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ROK SV. JOSEFA
PATRIS CORDE
Sv. Josef - Otec odvážně vynalézavý
První etapou každého pravého vnitřního
uzdravení je přijetí vlastního údělu,
neboli otevření se také tomu, co jsme si
ve svém životě nevybrali. Je zapotřebí ale
dodat další důležitou vlastnost: odvážnou
vynalézavost. Nastupuje zejména ve
chvílích, kdy se setkáme s těžkostmi.
Těžkost nás může buďto zastavit, a
vyklidíme pole, nebo jí můžeme čelit.
Právě těžkosti někdy umožní, že se v nás
probudí zdroje, které jsme netušili.

Foto: zdroj vira.cz

Při četbě evangelií o Ježíšově dětství nás
napadne otázka, proč Bůh nezasáhl
přímo a jasně. Bůh však zasahuje skrze
události a lidi. Josef je člověk, skrze
kterého se Bůh stará o počátky dějin
vykoupení.
On
je
opravdovým
„zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě
a jeho matku. Nebe zasahuje a důvěřuje
v odvážnou vynalézavost tohoto muže:

Červenec - Srpen 2021

přišel do Betléma, a když nenašel
příbytek, kde by Maria mohla porodit,
uklidí a připraví stáj, aby se stala pokud
možno útulným místem Božímu Synu,
přicházejícímu na svět (srov. Lk 2,6–7).
Před hrozbou Heroda, který chce dítě
zabít, je Josef opět ve snu varován, aby je
bránil. Uprostřed noci zorganizuje útěk
do Egypta (srov. Mt 2,13–14).
Při povrchní četbě těchto událostí máme
dojem, že svět je vydán napospas silným
a mocným. Podstata radostné zvěsti
evangelia však spočívá v tom, že
navzdory zpupnosti a násilí pozemských
vládců Bůh vždycky najde způsob, jak
uskutečnit svůj plán spásy. I náš život
někdy vypadá, že je vydán zvůli mocných.
Evangelium nám ale říká, že to, na čem
záleží, dokáže Bůh vždycky zachránit,
pokud použijeme odvážnou vynalézavost
nazaretského tesaře, který umí proměnit
problém v příležitost, maje na prvním
místě důvěru v Prozřetelnost.
Zdá-li se někdy, že nám Bůh nepomáhá,
neznamená to, že nás opustil, ale že
důvěřuje nám a tomu, co dokážeme
vymyslet, vynalézt, vyřešit.
Stejnou vynalézavost prokázali přátelé
ochrnulého muže, když ho spustili na
lehátku otvorem ve stropě, a tak ho
dopravili před Ježíše (srov. Lk 5,17–26).
Obtíže
nezastavily
jejich
odvahu
a umíněnost. Byli přesvědčeni, že tohoto
nemocného může Ježíš uzdravit, a „když
ho pro zástup lidí neměli kudy pronést,
vystoupili na střechu a otvorem ve stropě
ho s lehátkem spustili doprostřed před
samého Ježíše. Když viděl jejich víru,
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řekl: „Člověče, odpouštějí se ti hříchy!“
(v. 19–20). Ježíš uznává vynalézavost
víry, s níž se k němu tito muži snaží
dopravit svého nemocného přítele.
Evangelium nepodává informace o tom,
jak dlouho Maria a Josef s dítětem zůstali
v Egyptě. Zajisté však museli něco jíst,
najít bydlení a práci. Není potřeba velké
představivosti, aby se v této věci
překlenulo mlčení evangelia. Svatá
rodina musela řešit konkrétní problémy
jako všechny jiné rodiny, jako mnozí naši
bratři migranti, kteří i dnes riskují svůj
život, donuceni neštěstím a hladem.
Myslím si, že v tomto smyslu je svatý
Josef opravdu zvláštním patronem všech,
kdo musejí opouštět svoji vlast kvůli
válkám, nenávisti, pronásledování a bídě.
Na
konci
každé
události,
jejíž
protagonistou je Josef, evangelium
popisuje, že vstal, vzal s sebou Dítě a jeho
matku a učinil, jak mu bylo přikázáno
(srov. Mt 1,24; 2,14.21). Ježíš a Maria,
jeho Matka, jsou skutečně nejcennějším
pokladem naší víry.1
Na rovině spásy nelze oddělovat Syna od
Matky, od té, která se „ubírala cestou víry
a své spojení se synem udržovala věrně
až ke kříži.“2
Vždycky se musíme ptát, zda ze všech sil
chráníme Ježíše a Marii, kteří jsou
tajemně svěřeni naší zodpovědnosti, naší
péči
a
naší
starostlivosti.
Syn
Všemohoucího přišel na svět s tím, že na
sebe vzal obrovskou slabost. Potřebuje
Josefovu pomoc, aby měl obranu, péči a
výchovu. Bůh tomuto muži důvěřuje,

