tak nějak jsme to pytlíkovali, 
ten, kdo měl zrovna čas a chuť hrát a zpívat, přišel na zkoušku. Zkoušky 
bývaly na faře, v kostele nebo i v garáži na faře. Bylo hezké, že jsme 
dělávali Vánoční pásmo pro děti 25. prosince. Pamatuji si živý betlém 
nebo pásmo s odpuštěním hříchů. A tradičně jsme doprovázeli děkování 
za úrodu, misijní neděli, jednu adventní mši, mši na 1. svátek Vánoční, 
jednu postní mši, mši na Velikonoční pondělí a první svaté přijímání, 
krom toho taky řadu svateb. 

V této sestavě scholy jsme se docela lopotili a hodně jsme 
přemlouvali kluky Pololáníkovi, aby se přidali k nám, respektive, aby 
převzali celou iniciativu scholy. Nakonec se zadařilo asi v roce 2008 
a vedoucím scholy byla Hanka Pololáníková. Honza Pololáník byl hlavní 
kytarista, Peťa byl basák, na bubny hrál Marek Nečas a Terka Nečasová 
hrála na klávesy. Anežka Nečasová byla hlavní zpěvačka. Ondra občas 
hrál na cokoliv nebo zpíval. ����� Pořídila se ozvučovací aparatura a tu 
dobu jsme si užívali fakt krásnou muziku a takový ten rozkvět scholy. 
Řady zpěváků se rozšiřovali o další a další členy. Ale moc jsme jako 
zpěváci nevnímali, že za tím vším stojí dřina a každodenní úsilí výše 
zmíněných hlavních členů scholy. Zažili jsme úspěch, bezva soustředění 
v Rudici a všichni co vyšli po mši z kostela, nás chválili. V roce 2010 
pak bohužel se tato sestava rozpadla. Mnozí z členů zpěváků byli 
zklamaní. I já bych tenkrát dala cokoliv, abychom scholu udrželi, 
takovou, jaká byla, ale už bylo rozhodnuto.  Někteří neztráceli naději 
a chtěli zachovat tvaroženskou scholu nadále. Pokračovali i přesto, že 
to bylo nesmírně těžké. Ondra se stal hlavním kytaristou a vedení scholy 
převzala Danka Severová. Já jsem chystala svoji svatbu a bohužel rozpad 
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scholy s Pololáníkama mě hodně vzal. Nějakou dobu jsem se v tom 
plácala. Ale už ani nevím jak, zase jsem se vrátila jako kytaristka 
do scholy asi v půlce roku 2011. Začínali tam hrát na kytaru kluci Vojta 
Rejnuš a Pavel Rataj, které jsem pořád za něco peskovala. ����� Divím se, 
že to se mnou vydrželi. Členů zpěváků bylo po málu, ale vystačili jsme 
si. Časem jsem začala hrát na piano a kluci hráli na kytaru, přidali jsme 
i kachon na který hrál Martin Štěpán – později Maruška Severová. Bylo 
to fajn, a tak jsem chtěla využít i ozvučovací aparaturu – chvíli zvučil 
Martin Musil a pak jsem přemluvila svého muže, aby to vzal. I když se 
nám občas něco nepodařilo, bylo to fajn. Měli jsme dva novoroční 
koncerty, kde nás divadelně doprovázela dvojice komiků – můj bratr 
Tomáš Koutný a kamarád Martin Musil. Jedno soustředění na chatě 
u Musilů a všichni jsme byli kamarádi. Měla jsem pocit, že takové super 
společenství musí zažít každý, takže jsem neustále někoho zvala do 
scholy… až jsem s tím možná byla tak otravná, že mi někdo řekl: 
„Všichni přece nemusí zpívat.“ ����� 

Začala jsem poslouchat jiné scholy (Adorare, Chapela, Quo vadis, 
atd.) pro inspiraci na písničky. Ale zatoužila jsem, abychom zpívali tak 
jako oni. Aby na nahrávkách nám písničky víc ladili. Pořídila jsem si 
baskytaru, aby to bylo lepší. A nějak jsem začala bojovat s tím, co jsem 
měla k dispozici a tím co bych chtěla. Už jsem nechtěla být vedoucí 
a chtěla jsem to vzdát. Cítila jsem se dost marnivě, prostě jsem řekla, 
že je to pro mě moc těžké, ať to jde dělat někdo jiný ����� (asi jako Jonáš 
z Bible, v tu dobu mi ten příběh dal otec Rybecký za pokání ����� …asi 
věděl proč). Naštěstí do scholy roku 2015 narukovali noví mladí 
z Mokré a Tvarožné (jejich rodičové se dozvěděli, že to chci zabalit) 
a dodali mi energii a odvahu se věnovat zkouškám a zpěvu a pokračovat 
dál pro zachování tvaroženské scholy. Časem se mladí otrkali a převzali 
si nástrojovou aranž po svém. Na klavír hrály sestry Klárka a Julča 
Ženožičkovy, na kytaru Kuba Zouhar a na kachon jeho sestra Anežka 
Zouharová. Na baskytaru hrála Maruška Bartáková i Jirka Buchta. 
Na příčnou flétnu Vojta Vlček. Trochu jsem přehodnotila své mínění 
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o profesionální schole a došla k závěru, že je spíš potřeba zpívat srdcem 
pro Boha, šířit radost a pokoj a zachovat scholu pro všechny, kdo 
chtějí zpívat a hrát Bohu.  

I když naše spolupráce byla fajn a docela jsme si to užívali, bohužel 
jsme již jiná generace. Problémů jsme měli hodně a na ledasčem se 
nedokázali shodnout. I když jsme měli fajn víkendové soustřeďko 
na faře, kde bylo vidět dobré snahy z obou stran, došli jsme společně 
k závěru, že přenecháme scholu mladším. Což bylo v květnu roku 2018. 
A jde jim to opravdu skvěle!  

