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SVĚTOVÝ DEN
ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
Uvedení Páně do chrámu
V den,
kdy
se
ve
světském
kalendáři objeví
„Hromnice“
a liturgický kalendář k tomu dodává
svátek Uvedení Páně do chrámu, slaví
církev Světový den zasvěceného
života. Možná, že je vám více znám
Světový den mládeže (který se slaví
na diecézní úrovni na Květnou neděli
a na celosvětové úrovni na jednom
z vybraných míst během léta) nebo
třeba Světový den nemocných, který
se slaví 11. února v den památky
Panny Marie Lurdské a další.

Právě proto, že tento svátek není
běžně moc znám, chceme vám ho
trochu přiblížit. Jaký byl důvod jeho
vyhlášení a jaký je vůbec smysl
každoročního
slavení
Dne
zasvěceného života? Tak jako se
například v roce 2008 sešla v Římě
biskupská synoda nad tématem

Číslo 100

Únor 2020

Božího slova v životě církve, tak se
v roce 1994 biskupové sešli nad
tématem zasvěceného života. Dva
roky po té Jan Pavel II. vydal
Posynodální apoštolskou adhortaci
Vita
consecrata:
o zasvěceném
životě a jeho poslání v církvi a ve
světě. V návaznosti na to papež Jan
Pavel II. ve svém poselství z 6. ledna
1997 prohlásil 2. únor Světovým
dnem zasvěceného života.
Ustanovení tohoto dne má být pro
celou církev přispěním k vnímání
hodnoty
zasvěceného
života,
poukázáním na svědectví mužů a žen,
kteří zvolili následovat Krista více
zblízka
skrze
zachovávání
evangelijních rad (čistota, chudoba,
poslušnost).
Zároveň
těmto
zasvěceným osobám dává příležitost,
aby obnovily svá předsevzetí a oživily
v sobě city, jež je povzbuzují
v darování se Pánu.
Tento den:
1) je příležitostí k slavnostnímu
vzdávání chval a díků Pánu za dar
zasvěceného života, který obohacuje
křesťanskou komunitu svou pestrostí
charismat, a povzbuzuje ji svědectvím
života zcela darovaného pro Boží
království (v českých a moravských
diecézích se řeholníci schází společně
se svým biskupem při mši svaté a na
dalším následujícím programu);
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2) má představit a podpořit tento
způsob života;
3) je určen samotným zasvěceným
osobám, které jsou vyzvány, aby
společně a slavnostně slavily „velké
věci“, které Pán v jejich životech
působí, aby objevily v jasném pohledu
víry paprsky božské krásy, kterými
Duch svatý prozařuje jejich život,
a také aby si uvědomily své
nenahraditelné poslání v církvi a ve
světě.
Volba tohoto dne na 2. únor odkazuje
k liturgickému svátku Uvedení Páně
do chrámu, kdy rozjímáme nad tím,
jak Maria s Josefem „přinesli Ježíše do
Jeruzaléma, aby ho představili Pánu,
jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno
prvorozené mužského rodu ať je
zasvěceno Pánu!“ (Lk 2,22-23). Tato
biblická
scéna
nám
„zjevuje“
tajemství Ježíše jako toho, kdo je
zasvěcen Otci, Ježíše, který přišel na
svět, aby plnil jeho vůli (srov. Žid
10,5-7). Simeon ho označuje jako
„světlo k osvícení pohanů a k slávě
izraelského lidu“ ( Lk 2,32) a zároveň
prorokuje jeho nejvyšší oběť, kterou
podá Otci a závěrečné vítězství nad
smrtí. Uvedení Ježíše do chrámu je
tak výmluvnou ikonou úplného
odevzdání svého života pro ty, kdo
jsou
povoláni,
aby
slibem
evangelijních rad vnesly do církve
a do světa charakteristické rysy Ježíše
čistého, chudého a poslušného.
/ zdroj paulinky.cz/