stejně jako Maria, která v Josefovi
nachází toho, kdo jí chce nejenom
zachránit život, ale kdo o ni a o dítě
neustále pečuje. Svatý Josef tedy nemůže
nebýt ochráncem církve, protože církev
je prodloužením Kristova těla v dějinách
a
současně
v mateřství
církve
je naznačeno
mateřství
Mariino.3
Ochranou církve Josef nadále chrání dítě
a jeho matku a také my láskou k církvi
pokračujeme v lásce k dítěti a jeho matce.
Toto dítě bude tím, kdo říká: „Cokoli jste
udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste
udělali“ (Mt 25,40). Každý potřebný,
každý chudý, každý trpící, každý
umírající, každý cizinec je tak „dítětem“,
které Josef stále chrání. Proto je vzýván
jako ochránce ubohých, potřebných,
vyděděných, zarmoucených, chudých a
umírajících. Církev nemůže nemít ráda
především ty poslední, protože Ježíš jim
dal přednost a osobně se s nimi ztotožnil.
Od Josefa se musíme učit stejné péči a
odpovědnosti: milovat dítě a jeho matku,
milovat svátosti a dobročinnost; milovat
církev a chudé. Každá z těchto
skutečností je vždy dítětem a jeho
matkou.

APOŠTOLÁT MODLITBY
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní
den a ve spojení s tvým Synem, který ve

1

Srov. Kongregace ritů, Quemadmodum Deus (8. prosince
1870): ASS 6 (1870–71), 193; Pii IX, Inclytum Patriarcham (7.
července 1871): l.c., 324–327.
2
Srov. Druhý vatikánský koncil, Věroučná konstituce o církvi
Lumen gentium (21. listopadu 1964), č. 58.

3

Srov. Katechismus katolické církve; Karmelitánské
nakladatelství: Kostelní Vydří, 2001, č. 963–970.
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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:
Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!

ROK RODINY 19.3.2021 – 26.6.2022

Rok rodiny s Amoris Laetitia
„Církev chce se stejnou úctou a
milosrdenstvím,
jakou
měl
Ježíš,
doprovázet rodiny, aby každá rodina
mohla být pilířem evangelizace. Chtěl bych
vám říci jednu věc: se svátostí manželství
dostává každá rodina Milost, aby se stala
světlem v temnotě světa. “ - říká papež
František a zve k intenzivnímu prožívání
roku „Amoris Laetitia Family“.

Úmysly na měsíc červenec 2021:
Všeobecný úmysl: Za přátelství ve
společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech
sociálního, ekonomického a politického
napětí nabyli odvahu a odhodlání vést
dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl: Děkujeme Bohu za mladé
lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce
novou milostí a aby dobře rozlišovali
podstatné kroky ve svém životě. Modleme
se také za organizátory, hosty a samotné
účastníky Celostátního setkání mládeže v
Hradci Králové v roce 2022.
Úmysly na měsíc srpen 2021:
Evangelizační úmysl: Církev
Modleme se za církev, aby přijímala z
Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se
ve světle evangelia.
Národní úmysl: Děkujeme za prázdniny a
dovolené a prosíme za všechny, kdo
potřebují oddech; ať přijmou k odpočinku
i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně,
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já
vás občerstvím.“ (Mt 11,28)