Tak skončilo mnohým působení ve schole, ale kdo má rád hudbu 
a chce sloužit, vždycky se pro něj najde prostor. Já jsem začala hrát 
v Mokré na mších a na sobotních adoracích a moc jsem si to užívala. 
Nyní tedy jsem úplně mimo službu a hraji jen svým dětem, ale to je taky 
radost ����� 

Je to tak, že když je Vám dáno shůry, prostě tu určitou službu 
k životu potřebujete jako vodu. A Bůh Vám vždycky ukáže cestu, 
tam, kde Vás potřebuje.  

*Díky za krásná léta ve schole, kolik přátel jsem poznala (a že to se 
mnou, přesto jaká jsem, vydrželi) a děkuji moc Bohu, že jsem se mohla 
mnoho naučit. Velké Díky patří také všem zde nejmenovaným členům 
scholy, kteří byli samozřejmě důležitou částí scholy a pevným základem 
– bez zpěváků by to nešlo.  

Pavlína Hostinská 

HISTORIE TVAROŽENSKÉ SCHOLY #2 

Už je to nějaký ten pátek, co se společně s mladými z Mokré, Velatic 
a Tvarožné snažíme přispívat k obohacení bohoslužeb v naší farnosti 
Tvarožná. V tomto složení společně hrajeme něco okolo 3 let. Za tu dobu 
jsme stihli odehrát desítky mší, zahrát si na benefičním koncertě, 
vytvořit si scholová trika a složit i pár vlastních písní, nebo uspořádat 
scholové soustředění.  
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Vše začalo po odchodu starších členů z bývalé scholy. Následoval 
téměř půl rok ticha, kdy to vypadalo, že schola ve Tvarožné už nikdy 
působit nebude. Bylo nám to líto, a tak jsme se rozhodli scholu ve 
Tvarožné opět postavit na nohy a zkusit ji posunout o něco výš. A tak 
jsme se do toho pustili.  

Bylo potřeba začít úplně od základů. Sestavit nové složení 
a promyslet celkový koncept zkoušení, protože většina z nás procházela 
obdobím maturit, nebo přijímaček na střední školu. Ze začátku jsme se 
scházeli pravidelně jednou týdně a před samotným hraním na mši jsme 
tyto zkoušky zintenzivňovali. Příprava vždy vrcholila generálkou 
v sobotu večer přede mší, kterou jsme měli doprovázet. Takto jsme 
hrávali přibližně 1x až 2x do měsíce. 

Vše ale změnila pandemie Covidu19. Bylo to v období, kdy byla 
schola nejvíce v rozkvětu, měla nejvíce členů, vznikaly vlastní skladby 
a pořádala se pravidelná scholová soustředění. Najednou ale museli 
všichni zůstat doma, zapomenout na společné scházení a na chvíli 
zpomalit. V tomto období jsme pořádali alespoň videohovory, abychom 
byli v kontaktu. Po opadnutí nejhorší vlny jsme se pokusili scholu opět 
rozjet. Vše mělo postupný náběh, ale postupně se vše dostávalo 
do zajetých kolejí. V současné době ve schole působí něco okolo 
17 členů. Při mších nám občas vypomáhá i pár externistů na housle, 
piano nebo varhany. Počet členů se ale stále mění. Nechceme působit 
jak uzavřené společenství, a tak bychom do našich řad rádi pozvali 
všechny, kteří mají zájem a chuť se hudebně podílet na nedělních 
bohoslužbách, setkávat se s mladými lidmi a podnikat různé další akce. 

 manželé Majda a Kuba Zouharovi 

ŠPRÝMIÁDA 
V sobotu 17. září se konal již 26. ročník tvaroženské Šprymiády. 

Děti mohly mít pár hodin strávených venku na veselém závodě se 
spoustu zajímavých a zábavných úkolů. Začátek byl v 8:00 mší 
na Santonu a v 9:00 mohly děti vyrazit na trasu, jako každý rok. Kolem 
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Santonu, přes Velatice 
a zpátky. Ty menší šly jen 
kolem Santonu. Dětí se letos 
dohromady ve všech 
kategoriích zúčastnilo okolo 
80. Letošní téma byly básničky 
a říkanky. Děti si tak například 
mohly vyzkoušet ochutnávání 
jídla, když se červík Pepík 
dostával do jablíčka a 
ochutnával šťávičku, dále pak 

házení jablek do košíku, jako babka anebo si zopakovaly, co si mají nosit 
do školy, když běhaly a nosily předměty. V cíli si pak mohly děti 
vyzkoušet stanoviště start a cíl, opéct špekáčky a odpoledne pak 
proběhlo vyhlášení vítězů a každý si mohl odnést nějakou drobnou 
odměnu a ti nejlepší, pak i nějaké ceny. Počasí letos bylo hezké. 
Děkujeme všem, kteří nám při přípravě i na samotné Šprýmiádě 
pomohli, bez vás by se tato akce nekonala, také děkujeme všem našim 
věrným sponzorům. 

Včelka (Verča Staňková) 
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MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ A MOŠTOVÁNÍ 
Světový den modliteb za misie se 

každoročně koná předposlední neděli v říjnu 
(letos 23. 10. 2022). Slaví se jako den 
modlitby, solidarity a podpory misií v každé 
farnosti.  

Tato akce je spojena i s finančními 
příspěvky pro podporu projektů na pomoc 
potřebným ve všech kontinentech skrze 
Papežské misijní dílo. Z vybraných darů se 
podporují katechetické vzdělávací, 
charitativní a sociální projekty a programy, 
školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré 
lidi, stavby a opravy kostelů, kaplí atd.  

V naší farnosti se též každoročně 
zapojujeme nejen do společných modliteb za 
misie, ale i s peněžní sbírkou. Ráda bych 
touto cestou poděkovala všem, kteří 
v sychravém počasí přišli v sobotu před 
Misijní nedělí sbírat, vykrajovat a moštovat 
jablka na farní zahradu. Během dopoledne 

jsme zvládli připravit zhruba 100 litrů 
moštu! Též děkuji šikovným 
hospodyňkám za přípravu štrůdlů, 
moučníků a buchet. Z vybraných 
dobrot se celkem poskládalo přes 220 
balíčků, které byly společně s misijním 
moštem nabízeny za dobrovolný 
příspěvek po ranní i hrubé mši svaté. 