APOŠTOLÁT MODLITBY
Úmysly Celosvětové sítě modlitby
s papežem Františkem
Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský
Otče, kladu před tebe celý dnešní den a
ve spojení s tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti v něm nabízím
své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i
mým průvodcem a dává mi sílu svědčit
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou Církve,
to všechno přináším jako svou
nepatrnou oběť zvláště na úmysly
Svatého otce a našich biskupů.
Úmysly na měsíc únor 2020:
Všeobecný úmysl: Naslouchat volání
uprchlíků – Modleme se, abychom
slyšeli a brali vážně naléhavé volání
migrantů, našich sester a bratří, kteří
upadli do rukou bezohledných
převaděčů.
Národní úmysl: Za lékaře a
zdravotníky – ať na přímluvu sv.
Anežky ani v nejsložitějších situacích
nepodléhají pokušení rozhodovat o
životě a smrti.
Z KALENDÁŘE
Sv. Vít
Svatý Vít se narodil kolem roku 290
na Sicílii. Jeho otec Ilarius neměl
pochopení pro synovu víru v jediného
Boha. Sám pohan chtěl syna přimět k
uctívání
helénských
božstev
přemlouváním i bitím. Nakonec ho
prý otec zavřel do místnosti, dokud
jej víra v Ježíšovo učení neopustí.
2
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Náhle ucítil příjemnou vůni, která
vycházela z Vítova pokoje. Odemkl
dveře a spatřil sedm andělů stát
okolo jeho syna. Polekal se a vykřikl:
Bohové přišli do mého domu! Záhy
nato oslepl. Slíbil nejvyššímu bohu
Jovišovi býka se zlatými rohy, pokud
ho uzdraví. Ale zázrak se nekonal.
Požádal tedy syna, aby mu pomohl.
Vít se vroucně modlil k Bohu a otci se
vrátil zrak. Přesto prý syna jako
tajného křesťana udal. Vít pak spolu
se svou chůvou Crescencií a jejím
mužem Modestem uprchli před
pronásledováním do Říma. Nakonec
byl spolu se svými přáteli zatčen a
mučen. Nejdříve jej vrhli do kotle s
vařícím olejem, ale bez tragických
následků. Pak ho předhodili lvu, ale
ani ten mu neublížil. Teprve když ho
zavěsili na strom a probodli
trojzubcem, skonal.

napadení zvířaty, proti kousnutí
psem, proti uštknutí hadem; proti
blesku, proti bouřce, proti zaspání,
kotlářů, sládků, vinařů, hostinských a
herců, komediantů, tanečníků; psů,
Atributy: palma, kotel s vroucím
olejem, kohout jako symbol bdělosti,
lev, kniha.
/Z časopisu Naše rodina/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Ažbětínky
,,Čiňme druhé radostnými" (sv.
Alžběta)
Povoláním sester alžbětínek je
zachovávát evangelium našeho Pána
Ježíše Krista a žít evangelijní rady
čistoty, chudoby a poslušnosti podle
řehole III. regulovaného řádu sv.
Františka, vlastních konstitucí a
stanov. Jejich posláním je pečovat o
nemocné, trpící a potřebné, a to v
části klášterního objektu, která je k
tomuto účelu přizpůsobena.
Zakladatelkou řádu je sestra Apolonie
Radermecherová,
která
vedena
příkladem života a působení sv.
Alžběty sloužila nemocným a
potřebným. V roce 1626 založila Řád
sester sv. Alžběty v německém městě
Cáchy (Aachen), odkud se řád rozšířil
po Evropě i do vzdálené Kanady.
Patronkou řádu je sv. Alžběta,
uherská princezna a durynská
lankraběnka, která žila v letech 1207
- 1231.
Milost řeholního povolání prožívají v
sesterském společenství, které je
místem Boží přítomnosti i místem
jejich růstu. Spojuje je osoba Ježíše

Je patronem: Čech, Itálie, proti očním
chorobám, epilepsii a nemoci, zvané
tanec sv. Víta (chorea), proti
3
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Krista, Jeho láska, pro níž se zřekly
života v manželství, aby mohly
prokazovat milosrdnou lásku těm, o
něž pečují. Je to jejich odpověď na
Boží pozvání zcela se Mu darovat,
patřit Mu s nerozděleným srdcem a
věrně hledat a plnit Jeho vůli.
Modlitbou,
prací
a
službou
nemocným a trpícím se zapojují do
charitativního díla církve a ve
františkánském duchu se snaží
zpřítomňovat Krista uzdravujícího
nemocné a prokazujícího dobro všem.
Od roku 1991 v části navráceného
klášterního objektu provozují Domov
sv. Alžběty, kde poskytují potřebnou
péči a podporu sedmdesáti seniorům.
Snaží se, aby u nich nalezli nový
domov, kde budou svůj život prožívat
v ovzduší důvěry, radosti a pokoje.
Kromě Jablůnkova nalezneme sestry
alžbětínky i v Brně a v Praze.