Foto: zdroj rodiny.cz

Papež František zve na společnou cestu,
v níž chce hovořit o kráse rodiny, o
znovuobjevení rodiny jako daru, a to
navzdory všem problémům, překážkám a
výzvám, kterým rodiny dnes musí čelit.
„Každý je povolán k láskyplné péči o život
rodiny. Rodiny nikdy nejsou problémem,
jsou vždy darem, a z perspektivy
budoucnosti jsou příležitostí.“
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4. setkání: Povolání rodiny - rodina se
dnes ukazuje jako znamením doby
Více než šedesát delegátů biskupských
konferencí a přes třicet zástupců
mezinárodních hnutí se účastnili od 9. do
12. června 2021 semináře věnovaného
aplikaci apoštolské exhortace Amoris
laetitia. Fórum pořádané vatikánským
Úřadem pro laiky, rodinu a život
pozdravil prostřednictvím videoposelství
papež František.
Vybídl k rozlišování nad cílem pastorace
rodin v perspektivě nové evangelizace a
připomněl, že Fórum je pokračováním
synodální cesty, která se má v místních
církvích promítat do konkrétního života.
“Uprostřed
nesnází
způsobených
pandemií, které zraňují život rodiny a její
intimní společenství života a lásky, se
rodina dnes ukazuje být více než kdykoli
dříve znamením doby. […] Církev
potřebuje manžele, kteří budou hlásat, že i
v těžkých situacích je Kristus přítomen ve
svátosti manželství a vnáší trpělivost a
naději do každé životní situace“,
zdůrazňuje papež. Připomíná, že stejně
jako Akvila a Priscila také dnes mohou
manželské páry a celé rodiny zasévat
zrnka společenství a vytvářet komunity
mezi těmi, kdo přijímají první hlásání
evangelia.
Komplementárnost muže a ženy, spřádá
jakýsi rodinný gobelín, sahá papež k
poetickému obrazu, který analogicky
aplikuje na vztah mezi kněžstvím a
manželstvím, které jsou stejně nezbytné
k tomu, aby se církev utvářela jako
“rodina rodin”. Jak to vyjádřil již Jan
Pavel II. v exhortaci Christifideles laici,
kde mluvil o společenství podobné
živému tělu, jehož charakteristickým

rysem je různorodost povolání a
životních situací, které se navzájem
doplňují.
Projev papeže doprovázela reflexe
manželů Angely a Antonia, kteří sdílejí
svá svědectví týkající se svátosti
manželství. „Po třiceti jedna letech
manželského života jsme zjistili, že díky
svátostné milosti manželství je to s Ježíšem
možné“ - říkají.
/www.vaticannews.va/

SV. FLORIÁN
S blížícími
se
Cyrilometodějskými
hodami v Ořechově, které již několik let
pořádají ořechovští hasiči, bychom rádi
vzpomněli patrona požárníků, sv.
Floriána. Jeho sošku najdeme také ve
výklenku budovy na Ořechovičské ulici,
kde se nachází hasičská zbrojnice.

Foto: logo SDH Ořechov

Dle některých údajů se Florián narodil v
Cetii změněné ve Zeiselmauer (poději na
St.Pőllten) u dnešní Vídně. Tenkrát ve III.
stol. šlo o území Norika připojené k
Římské říši. Tam také začínala jeho
působnost. Florián se stal významným
4
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důstojníkem římské armády a prý i
správcem provincie. O jeho životě je plno
legend a pověstí.
Do Lorch mělo být
nebo už bylo uvězněno asi 40 křesťanů.
Florián je chtěl zachránit a skončil u
soudu, kde neohroženě vyznal svou víru.
Císařský náměstek Akvilín (Aquilinus) ho
odsoudil k smrti. Tomu prý řekl:
"Sloužíce u vojska klaněl jsem se Bohu
skrytě. Poslechnu ve věcech vojenských,
ale jako křesťan se nedám nikým
přinutit, abych zapřel Krista a klaněl se
mrtvým
modlám."
Legendární pojednání hovoří o jeho
dvojím bičování, kterým se nepodařilo
zlomit jeho věrnost ani oslabit jeho lásku.
Byl usmrcen tím způsobem, že mu k
hrdlu byl uvázán těžký kámen, většinou
se uvádí mlýnský, a byl shozen do řeky
Emže, v níž se utopil.
Dle
legendy voda poponesla tělo ke skále,
kde na ně upozornil orel. Uvádí se také,
že tělo bylo nalezeno křesťankou Valerií,
která se postarala o pohřeb na území
svého statku. Později došlo k přenesení
ostatků. Nad hrobem sv. Floriána u Lince
postavili pasovští biskupové v VIII. stol.
kanonický klášter s kostelem sv. Floriána
a pak byly kosterní ostatky mučedníka
přeneseny do Říma a odtud je pro Krakov
v roce 1183 dostal Kazimír II. s
krakovským biskupem jako záštitu proti
Rusům. Část ostatků z Polska získal také
Karel IV. do chrámu sv. Víta v Praze. Části
relikvií sv. Floriána se nacházejí i v jiných
našich městech, např. v Olomouci u sv.
Václava a v Havlíčkově Brodě. V kryptě
klášterního kostela sv. Floriána u Lince je
snad dosud vystaven mlýnský kámen
vytažený z Emže jako relikvie.
Jak se stával i patronem našich měst, jeho
obraz se objevoval i na obecních