Celkem byla vybrána částka 24 550 Kč (z toho 1750 Kč bylo připsáno 
na účet papežského misijního díla s využitím QR kódu).  

Monika Májková 
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OPRAVY SAKRÁLNÍCH STAVEB 
V OBCI MOKRÁ-HORÁKOV 

Jsme velice rádi, že se v letošním roce v naší obci Mokrá – Horákov 
podařilo opravit několik drobných sakrálních staveb. Jedná se sice 
o drobné opravy, na které ovšem nesmíme zapomínat. 

Povedlo se znovu osadit poškozený kříž nad Horákovem směrem 
k bunkru, který bych poškozen od vandalů.  

Křížek v křižovatce naproti Čínské čtvrti konečně také září novotou 
a jeho okolí je pěkně upravené.  

V horákovské kapli sv. Gotharda jsou nově osazeny mříže u dveří, 
takže o Vánocích a svátcích bude moci být vyzdobená kaple stále 
otevřena pro nahlédnutí i modlitbu. 

Mimo to jsou vyčištěny sochy (pana Marie a kříž) před kaplí 
Proměnění Páně ve Staré Mokré. 

Poděkování patří velice šikovnému restaurátorovi panu Liborovi 
Jarošovi z Žatčan a firmě Kamenictví Šafránek ze Slavkova.  

Barbora Švehlová 
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PRESVETA BOGORODICA SKOROPOSLUŠNICA 
(BRZOPOMOCNICA NEVSKA) 

V mediatéce, kde se mimo jiné každý 
týden konají bohoslužby, na čelní stěně visí 
velký kříž. Je sice různě nasvícen, ale místo 
je jaksi prázdné. Názor o.  Romana byl, že 
tam chybí obraz. V evangeliu stojí 
„U Ježíšova kříže stála jeho matka…“ Tedy 
obraz Matky Boží.  Církve pravoslavného, 
východního a řeckého obřadu mají 
obrovské množství „zázračných ikon,“ ale 
všechny jsou Bohorodice s malým Ježíškem 
v náručí, což ke kříži opravdu nešlo. Dlouhé 
hledání se vyplatilo. Byla nalezena ikona Nejsvětější Bohorodice 
nejposlušnější – Něvské. Zbyla už jen otázka velikost obrazu, jak jej 
umístit, a hlavně jak vyrobit.  

Ikony se nikdy nemalovaly, ale psaly. Po modlitbách, postech 
a prosbách o pomoc začaly přípravy. Vyschlá deska potřebného formátu 

byla natřena klihem, na něj 
napnuto plátno. Na ně byla 
v několika vrstvách nanášena 
křída namíchaná v klihové vodě. 
Vybroušený křídový podklad se 
napustil řídkým klihem, aby se 
snížila jeho savost. Přes kopírák 
se přenesl základní tvar obrazu. 
Pokud bylo třeba, prvně se naneslo 
plátkové zlato. Potom začíná 
vlastní psaní ikony. Nanášejí se 
jednotlivé vrstvy temperové barvy 
smíchané se žloutky. Tento proces 
probíhá v několika vrstvách a je 
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zakončen ochrannou vrstvou nově napsané ikony. Vypadá to jednoduše, 
ale skutečnost je jiná. Co tedy s tím? 

V Brně existuje chráněná dílna Česvel. Její zaměstnanci se potýkají 
se zdravotními hendikepy či sociálním znevýhodněním. Díky chráněné 
dílně získávají práci, potřebné návyky i sebevědomí, ale také pomoc se 
znovuzačleněním se do společnosti. Jejich prioritou je tiskařská práce, 
výrobky všeho druhu, magnetky, různé obrazy a obrázky, velkoplošné 
tisky, a hlavně výroba ikon podle požadavků zákazníka. 

A tak se stalo, že při první podzimní mši svaté 8. září na svátek 
Narození Panny Marie, mohla být Bohorodice uvítána věřícími a 
o. Romanem slavnostně požehnána. 

Alois Krček 

POUŤ DO KŘTIN 
Tradičním zakončením pěší poutní sezóny bývá pouť do Křtin. Letos 

se konala v sobotu 15. října. Ráno z Blažovic se vycházelo v 9 hodin. 
Z Mokré nás šlo 10. Při otevřené kapličce jsme čekali na poutníky 

z Blažovic a po přivítání se 
s poutníky a společné modlitbě 
jsme před 11. hodinou 
pokračovali v cestě kolem 
Pacherova kříže do Ochoze 
ke kostelu, kde bývá svačinová 
pauza. Do Křtin, které jsou 
nazývány „Perlou Moravy“ jsme 
dorazili po 14. hodině na poutní 
mši.  V kostele nás čekal otec 
Roman a další poutníci, kteří 
dorazili autobusem.  

Ranní déšť rychle přestával a, 
i když bylo pod mrakem, mohli 
jsme obdivovat barevné listí 
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a podzimní krásu Moravského krasu. Cestou jsme se společně modlili 
růženec, prosili za farnost, naše obce, nemocné, zemřelé a „nesli svoje 
kříže“. Poutní mše byla v duchu zasvěcení Blažovické farnosti Panně 
Marii. V Blažovické farnosti mají celý ROK SE ŠEBESTIÁNEM 
KUBÍNKEM a proto si dovolím si citovat část z textu zásvětné modlitby: 
„Naše milá Matko a vítězná Královno! S vděčností v tomto roce 
vzpomínáme na našeho rodáka a Tvého věrného služebníka Šebestiána 
Kubínka. Naléhavost dnešní doby, především hrozba války, ale také jeho 
příklad nás dnes vedou k tomu, abychom Ti zde zasvětili naši farnost.“ 

Jak otec Roman při mši zdůraznil Panna Maria naše prosby vyslyší, 
ale i my ji musíme něco nabídnout a je na nás, jak to uchopíme.  