pro celý svět. Člověk, který se nechá
Kristem uchvátit, nemůže jednat
jinak, než opustit všechno a
následovat ho. Velmi touží být s Ním
jedno, osvojit si jeho cítění a způsob
života.
Odpovídá
absolutním
darováním svého života a tím, že
svěří všechno přítomné i budoucí do
jeho rukou.

Zasvěcený život je zvěstováním toho,
co Bůh činí ze své lásky, dobroty a
krásy. První povinností zasvěceného
života je zviditelňování obdivuhodných věcí, které v křehké přirozenosti
povolaných lidí koná Bůh. Povzbuzeni
Boží láskou, cítí zasvěcené osoby, že
jsou povolány k tomu, aby Beránka
obětovaného a žijícího následovali,
kamkoli půjde.
První misijní úkol uskutečňují
zasvěcené osoby na sobě samých,
když otevírají své duše vanutí Ducha
svatého. Jejich svědectví pomáhá celé
církvi, aby si uvědomila, že na prvním
místě stojí vždy nezištná služba Bohu,
která se může uskutečnit díky

/podle knihy Blázni pro Boha
zpracovala Lada/
SMYSL ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA
Řeholní
život
není
obvyklým
způsobem života. Mnoho lidí ve světě
si klade otázku, proč se mnozí
schopní mladí lidé vzdávají možností,
které jim svět nabízí - úspěchu,
kariéry, rodiny, manželského života,
bohatství … a vstupují do kláštera.
Zavazují se k životu v čistotě,
chudobě a poslušnosti. V očích
mnohých jsou blázny. Zkusme
nahlédnout hlouběji k podstatě
řeholního života. Možná poznáme
jeho hluboký smysl pro povolaného i
4
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Kristově milosti udělené věřícím
skrze dar působení Ducha svatého.
Zasvěcené osoby se stanou misionáři
především tím, že budou v sobě stále
prohlubovat vědomí, že jsou Bohem
povolaní a vyvolení, a proto mají
povinnost zaměřit k němu celý svůj
život, jemu přinášet vše, co sami jsou
nebo co mají, a zbavit se každé
přítěže, která by mohla být
překážkou pro jejich absolutní
odpověď lásky. Tak se stávají
opravdovým znamením Krista mezi
lidmi.
Pouze tam, kde je Bůh na prvním
místě, nachází lidská existence svůj
plný význam i radost, protože člověk
je stvořen pro Boha a je neklidný,
dokud v Něm nespočine.
/text i foto zdroj skolskesestry.cz/

« Při slavnostní bohoslužbě na
Velehradě byla 5. července 2019
oceněna zakladatelku hnutí Modlitby
matek v České republice paní Růžena
Fialová z Brna, která obdržela
Pamětní medaili České biskupské
konference.
« Právě před dvaceti lety 5. července
1999 při slavnostní bohoslužbě na
Velehradě, bylo oznámeno, že papež
Jan Pavel II. jmenoval pomocným
biskupem brněnským Mons. Petra
Esterku, který trvale žije v USA.
« V Boskovicích probíhala řada akcí
při příležitosti 100. výročí narození
rodáka
z brněnské
diecéze–
kardinála Tomáše Špidlíka.
« Na pozvání brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho navštívil
apoštolský nuncius v České republice
Mons.
Charles
Daniel
Balvo
jihomoravskou metropoli. Šlo o jeho
první návštěvu Brna během svého
působení v naší zemi. Na slavnost
Všech svatých v pátek 1. listopadu v
katedrále sv. Petra a Pavla předsedal
slavnostní bohoslužbě.
« Při příležitosti 30. výročí
svatořečení
Anežky
České
promlouval
biskup
Cikrle
11.
listopadu k věřícím na Národní pouti
v Římě v bazilice Santa
Maria
Maggiore.
« V listopadu jsme si připomněli 35
let od návštěvy Matky Terezy v Brně
v katedrále sv. Petra a Pavla. Výběr z
proslovu Matky Terezy v Brně v roce
1984: „Byla doba v Kalkatě, kdy jsme
neměli cukr pro naše děti. Jedno malé
dítě, staré asi 4 roky, hinduistické dítě,