pečetích, na věžích i branách měst, na
zvoničkách
i
na
hospodářských
objektech. K prvním jeho atributům patří
palma a meč, pak se přidávaly další: kříž
na prsou a praporec. Nakonec se
nejčastějším ztvárněním stal římský
voják s korouhví v ruce, jak z nádoby v
druhé ruce hasí hořící dům, hrad nebo
kostel. Jako patron proti požárům a vodě
představoval v dřívějších dobách častý
námět
pro
výklenkové
plastiky
venkovských
usedlostí.
Legendární
pojednání směřující k hasičství je prý ale
výsledkem pozdních legend, např. že
modlitbou v mládí zachránil hořící dům.
První nádoby v jeho ruce prý měly
obsahovat vodu života, která má hasit
vyprahlost a zlo.

Patronem hasičů a ochráncem proti
požárům se stal zřejmě prý až po XV.
stol., samozřejmě nejspíš v souvislosti s
tím, že vodou, v níž byl utopen, se hasí
oheň. Jedno z pořekadel uváděných ve
spojení s úctou ke sv. Floriánovi, zní:
"Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, svatý Florián." Z
5
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toho plyne, že jeho přímluva může hasit i
oheň zloby a nenávisti.
Nezapomínejme, že toto hašení je
neméně potřebné jako hašení požárů. A
láskou se uhasí i oheň zloby.
/www.catholica.cz/

133,1), mají jedno srdce a jednu duši a
každému se rozděluje, jak kdo potřebuje
(Sk 4,32.35).
V kostele strahovského kláštera je od
roku 1627 uloženo tělo zakladatele řádu
sv. Norberta.
Premonstráty kromě Prahy najdeme i v
Teplé, Želivu a Nové Říši.
/z knihy Blázni pro Boha zpracovala
Lada /

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Premonstráti - řád premonstrátských
kanovníků
"HLE, JAK JE DOBRÉ A JAK MILÉ, KDYŽ
BRATŘI ŽIJÍ POSPOLU." (Ž 133)
Premonstráti se zaměřují na spojení
kontemplativního života v klášterním
společenství s pastorační službou. Toto
pastorační zaměření může mít různou
podobu: působení ve farnostech, učení ve
školách či jiné pastoračně-duchovní
úkoly spojitelné s životem v bratrském
společenství.
Řád založil sv. Norbert ve francouzském
Prémontré
(odtud
označení
premonstráti) jako spojení života v
klášteře a modlitbě (jak bylo běžné u
benediktínů a cisterciáků) s životem
apoštolátním (kněží vyjížděli mimo
klášter, aby mohli sloužit svátostmi a
duchovní službou). Toto pastoračněkontemplativní spojení mělo velkou
odezvu a stojí za rychlým rozšířením
řádu v celém tehdejším známém světě,
takže již v roce 1143 vzniká první
premonstrátský klášter v českých zemích
v Praze na Strahově.
Premonstráti
navazují
na velkou
augustiniánskou
tradici
bratrského
společenství. Jako řeholní kanovníci
vnímají společenský život a společnou
modlitbu v chóru jako své první povolání.
Zároveň svědčí životem podle vzoru
prvotní církve, kde bratři žijí pospolu (Ž

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
První svaté přijímání 23. 5. 2021
Na Slavnost seslání Ducha svatého při
mši svaté v kostele Všech svatých
v Ořechově přijalo poprvé 8 dětí
eucharistického Pána Ježíše.