Někteří z nás se již těší na první jarní pouť, která vede do Žarošic.        
Farníci z Mokré  

NÁŠ ŽIVOT S UKRAJINCI 
Když z Ukrajiny začali odcházet první uprchlíci a já v televizi viděla 

zoufalé maminky s malými dětmi, rostla ve mně touha jim pomoci 
a hledala jsem možnosti jak. Nakonec jsme se doma domluvili, že se děti 
uskrovní a uvolní prostory, které využívali po úmrtí prarodičů. 

Když bylo vše připraveno, nabídli jsme přes internet možnost 
ubytování, ale dlouho se nic nedělo. Tak jsme začali hledat sami. První 
zájemce jsme odmítli z obav, že je uvolněné místo pro šest lidí velmi 
malé. Pak mne to mrzelo. Říkala jsem si, že oni si svou situaci nevybrali, 
takže i já nemám právo si vybírat a že pokud jim to bude vyhovovat, 
mám to nechat na nich. 

Nakonec jedna paní z Ukrajiny hledala ubytování pro své rodiče 
a rodinu s tím, že by se k nám také přistěhovala. Bylo jich také šest, ale 
již jsem tomu nechala volný průběh. Museli jsme sice přistěhovat 
do pokoje ještě jednu patrovou postel a pak jsme čekali, co přijde. 
Nakonec se k nám přistěhovali pouze čtyři lidé, a ještě bez dětí. Starší 
manželé však byli v našem věku a říkala jsem si, že kdyby něco takové 
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ho potkalo nás s manželem, byla bych vděčná, kdyby nás někdo přijal 
i s tím, že nemáme žádnou drobotinu. 

A co nám půlroční soužití přineslo? 
Rodina, která se k nám přistěhovala, byla velmi samostatná 

a soběstačná. Sami si našli zaměstnání. Když jsem však slyšela, jak 
k Ukrajincům v některých firmách přistupují, šla mi hlava kolem. 
Některé Ukrajinky pracovali i šestnáct hodin denně, žádné volno 
na státní svátky (natož aby je dostaly proplacené). Někteří naši lidé mají 
pocit, že jim berou práci, ale chtěla bych vidět ty, kteří by za takových 
podmínek chtěli pracovat. 

Když k nám přijeli, bylo před Velikonocemi. Při první návštěvě Brna 
na zelený čtvrtek byli překvapeni, jakou zelenou specialitu lidé po městě 
pijí. U nich není možné na veřejnosti popíjet alkohol, a tak měli strach 
i ochutnat. Říkali, u vás se pije pivo, u nás slavíme čistý čtvrtek, kdy se 
vše uklízí a připravuje na svátky. V pátek pak vzpomínáme na umučení 
Krista a nic se u nás nedělá a postíme se. V sobotu se pak chystáme na 
oslavu vzkříšení. Ze soboty na neděli se scházíme u kostelů a celou noc 
očekáváme Kristovo zmrtvýchvstání, pak se posvětí připravené pokrmy 
a můžeme jít domů společně slavit. Na Ukrajině se na Velikonoce peče 
pascha – pečivo ve vysoké formě, kterou však u nás nemohli sehnat. Tak 
jsme jim půjčili vysoký hrnec. Někteří dokonce používali velké 
plechovky, aby mohli oslavit vzkříšení tak, jak byli zvyklí. 

Týden po Velikonocích připomínají své zesnulé a to, že díky Kristově 
zmrtvýchvstání budou vzkříšeni, a chodí na hřbitovy, kde společně se 
svými blízkými setrvávají a zapalují svíce jako symbol věčného života. 

Pro naši ukrajinskou rodinu je typická velká národní hrdost. 
Připomínají si každý svůj státní svátek a vyhradí si čas na jeho oslavu. 
Vždy se sejdou s celou rodinou a známými, připraví pohoštění a slaví. 
Ne jak u nás, kdy každý očekává volno a dohání resty na chatách, 
chalupách a zahradách, případně vyrazí na nějaký výlet. 

Při oslavách narozenin se oslavenci nepřeje hned na začátku, ale 
během posezení. Každý si postupně bere slovo, a pronese blahopřání, 
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kdy řekne, proč si oslavence váží, co na něm obdivuje, proč ho má rád, 
čím je mu blízký, a připije mu na zdraví. 

Mnohé je na životě našich hostů stejné, něčím se liší, ale musím říci, 
že naše soužití je obohacující a přináší pro nás nové podněty a impulzy.  

Anna Severová 

MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA 
Jak už tradice velí, vydala se naše ministrantská reprezentace 

tvaroženské farnosti v sobotu 5. listopadu do Telnice na již jubilejní 
10. ročník ministrantské olympiády. I přes dvouletou pauzu způsobenou 
jakýmsi nejmenovaným morbus tshnegi se ve třech věkových kategoriích 
prostřídalo téměř dvě stě ministrantů poskládaných do 24 týmů. Naši 
hoši se s veškerou skromností omezili pouze na jednu z nich v kategorii 
tzv. Starých pardálů, kde proti sobě stojí středoškoláci, vysokoškoláci 
a občas tam některá farnost propašuje i svého kaplana. Premiéru slavily 
krásné oranžové dresy, které představovaly výrazný pokrok ve vizuální 
prezentaci farnosti, které jsme některé dřívější ročníky dělaly reklamu 

hlavně bílými triky s nápisem 
Sokol Velatice.  

Turnaj pro nás začal 
fotbalovým zápasem a následným 
florbalovým utkáním ve velké 
nafukovací hale, které byly 
doprovázeny hlasitým fanděním 
a nadáváním z úst otce Romana, 
jehož ostříží zrak nevynechal 
jediný faulík od protihráčů. 
Ačkoliv neměli cizí ministranti 
proti takovému nátlaku emocí 
sebemenší šanci, přesto jsme 
skončili v případě jednoho 
ve finále pouze druzí a při druhém 
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jsme v napínavých nájezdech o třetí místo ukázali týmu PoŠuKova, jak 
to sází naši Lvi ve Tvarožné.  