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
V DIECÉZI
« V sobotu 22. června 2019 udělil v
katedrále sv. Petra a Pavla brněnský
diecézní biskup Vojtěch Cikrle tři
kněžská
svěcení
a
čtyři
jáhenská. V letech 1990 až 2019 tak
vysvětil biskup Cikrle celkem 243
kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího
kněze brněnské diecéze od jejího
založení v roce 1777.
« V únoru se stal novým generálním
vikářem brněnské diecéze pomocný
brněnský biskup Mons. Pavel
Konzbul. Ten ve funkci vystřídal
dosavadního generálního vikáře
Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto
službu vykonával od 15. srpna 1992.
5
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slyšelo, že matka Tereza nemá cukr.
Toto dítě přišlo domů a řeklo svým
rodičům: "Já nebudu jíst cukr 3 dny a
chci ho dát matce Tereze." Toto malé
dítě milovalo velikou láskou, protože
darovalo, co mělo. „Hlad není jenom po
chlebu, je také hlad po lásce, po Božím
Slově. Nahota není jen nedostatek
oděvu, nahota je také ztráta
důstojnosti, čistoty, ztráta míru.
Bezdomovectví není jen nedostatek
domu z cihel, bezdomovectví je také
být vyvržen, nemilován, vyhnán, prostě
vyřazen ze společnosti. V dnešní době,
kdy každý je tak zaměstnán, mnoho
lidí je velmi osamělých, prostě
nechtěných. Tam právě má přicházet
vaše láska,“ řekla Matka Tereza.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Z farní matriky 2019
Ve farnosti sv. Jiří:
3 křty, 4 sňatky, 11 pohřbů
Ve farnosti Všech sv.:
9 křtů, 12 prvních sv. přijímání, 5
biřmování, 4 sňatky, 13 pohřbů
Ohlédnutí za 3. rokem Fondu PULS
Na konci roku 2019 se na stránkách
fondu PULS objevila interaktivní
mapa naší brněnské diecéze, kde lze
sledovat růst počtu dárců v jednotlivých farnostech v období 2017 –
2019. Dovolím si zde udělat krátký
přehled rozvoje počtů dárců do fondu
PULS v našich dvou farnostech a
srovnání se sousedními farnostmi.
Nechci zde zhodnocovat, spíše bych
chtěl Vám všem vyjádřit poděkování
za každou korunu, kterou podpoříte
rozvoj našich farností. Nezáleží na
tom, zda je to formou nedělní sbírky,
sbírky na konkrétní účel, osobní
jednorázový dar nebo příspěvek do
fondu PULS. Každá koruna vyjadřuje
to, že Vám záleží na tom, aby naše
farnosti měli zajištěné budoucnost.
Vývoj počtů nových dárců v našich
farnostech
Rok
Všech Svatých
Svatý Jiří
2017
3
0
2018
2
4
2019
3
1
celkem
8
5

A co by brněnský diecézní biskup
Vojtěch
Cikrle
v roce
2020
nejraději změnil? „Lidská srdce.
Aby se do nich vešlo více
porozumění, soucítění, vděčnosti,
schopnosti odpouštět i přijímat, a
vzájemné lásky a tolerance.“
/tisková mluvčí Biskupství brněnského
Ing. Martina Jandlová/

Poprvé v letošním roce nebude
vyhlášena zářijová sbírka na účely
6
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PULSu, proto je potěšující, že počet
dárců neustále roste.

potřebu svými dary podporovat život
v diecézi. Aktuální počet donátorů
v diecézi už je víc než 5100.
/István Steingart/