Foto: Libor Lhotecký

Svěřujeme děti a jejich rodiny do
modlitby a těšíme se s nimi opět na
setkání při mši svaté.
Na fotografii s otcem Krzysztofem a paní
katechetkou Radkou Jedličkovou jsou
tyto děti: Anežka Párová, Ema Reseková,
Beáta Jelínková, Eliška Pospíšilová, Julie
Hrubá, Prokop Lhotecký, Šimon Veleba a
Jáchym Kafrda.
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Kristus nám skrze přijímání svého těla a
krve předává také svého Ducha.
Eucharistická oběť je „zdrojem a
vrcholem celého křesťanského života.
„Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje
celé duchovní dobro církve, Krista samého,
našeho velikonočního Beránka a živý
chléb. Skrze své tělo, Duchem Svatým
oživované a oživující, dává lidem život“.
Proto církev stále upírá svůj pohled na
Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje
plné vyjádření jeho nesmírné lásky.
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii,
nemusí čekat na věčný život až po smrti:
má jej už na zemi jako prvotinu budoucí
plnosti, která pojme člověka v jeho
úplnosti. V eucharistii totiž dostáváme
také záruku tělesného vzkříšení na konci
světa: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
věčný život a já ho vzkřísím v poslední
den“ (Jan 6,54).
/vybráno z encykliky sv. Jana Pavla II.
Ecclesia de eucharistia/

Slavnost Těla a krve Páně - Boží Tělo
Jde o svátek, který katolická církev slaví
ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice,
aby zvlášť oslavila - eucharistii.
Po 2. vatikánském koncilu se tento
svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně.
Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po
zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl
potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po
celé církvi rozšířil zvyk - procesí. Církev
zakouší, jak se stále naplňuje Kristův
příslib, že je s námi po všechny dny.
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých
formách zakouší, jak se stále naplňuje
Kristův příslib: „Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce světa!“ (Mt
28,20). V eucharistii se církev raduje z
této přítomnosti s jedinečnou intenzitou,
neboť chléb a víno se proměňují v tělo a
krev Pána. Když o Letnicích církev, lid
nové smlouvy, začala své putování k
nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále
pravidelně doprovázela její dny a
naplňovala je důvěryplnou nadějí.

Foto: Boží Tělo u Všech svatých 2020
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třeba se modlit růženec a pak
pokračovala: Obětujte se za hříšníky a
říkejte často, zvláště když přinášíte
nějakou oběť: Ježíší, dělám to z lásky k
tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění
hříchů proti Mariinu Neposkvrněnému
Srdci“. Při posledních slovech otevřela
Paní ruce a zdálo se, že záře proniká zemí
a všichni tři viděli jakoby ohnivé moře, v
němž byli ďáblové a duše, podobné
průhledným, černým a bronzově
zbarveným žhavým uhlíkům.
Duše měly lidskou podobu, vznášely se v
tom žáru, zmítaly se mezi plameny, které
z nich šlehaly, a vycházely mraky kouře,
padaly na všechny strany jako jiskry při
obrovských požárech, bez tíhy a
rovnováhy za bolestného a zoufalého
volání a naříkání, které vzbuzovalo děs a
rozechvívalo hrůzou. Když vizionáři
vzhlédli k Paní, řekla jim: „Viděli jste
peklo, kam se dostávají duše ubohých
hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve
světě
zavést
úctu
k
mému
Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé
udělají, co vám řeknu, mnoho duší se
zachrání a bude mír. Válka spěje ke
konci. Nepřestanou-li však urážet Boha,
vypukne za pontifikátu Pia XI. nová,
krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou
neznámým světlem, vězte, že to je velké
znamení, kterým Bůh dává najevo, že
potrestá svět za jeho zločiny válkou,
hladem, pronásledováním Církve a
Svatého otce. Aby se tomu zabránilo,
příjdu požádat o zasvěcení Ruska svému
Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté
přijímání o prvních sobotách v měsící...“
Panna Maria uvedla předpovědi o Rusku, o
pronásledování Církve, o utrpení Svatého
otce i to, že některé národy zmizí z
povrchu Země. Oznámení o utrpení bylo

Foto: Družičky na Boží Tělo u sv. Jiří 2021

Poděkování
Sestry Těšitelky Božského Srdce Ježíšova
v Rajhradě s vděčností zahrnují naše
farnosti do svých modliteb. Upřímné Pán
Bůh zaplať našim farnostem za zapůjčení
baldachýnu k oslavě Božího Těla ve
čtvrtek 3. června 2021 v Rajhradě.