Druhou část tvořil očekávaný pinkpongový zápas se všemi úskalími, 
která jeho divoká organizace a dvanáctka piva v místní hospůdce může 
přinést. I přes skutečně We Are The Champions úsilí některých našich 
ministrantů se bohužel nikdo neprobojoval až do čtvrtfinále. Nic však 
nebylo ztracené, protože již zaběhlá jistotka v podobě testu 
ministrantských znalostí nám bez všech pochyb body extrémně zvedla. 
Ostatně asi nejtěžší otázkou bylo napsat správně jméno našeho faráře. 
Strossa? Že? 

Po tom všem tedy není divu, že se náš tvaroženský tým v kategorii 
Staří Pardálové umístil na krásném druhém místě s těsným náskokem 
nad Šlapanicemi. Prvního místa se samozřejmě ujala Telnice, které toto 
zasloužené vítězství ze srdce přejeme.  

Poděkování patří otci Romanovi, jenž nás přijel podpořit; ostatním, 
kteří se na nás přijeli podívat, a především také telnické farnosti, která 
tuto sportovní i duchovní událost rok co rok (v rámci možností) 
organizuje. Všechnu čest si pak zaslouží všichni naši ministranti, kteří 
naši farnost reprezentovali, a zejména samotný vůdce reprezentace, 
Jan Severa, kterému tímto děkujeme za jeho nervy a zápal, které padly 
při organizaci výletu za oběť. 

Za všechny zúčastněné ministranty: 
Petr Liška a Alois Brzobohatý 

VÝZDOBA 
V úterý ráno jsem se vzbudila a měla jsem mimo jiné spoustu 

myšlenek k výzdobě jednoho speciálního prostoru v Horákově. 
Ke snídani jsem si k opečenému krajíci pustila papežovu nedělní 
promluvu ze spotify. No hned při prvních slovech mi spadla brada. 
Pořad nezačal obvyklým úvodem. Někdy se nezadaří a z moudrých slov 
zůstane jen – část. A to ráno začal papež František mluvil přímo do mých 
výzdobových myšlenek: “…Ale dáváme jim příliš velkou prioritu…” Mám 
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ráda když místa dobře vypadají. Když mě pohled třeba i na známé místo, 
které je ale výzdobou změněné, přivede k úžasu. “…tyto věci jsou důležité, 
ale pominou. Místo toho Ježíš říká, abychom se soustředili na to, co zůstává, 
abychom se vyhnuli tomu, že zasvětíme svůj život budování něčeho, co bude 
později zničeno…” No jasně, výzdoba je jen dočasná. Myslím, že 
o Vánocích je to skvěle vidět. Na stole máme adventní věnec, pak 
stromeček, v okně světýlka, všude naklizeno. No stojí to úsilí. “…jako 
onen chrám, a zapomněli budovat to, co se nezboří...” Před pár lety jsem 
slyšela skvělou myšlenku, že ‘se Pán Ježíš narodil ve chlívku, tak že to 
s tím předvánočním úklidem není potřeba tak – tak řešit’. Ale pravdou 
je, že už jsem se také dostala do věku, kdy mám ráda uklizeno 
a vyzdobeno. A navíc po návštěvě svaté země musím zmíněný chlívek 
uvést do správného kontextu. Pravděpodobně měl v Betlémě každý dům 
dvě části, jedna byla část jeskyně a druhá postavený dům. V jeskyni byly 
ustájené mimo jiné i domácí zvířata. Ale hlavní funkce těchto míst 
nastala v parných dnech, kdy bylo v jeskyni příjemně a lidé v ní běžně 
trávili čas. “…stavět na jeho slově, na lásce, na dobrotě. Být vytrvalý, vážný 
a rozhodný v budování toho, co nepomíjí.” Znamenají pro mě tato slova, 
že výzdobě nemám věnovat čas? Je to skutečně něco nadbytečného? 
Vždyť výzdoba je krásná a myslím, že může být i dobrá. Ale ani 
o Vánocích to není ta Podstata. Je to prostředek, jak ukázat na Někoho. 
Je to tvoření prostoru pro setkání s Ním. A snad čas běží rychle a den co 
den na to nesmíme zapomenout na… “Taková je tedy vytrvalost: je to 
každodenní budování dobra. Vytrvat znamená vytrvat v dobrém, zvláště když 
nás okolní realita nabádá k něčemu jinému...” Snad jen musím dodat, 
že celou promluvu ze 13. 11. 2022 můžete najít na stránkách rádia 
Vatikán (https://www.vaticannews.va/cs/). A že i neúplné promluvy 
a nedopovězené věty… nás mohou vytrvale vést k Bohu, když se jím 
necháme vést. “Kéž Panna Maria, služebnice Páně vytrvalá v modlitbě 
(srov. Sk 1,12), posiluje naši vytrvalost.”  

Anička Severová ve spolupráci s papežem Františkem ���� 
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STRÁNKA PRO DĚTI 

POJĎME, KLANĚJME SE MU 

Lidé si už po dva tisíce let připomínají o Vánocích velkou radost: Bůh poslal 
svého Syna Ježíše Krista, aby se stal člověkem. Jak můžeme vyjádřit dík za 
tento Boží dar? Pastýři šli do Betléma a klaněli se mu. Ani my na to 
nezapomeňme uprostřed vánočních dárků. Pojďme se poklonit Ježíši, … 
(dokončení věty vyluštíš tak, že „přečteš“ sněhové vločky podle klíče po řádcích 
zleva doprava a shora dolů). 

 

TAJENKA: 

Pojďme se poklonit Ježíši, ___________________________________________________________ 
Zdroj: © Biskupství brněnské, DKC, Katechetický věstník č. 4/2005-06  
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VÝLET DO BRNA 
V pátek 18. 11. jsme se 

všichni, kdo chodíme na 
páteční ministrantské schůzky, 
vydali na výlet do brněnského 
podzemí.  Sraz byl v 8 hodin na 
faře, kde se rozdělili, jak se 
dostaneme do Brna. Nakonec 
část jela autem, a ta druhá 
autobusem. Po setkání na 
Zelném trhu, jsme se vydali 
do katedrály na Petrově. Pan 
farář nám udělal průvodce 
a vysvětlil nám, proč je 
katedrála v diecézi důležitým 
kostelem a proč se vůbec 
nazývá katedrálou. 