Srovnání našich farností se sousedními
farnostmi (na konci ledna 2020)
Farnost
počet
%
donátorů věřících
Ořechov –
8
4,5%
Všech svatých
Ořechov –
5
5,3%
Svatý Jiří
Střelice
12
3,5%
Troubsko
36
12,2%
Rosice
18
9,7%
Neslovice
3
4,2%
Dolní Kounice
14
8,4%
Moravany
12
10,2%
Želešice
5
10%
Modřice
6
5,6%
Bratčice
2
4,2%
Syrovice
5
5,3%

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
« V Pršticích proběhla Tříkrálová
sbírka 11.1. Letošní koledování
zajistily 3 skupiny po dvou dospělých
a 6 dětí. Částka činila 39 016 Kč.
Počasí nám přálo. Chci se podělit o
jeden dojemný zážitek letošní sbírky.
Jedna malá Helenka s blonďatými
cůpky, když viděla, že babička
přinesla peníze do pokladničky,
odběhla a vrátila se s kovovými
mincemi. Ptala jsem se jí, zda to jsou
její penízky z její pokladničky.
Přikývla. Ty nám je neseš? Opět
přikývla. Chtěla bych jí tímto
poděkovat za její krásné dětské
srdíčko. Věřím, že jí to babička přečte.
/Jana Jedličková/

Jedním z důvodů zrušení sbírky je
také důvěra v to, že věřící vnímají

7
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« V pátek, dne 10.1. 2020 v podvečer,
proběhla v Radosticích Tříkrálová
sbírka. Ve třech skupinách, jsme se
rozešli po obci. Zprvu byli koledníci
nadšení. S přicházejícím chladem,
nadšení vyprchávalo. Po teplém čaji a
bábovce, si děti rozdělily koledu a
rozešli se do svých domovů. Na
charitu se vybralo 15155 Kč.
/Vojtěch Švestka/
« V Ořechově se vybralo 123 420 Kč a
v Silůvkách 31 382 Kč.
Ministrantský turnaj ve florbale
Dne 19.1 se v Telnici konal florbalový
ministrantský turnaj. Ze 38 týmů se
naši ministranti umístili: nejmladší
kategorie 10. místo, střední kategorie
4.místo a nejstarší kategorie 6.místo.
Děkuji všem za účast a za možnost
trénovat v naší Orlovně.
/Kryštof Lhotecký/
POZVÁNÍ
 na první pátky v měsíci otec
Krzysztof navštěvuje nemocné.
Nahlásit je můžete u něj osobně nebo
telefonicky.
 první soboty v měsíci je v kostele
sv. Jiří v 8:30 adorace a pobožnost
 11. února je Světový den
nemocných - v kostele Všech svatých
v 17.30 adorace a v 18.00 mše svatá s
udělením svátosti nemocným. U sv. Jiří

ve čtvrtek 14. února v 17:30 mše sv.
s udělením svátosti nemocným a
starším lidem.
 Popeleční středa 26.2. 2020 v 17:00 mše svatá u sv. Jiří. V
18.00 mše svatá u Všech svatých
s udělením popelce
 Křížové cesty v postní době - u sv.
Jiří vždy ve čtvrtek v 17.00 přede mší
svatou. U Všech svatých vždy v pátek
po mši svaté v 18.00. Křížová cesta v
přírodě od sv. Jiří ke kostelu Všech
svatých bude 5. 4. 2020. Rozpis
skupin, které povedou křížové cesty,
najdete na nástěnce. V postní době se
opět zapojíme do Postní almužny.
 u příležitosti 100. vydání farního
zpravodaje bychom chtěli z celého
srdce poděkovat všem, kteří od jeho
počátku psali nebo dosud příspěvky
píší, fotí a tak přispívají, doufáme,
k radosti, kterou Peregrínek přináší, a
informuje o dění v našich farnostech,
diecézi, církvi.
Děkujeme také všem, kdo jej
podporují finančně i modlitbou.
Povzbuzujeme zájemce o spolupráci,
termín
setkání
k přípravě
následujícího čísla je vždy v ohláškách.
Zpravodaj vychází od prosince 2004.
V současné době každou 1. neděli
v měsíci.

Zpravodaj Peregrínek je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická
farnost Ořechov. Fotografie z archivu farnosti nebo Wikipedie. Redakce: Leona
Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava: István Steingart.
Příspěvky můžete zasílat na adresu peregrinek@atlas.cz. Telefon: 777 674 936
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