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ POKRAČOVÁNÍ
3. zjevení – 13. 7. 1917
13. července na Cova da Iria se děti již
modlily se zástupem. Paní přišla a
zopakovala své prosby. Lucie mimo další
prosby požádala o zázrak a Paní ho
přislíbila v říjnu. Panna Maria řekla, že je
8
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podmíněné jako v případě 2. světové války.
Mnoho se naplnilo, pekelné nebezpečí ale
stále hrozí. O tajemstvích sdělených v
tento den měly děti prozatím mlčet. A Paní
dodala: Když se budete modlit růženec,
opakujte po každém desátku: O můž
Ježíší, odpusť nám naše hříchy, uchraň
nás pekelného ohně a přiveď do nebe
všechny duše, zvláště ty, které Tvého
milosrdenství nejvíce potřebují. Pak
zjevení skončilo jako obvykle.

POZDRAV A PODĚKOVÁNÍ
Z BULHARSKA
Od října loňského roku prožíváme díky
projektu Adopce na blízko opravdu
„blízce a živě“ práci misionářů
v Bulharsku. Náš ministrant Radek
poctivě píše zprávy ze své služby,
zprostředkoval do naší farnosti na postní
dobu zapůjčení výstavy fotografií
z oblastí, kde misionáři působí. Díky
podpoře otce Krzysztofa byl výtěžek
postní almužny z farnosti Všech svatých
v částce 11.000 Kč zaslán na účet
podpory salesiánského misijního díla
v Kazanlaku a Staré Zagoře v Bulharsku.
Na začátku června jsme přijali pozvání a
za
Radkem
a
dalšími
dvěma
dobrovolníky Aničkou a Davidem jsme se
vydali.

Foto: www.fatym.cz

4. zjevení – 19. 8. 1917
13. srpna byly děti vezněny na faře a tak
ke zjevení došlo později ve Valinhos. Byli
vyzvání, aby 13.9. přišli na Cova da Iria a
denně se modlili růženec. Na dotaz, co s
penězi, které tam lidé nechávají, dostali
odpověď, aby se nechala udělat dvoje
nosítka pro slavnost růžencové Panny
Marie a zbytek sloužil na stavbu kaple a
loučila se slovy: Modlete se, hodně se
modlete a přinášejte oběti a hříšníky,
neboť mnoho duší přichází do pekla,
protože se za ně nikdo neobětuje a
nemodlí.“
/pokračování příště, Koclirov.cz/

Foto: čeští dobrovolníci v Bulharsku

Plni dojmů a nezapomenutelných
okamžiků se pokusíme stručně shrnout
to nejpodstatnější.
Prožili jsme nádherný týden. Bulhaři
s oblibou vyprávějí, jak vznikla jejich
země … Prý Pán Bůh už všem dal nějaký
kousek země a poslední přišli Bulhaři.
Rozhlíží se, rozhlíží a nakonec Pán Bůh
řekne: „Víte co, tak já vám dám kousek
z ráje.“ Viděli jsme nádherné zelené
pohoří, moře, v okolí Kazanlaku věhlasná
9
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pole damašské voňavé růže. Viděli jsme
však také špínu a odpadky na zemi,
přestože odpadní koše zely prázdnotou.
Silným
zážitkem
byla
návštěva
samotného díla v Zagoře – stavba školy,
internátu a kostela. Staví se již 6 roků,
internát je zcela hotový, už „jen“ dokončit
školu a kostel, kde už hrubá stavba je
také hotová. Každá finanční kapka
pomáhá, stejně tak fyzická pomoc
různých dobrovolnických skupin.