Poté jsme se vydali do brněnského podzemí, kde jsme shlédli expozici 
o vzniku a využívání podzemí v historii města. Byli jsme překvapeni, jak 
lidé díky hloubení svých sklepů, byli schopni vykopat pod městem 
dlouhé chodby s důmyslným odvětrávacím systémem. Podzemí sloužilo 
i jako vězení, kde je dochována Klec bláznů, kterou jsme si i vyzkoušeli. 

Po návštěvě podzemí nám vyhládlo, proto jsme šli na hranolky. 
Abychom neplýtvali časem, tak jsme se v průběhu jídla vydali ke kostelu 
sv. Jakuba, kde je k vidění andílek, který vystrkuje své pozadí směrem 
k Petrovu. 

Poslední naší zastávkou byla Stará radnice, kde visí krokodýl. Tam 
jsme se z vyhlídky rozhlédli po městě Brně. A už jsme se vydali na cestu 
zpět domů. Výlet byl moc povedený, proto panu farářovi děkujeme 
a těšíme se na příště.  

J+K+R+I Novotní 
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DUCHOVNÍ OBNOVA S MAXEM KAŠPARŮ 
Autora desítek titulů knih, 

psychologa a psychiatra, profesora 
Jaroslava Maxmiliána Kašparů, není 
třeba blíže představovat. Laskavým 
humorem oslovuje všechny, kdo 
sáhnou po jeho knihách nebo 
vyslechnou přednášku z televizních 
obrazovek.  

Dostalo se nám velkého daru se s ním osobně setkat na duchovní 
obnově v Blažovicích ve dnech 18. – 20. listopadu 2022. Všichni, kdo 
přišli z blízkého či dalekého okolí, projevili vnitřní touhu po obnově 
svého nitra, svého jednání, svého života.  

V promluvách se Max Kašparů dotkl např. otázek víry, vztahů, 
výchovy dětí a manželského soužití. Hodně lidí věří v „kde co“ nebo „kde 
čemu“.  Nemají problém věřit horoskopům, vykládání karet či okultním 
praktikám. V Boží lásku a milosrdenství však nevěří ani je nehledají. 
Lidé mnohdy věří „jak kdy“, což znamená, jak se jim to hodí. Každou 
neděli chodí do kostela, ale po zbytek týdne podle křesťanských zásad 
a víry nejednají. Cožpak můžeme věřit např.  tři dny v týdnu a čtyři dny 
ne? Nebo se maminka stará o děti část týdne a část týdne nikoli? Muž je 
manželem a otcem jenom občas, kdy chce? Nelze si vybrat z Desatera 
jen přikázání, která se nám zrovna hodí. Stejné je to s vírou i starostí 
o děti či manželským soužitím. Víra je vztah k živému Kristu, nelze ji žít 
polovičatě. 

Děti posíláme do náboženství, aby byly o Bohu a víře informovány. 
Samotná formace ale musí probíhat v rodině. Víru, kterou předávají 
dětem rodiče nebo prarodiče, si děti musí nejdříve zamilovat a poté ji 
postupně poznávat. Otec každou neděli ráno budil svoje děti, aby šly na 
mši svatou. Sám si však šel znovu lehnout do postele s odůvodněním, 
že on se už do kostela nachodil dost. Nemůžeme se tedy divit, že až tyto 
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děti poberou více rozumu, do kostela přestanou chodit a o víru ztratí 
zájem. 

Další z mnoha přirovnání a příběhů z psychiatrické praxe Maxe 
Kašparů se týkala vztahu k sobě samému a k ostatním lidem. Někteří 
lidé zbytečně trpí pocitem méněcennosti. Do stavu vlastní zbytečnosti 
a neužitečnosti většinou člověka přivedou rodiče nebo učitelé ve škole. 
Člověk si připadá, že je naprosto k ničemu, a to se odráží v chování 
k sobě samému i druhým lidem (např. v partnerských vztazích, při 
výchově dětí nebo v zaměstnání). Každý si ve svém nitru neseme různé 
těžkosti a je jenom na nás, jak s těmito pocity a nenaplněnými potřebami 
dokážeme pracovat. Pokud je pro nás situace neúnosná, měli bychom se 
svěřit do rukou psychologa nebo psychiatra.  

Nebojte se, vyzýval na obnově několikrát Max Kašparů. Nebuďte 
leklými rybami, které plují na vodní hladině břichem nahoru a nechají 
se unášet proudem neznámo kam. Buďte rybami živými, které se nebojí 
plout proti proudu a plují až na hlubinu, kde se nachází ty nejvzácnější 
poklady. 

Jako na každé duchovní obnově i zde byl prostor nejen pro 
přednášky, ale i pro mši svatou, udělení svátosti smíření nebo nabídka 
duchovního rozhovoru. Věřící tyto možnosti hojně využili. Velkou 
radostí jsou pro kněze lidé, kteří se rozhodnou k obnovení a změně 
jednání ve svém životě, třeba i po padesáti letech. 

Děkujeme za duchovní obnovu o. Romanovi a prof. Maxu Kašparů. 
Bohu díky za plody, které obnova přinesla a ještě přinese! 

Marie Buchtová 

OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍ OBNOVOU 

V rámci připomínky 140. let od úmrtí Šebestiána Kubínka se 
v Blažovicích konala duchovní obnova s Maxem Kašparů. V pátek 
i v sobotu 16. a 17. listopadu jsme se mohli zaposlouchat do přenášek 
o víře a vztazích, ve kterých žijeme, a vše, co jsme slyšeli a dotklo se 
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nás, jsme v čase ztišení mohli promyslet a prorozjímat. Bylo vysloveno 
mnoho zajímavých myšlenek, příběhů, podnětů. 

Chtěla bych rozvinout jednu myšlenku, která se mne dotkla. 
Max Kašparů mluvil o tom, že rodiče jsou ti, kteří své děti formují, 

učitel a katecheta je již pouze informuje. Ano, rodiče jsou ti, které svým 
dětem předávají nejen geny, ale i vzory svého jednání, chování, toho, co 
dělají. Proto je na mnohých dětech vyloženě vidět, co přejímají od svých 
blízkých a že jsou dětmi svých rodičů. 

Z toho je vidět velká důvěra, kterou v nás Bůh klade, když nám 
svěřuje nový život. Ale taky zodpovědnost. Když toužíme mít vlastní 
dítě, které v sobě ponese naše geny, je třeba si uvědomit, že když 
chceme, aby bylo opravdu naše, musíme mu věnovat čas a snažit se 
předat to dobré, co je v nás. Žádná chůva, učitelka, katechetka, 
vychovatelka ani kněz nás nenahradí. 

Proto jsem si také vážila kroku porevoluční vlády nechat rodičům 
možnost zůstat s dětmi doma až do věku čtyř let. I když mladí lidé řeší 
existenční a profesní problémy, zpětně poznají, že čas, který „obětovali“ 
svým dětem i za cenu nižších příjmů a přerušení budování kariéry, nebyl 
ztracený a zpětně jej budou považovat za požehnaný. Na počátku je to 
může znervóznět a znejistět, zda se opravdu vydávají správným směrem, 
ale zpětně poznají, že jim tento krok přinesl mnoho dobrého a že se jim 
otevřely jiné možnosti, ke kterým by se třeba nedostali. 

A ještě bych se chtěla svěřit se závěrečným příběhem, kterým 
duchovní obnova končila. V pražském Benediktinském klášteře je freska 
hostiny, na které je šlechtic, mnich a odlétající páv. Připomíná tento 
příběh: Jde o maďarského šlechtice, který si sv. Vintíře (mnich) velmi 
vážil, pozval ho na své panství a chtěl ho náležitě uctít. Přemýšlel, jak 
to udělat, a proto nechal zabít páva ze své zahrady a připravit ho na 
hostinu. Když bylo vše hotovo, pozval sv. Vintíře ke stolu. Mnich byl 
postaven před problém, byla postní doba, a on se zřekl masa, a ke všemu 
byl ještě pátek. Šlo však o jeho přítele, který ho chtěl uctít a vše mu 
připravil z lásky, kterou k němu cítil. Co dělat? Ustoupit ze svých zásad, 
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nebo vyjádřit svému příteli úctu a pojíst? Nakonec přistoupil ke stolu, 
požehnal jídlo a stal se zázrak. Páv ožil a odlétl. 

Když budeme ve svém životě dodržovat zásady (pravidla) a milovat 
celým srdcem své bližní, budou se dít zázraky. 

Požehnaný adventní čas! 
Anna Severová 

11 LET S KUKÁTKEM 
Moji milí farníci, 
je to až skoro k nevíře, že od úplně prvního čísla Kukátka uběhlo již 

více než 11 let. Tehdy jako student 2. ročníku střední průmyslovky, dnes 
vystudovaný bakalář již 4 léta v pracovním procesu. Je to zvláštní pocit 
prožít zřejmě nejdůležitější období pro člověka a s ním tak nějak běží 
(občasné) tvoření tohoto časopisu. 

Zprvu zcela amatérsky stavěný vzhled se začal postupem času 
s drobnými úpravami proměňovat do podoby současné. Doufám 
a věřím, že moji následovníci budou v tvorbě zodpovědně pokračovat. 

Z předchozích řádků správně usuzujete, že číslo, jež držíte v rukou, 
je pro mě z pozice grafika poslední, a proto bych se tímto článečkem 
chtěl s Vámi rozloučit a popřát Kukátku, aby se nevytratil jeho duch a 
rozdával radost, zajímavosti, informace, poselství a vůbec dobré zprávy 
i do budoucna. Mimo to chci poděkovat zejména Monice Májkové, se 
kterou jsem stál na úplných počátcích a tvořil toto dílo celých 7 let, 
a také Klárce Ženožičkové, která převzala nelehké Moničino poslání. 

Mé místo, tedy místo grafika, nahradí od příštího čísla Matyáš 
Zouhar. Obzvlášť jemu přeji, ať se úspěšně popere s grafickými 
a sazečskými nástrahami, které tvorba Kukátka s sebou přináší. 

Sice mě už nebudete vídat v tiráži na konci Kukátka, ale snad o to víc 
času budu mít pro tvorbu nějakých zajímavých textů, jimiž třeba někdy 
obohatím tento občasník. ���� 

Kéž Pán žehná Kukátku i celé naší farnosti! 
Daniel Kaluža 
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P. S. Jako amatérský veršotepec přikládám báseň, která víceméně 
charakterizuje má poslední léta a směr mého ubírání. Snad si každý 
z Vás v ní nalezne něco vlastního. ���� 

OTEVŘENÁ CESTA 
Naději jsem skládal v Pána 
lásku, důvěru jsem Mu dal 
On mě učil jít po Jeho stezkách 
já padal sice 
avšak ruku svou mi podával 
rukou svou mě ochraňoval 

Probděné noci plné bolesti 
večery plné trápení 
kámen na zádech přetěžký 
však On věděl 
proč to všecko mělo být 
ve zkouškách svou víru posílit 

V mysli žal a stesk 
ve chvíli veselí a srdce ples 
duše hladověla ale šla 
i v podvečer jednoho dne 

ožila krásou nesmírnou 
já řekl jsem Mu – děkuji! 

Otevřely se dveře světla 
v temnotě jsem tam mířil 
a hle jas překrásný spatřil jsem 
slovy nepopsatelný 
zázrak Boží a vděčný Jemu já 
jenž ještě před chvílí na zlé 
vzpomínal 

Ruku v ruce jdeme vstříc 
dobrou rukou Boží vedeni 
na nebe já patřím 
slzy v očích mám a úsměv na rtech 
verše nové skládám životu 
jenž vždy se klube od zárodku… 

 

VÁNOCE – BŮH NÁM VYCHÁZÍ VSTŘÍC 

NEBOJTE SE! 

 Při půlnoční mši zní slova, která andělé přinesli pastýřům u Betléma: 
„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost: Dnes se vám narodil Spasitel 
Kristus. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek 
a položené v jeslích“ (Bible, Lk 2,10-12). Také i my můžeme následovat 
pastýře a vydat se duchovně k Betlému, kde Maria porodila Dítě v jeslích. 