nezakopli o nějakého spícího psa na ulici
 Jedno štěně jsme si málem odvezli 
Pokud vás trochu nalákalo toto
vyprávění, můžeme pokračovat a
poslechnout si rovnou ty, kteří tím žijí
denně, někteří jsou v Bulharsku jako
misionáři už 27 let. O svém misijním
životě
v
Bulharsku
přijedou
povyprávět a promítnout krátkou
prezentaci fotografií bratři salesiáni
v neděli 22. srpna 2021 po mši svaté
v 9.15 hodin. Současně jsme dostali
nabídku na příští prázdniny – přijet. Je
k dispozici malý autobus pro 21 osob a
řidič.
/Leona/
POZVÁNÍ
« Diecézní centrum mládeže zve všechny
mladé od 14 do 20 let na Letní diecézní
setkání mládeže. Akce se koná od 11.
do 15. srpna 2021 v Brně na
Biskupském gymnáziu, Barvičova 85.
Více
informací
na
www.
mladez.biskupstvi.cz
« Brněnské centrum naděje a pomoci
pořádá o letních prázdninách kurz pro
dospívající dívky ve věku od 12 do 18
let s názvem Být sama sebou. Týdenní
kurz probíhá vždy dopoledne od 19. do
27. července. Informace i přihláška na
www.cenap.cz
»
Tradiční pouť rodin brněnské
diecéze se letos uskuteční 28. srpna
v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou.
Akci pořádá brněnské Centrum pro
rodinu a sociální péči.
» Letos se Katolická charismatická
konference neuskuteční na brněnském
výstavišti, ale online na TV Noe 26.
června.

Foto: www.facebook.com/postavskoluakostel

Z rozhovorů jsme vnímali pevnou víru a
naději … v duchu se mi ozvala písnička
„Dej mi, Pane, pevnou víru, takovou víru,
která po vodě jde …. Dej mi, Pane lásku,
víru, dej mi, Pane pokoru a naději …“
S tou láskou a vírou jsme pak navštívili
„cílovou skupinu“
- romskou čtvrt
Machalu. Bylo to pro nás místo plné
protikladů. Navštívili jsme několik rodin
– mladí rodiče už třeba před 10-ti lety
začali chodit do oratoře k salesiánům a
nyní, když mají děti, posílají je tam už
také. Žijí skromně a v chudobě, otce
salesiány zdraví a přijímají požehnání.
Velkým „úspěchem“ byla maturita
jednoho chovance salesiánů. Vždy není
ale všechno tak růžové, vidíte i pohrdání,
nezájem, prázdný pohled. Ale z toho se
zase objeví několik „malých špuntů“, jak
se rozběhnou k vám a objímají vás.
Musíte dávat pozor, abyste mezitím
10
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« Centrum pro rodinu a sociální péči
v Brně, ulice Biskupská 7 pořádá
v sobotu 17. 7. 2021 Diecézní setkání
pro rozvedené “Rozvod a život
rozvedených v církvi”. Na akci je třeba se
předem přihlásit na www.crsp.cz nebo
telefonu 731 604 064. Po mši sv.
v katedrále je na programu přednáška
z psychologie a církevního práva.

Rádi bychom Vás proto do Budapešti
co nejsrdečněji pozvali – každého
osobně i celá farní či jiná společenství.
Aby byl eucharistický kongres skutečně
světový, musí začínat už na úrovni
jednotlivých farností. S myšlenkou na to,
že se s námi ve stejných chvílích spojují
křesťané z celého světa, postavme
Eucharistii do centra svých společných
aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy
Těla a Krve Páně („Božího Těla“),
pořádejme adorace, místní poutě i
vzdělávací akce, modleme se společně za
to, aby mezinárodní eucharistický
kongres byl bohatým duchovním
přínosem pro nás i pro svět.
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace
mířící do Budapešti, může sám či přes
duchovního správce kontaktovat Poutní
centrum královéhradecké diecéze, které
přípravu cesty koordinuje.
E-mail: poutnik@bihk.cz nebo
telefon:
731598752. Potřebné informace najdete
rovněž na stránkách www.cirkev.cz.
Doufejme, že cestování po Evropě - za
předepsaných hygienických podmínek –
bude bezproblémové. Blíže budou
jednotliví účastníci informováni podle
vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se
k eucharistickému kongresu připojili
modlitbou právě ve farnostech či jiných
společenstvích.
Vaši čeští a moravští biskupové

DOPIS
ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
Pozvání k účasti na Mezinárodním
eucharistickém kongresu v Budapešti
Pro církev má od jejích počátků veliký
význam pouť, tedy putování na místa,
kde se ve společenství a v modlitbě
zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i
s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají
chrámy či sanktuária, ale jeden druh
pouti překonává hranice konkrétních
míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější
Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní
scházíme. Je to eucharistický kongres.
Slovo „kongres“ možná zní trochu
úředně, ve skutečnosti jde o náboženské
setkání, které je příležitostí ve
společenství prožít a oslavit skutečnost,
že Eucharistie je největším darem, který
nám Pán odkázal. Kromě eucharistických
kongresů v jednotlivých diecézích či
zemích – v České republice byl naposledy
před šesti lety – se pravidelně koná také
kongres mezinárodní, organizovaný
Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán
do Budapešti v termínu od 5. do 12.
září letošního roku a papež František
plánuje osobně předsedat slavnostní
závěrečné mši svaté v neděli 12. září.
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KRZYSZTOF DRZAZGA