BEZBRANNÉ DÍTĚ V JESLÍCH JE SÁM BŮH 

Vánoce se staly všeobecným svátkem, a tak i ti, kdo nejsou věřící, 
vnímají jejich podmanivost. Křesťan však ví, že Vánoce jsou rozhodující 
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událostí, věčným ohněm, který ve světě zažehl Bůh a nemůže být směšován 
s pomíjivými věcmi. Vánoce nejsou pouhým sentimentálním či konzumním 
svátkem, který oplývá dárky a blahopřáními. Vánoce především ukazují 
dobrého Boha, který nám vyšel vstříc, aby nám dal účast na svém přátelství 
a svém životě.  

Ono bezbranné Dítě v jeslích je sám Bůh, který se pro nás stal člověkem. 
Tato událost se týká každého z nás! Svým vtělením se spojil s každým 
člověkem. Stal se opravdu jedním z vás! 

BŮH SI OD NÁS NEDRŽÍ ODSTUP 

Bůh nás nepozoruje odněkud shůry, zdáli, neprošel kolem nás, nepohrdl 
naší bídou. Ale plně přijal naši přirozenost a naše lidství. Je jedním z nás, 
je jako my. Vzal na sebe všechno, čím jsme. V Ježíši přišel, aby nám zjevil 
Boží lásku. On je světlo lidí, které září v temnotách a dává smysl lidské 
existenci i celým dějinám. 

ZASTAVME SE NA CHVÍLI PŘED JESLIČKAMI 

Drazí bratři a sestry, zastavme se na chvíli mlčky před jesličkami, které 
jsou pro nás „podivuhodným znamením“ o podivuhodném způsobu, kterým 
nám Bůh vyšel vstříc.  

Když stojíme před jesličkami, před touto něžnou skutečností, kéž nám 
Bůh dá, abychom se s ním setkali, přiblížili se k Němu a sblížili se i mezi 
sebou navzájem. To v nás může oživit něhu, které je nám tolik zapotřebí!  

Před nedávnem jsem hovořil s několika vědci o umělé inteligenci 
a robotech. Existují roboti naprogramovaní na všechny typy činností a 
vývoj pokračuje dál. Zeptal jsem se oněch vědců, zda je něco, co robot nikdy 
nedokáže. Řekli mi, že roboti nikdy nebudou schopni něhy. A tu nám i 
o Vánocích přináší Bůh svým podivuhodným způsobem. Dnes tolik 
potřebujeme něhu, lidské pohlazení v tolikerých těžkostech! Pandemie nás 
donutila mít větší odstup. Ale Ježíš nám v jeslích zjevuje něhu, která je 
cestou ke sblížení a zlidštění. Držme se této cesty.  

Hezké Vánoce! 
 
Zdroj: Ze slov papeže Františka, 23. 12. 2020  
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NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK – PROSTŘI MÍSTO 
U VÁNOČNÍHO STOLU HLADOVĚJÍCÍMU DÍTĚTI 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod 
stromeček, máme pro vás tip na dárek, který 
udělá radost všem lidem dobré vůle, a navíc 
reálně mění lidské životy. Hnutí Mary's Meals 
pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí 
na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo 
v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe 
soustředit a hodně se toho naučily. To přináší 

naději příští generaci a doslova zachraňuje životy.  
Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo 

i více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte 
jídlo jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením 
tištěného nebo elektronického poukazu na eshopu hnutí Mary's Meals 
zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-
stolu/ (1. QR kód), případně navštivte www.mistouvanocnihostolu.cz 
(2. QR kód). 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604305625124|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=dJWQ9UL8Ram3bxVoqWfE4pK%2FHNM3DY1RrHiyUH559OQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604305625124|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=dJWQ9UL8Ram3bxVoqWfE4pK%2FHNM3DY1RrHiyUH559OQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mistouvanocihostolu.cz%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604306406332|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=YudVQPzvH%2BUzOpo3zZwaQa6dPrKY0mKNs4jwmZSSsgw%3D&reserved=0
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad 

na tradiční Tříkrálovou sbírku. Ve všech obcích naší farnosti 
proběhne koledování v sobotu 7. 1. 2023.  

Předem děkujeme za Vaši ochotu, vstřícnost a empatii.  
Zároveň jste srdečně zváni dne 2. 1. 2023 od 14 hodin na požehnání 

koledníkům při mši svaté v katedrále na Petrově.  
Za asistenty Oblastní charity Rajhrad Hana Ženožičková  
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 9. 4. 2023. 

KUKátko vychází výhradně pro vnitřní potřebu farnosti Tvarožná za podpory o. Romana 
Strossy. Za redakci: Klára Ženožičková. Grafika: Daniel Kaluža. Děkujeme všem, kteří 
jste přispěli do tohoto čísla. Svoje příspěvky můžete posílat na e-mailovou 
adresu klarkazen@seznam.cz. Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 
9. 4. 2023. Prosíme o její dodržení! Děkujeme. Redakce si vyhrazuje právo na drobnou 
úpravu textů. Neprošlo jazykovou korekturou. NEPRODEJNÉ. 


	Slovo otce Romana
	Jak to chodí v naší farnosti
	Historie tvaroženské scholy #1
	Historie tvaroženské scholy #2

	Šprýmiáda
	Misijní štrúdlování a moštování
	Opravy sakrálních staveb v obci Mokrá-Horákov
	Presveta Bogorodica Skoroposlušnica
	Pouť do Křtin
	náš život s Ukrajinci
	Ministrantská olympiáda
	Výzdoba
	Stránka pro děti
	Pojďme, klanějme se mu

	Výlet do Brna
	Duchovní obnova s Maxem Kašparů
	Ohlédnutí za duchovní obnovou

	11 let s Kukátkem
	Otevřená cesta

	Vánoce – Bůh nám vychází vstříc
	Nebojte se!
	Bezbranné dítě v jeslích je sám Bůh
	Bůh si od nás nedrží odstup
	Zastavme se na chvíli před jesličkami

	Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti
	Tříkrálová sbírka 2023