» Mladý, vzdělaný kněz, působil u nás
pouhé čtyři roky. Je nám to líto. Sotva
jsme si vzájemně zvykli, odchází. Byl nám
dobrým pastýřem. Rozšiřoval naše
vědomosti o liturgii a biblických textech.
Zavedl pravidelné tiché adorace a
obnovením modliteb litanií nás vedl k
opravdovější úctě k Panně Marii a
Božskému srdci. Otec Krzysztof hezky
zpívá. Má zvučný hlas a na rozdíl od nás,
mnohých farníků, zná texty písní z
Kancionálu zpaměti. Byli jsme mu vděčni,
když v době covidové pandemie, zvýšil
četnost mší svatých tak, aby se mohli
všichni zúčastnit. Děkujme otci za vše,
přejme mu dobré zdraví, Boží požehnání,
a aby se mu na novém působišti dařilo.
Věříme, že v modlitbě budeme spojeni
stále.
Lidka Krečmerová

Zpráva o odchodu otce Krzysztofa z naší
farnosti, přišla náhle ve chvíli, kdy jsme
promýšleli, kdy vyjde další Peregrínek „na
prázdniny“. Děkujeme, že se v neskutečně
krátké době sešlo tolik krásných svědectví
pro otce Krzysztofa, děkujeme, že je zde
můžeme otisknout a pomoci vyjádřit to, co
jsme otci mnohdy nestihli říct osobně.
Děkujeme také našemu rosickému
děkanovi Mons. Františku Koutnému za
jeho příspěvek.
redakce Peregrínka
« Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Jděte,
posílám vás jako ovce mezi vlky.“
Ježíš neřekl, najděte si nějaké hezké
bezpečné, místečko, tam pobývejte,
povídejte si s těmi, kteří vás přijdou
navštívit … Ne. Řekl, jděte! Otec Krzysztof
nezůstávál a nezabydlíval se. O tom
svědčí jeho působení na více místech
nejen ve své vlasti, ale můžeme říci na
misiích v Česku a také v Rakousku.
Nynější odchod nás překvapil a možno
říci zaskočil. Vím, že se mu neodcházelo
lehce a tak je to asi třeba chápat tím
zorným úhlem – Jděte.
Poznal jsem ho jako nekomplikovanou
osobnost, přívětivou, pohostinnou a s
velkým světovým rozhledem, který se
snaží řešit problém bez stresu a s
důvěrou v Boží vedení.
Děkuji mu za jeho působení nejen jako
děkan, ale i za sebe, protože jsme si
dobře rozuměli a také nás pojil společný
pohled do dění ve světě zvláště ve
světové církvi.
Krzysztofe, szczesc Bože! Těším se Do
widzenia, auf Wiedersehen.
František Koutný, děkan rosický

Foto: archiv farnosti Ořechov

» Milý pane faráři, pamatuju si na jednu
větu z Vašeho prvního kázání v Ořechově.
Duch je dechem modlitby. Zaujala mě.
Kdybych si už nezapamatovala jinou větu
z Vašich kázání, tahle jedna stačí a má
smysl. Děkuji. Přeji stálou Boží ochranu a
pomoc.
Jana Ryšavá
» Vážený otče Krzysztofe, s velkou úctou
a uznáním Vám děkuji za všechno, jak
jste v malé farnosti při kostele sv. Jiří
12
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dokázal během Vašeho čtyřletého
působení oživit a obměnit duchovní
život. Znovu připomenout zapomenuté
dávné tradice, jen namátkou z mnoha,
žehnání úrody, kdy farníci každoročně na
podzim s nadšením přinesli do kostela
výpěstky z polí i zahrad k požehnání.
Připomenu také úžasné ranní rorátní
mše v adventu. Všechny tyto pro nás
velké věci jsme opravdu prožívali
s nadšením, ale i pokorou. Díky Vaší
vstřícnosti a porozumění jste přispíval
k tomu, že i všední den se mší byl dnem
svátečním s načerpáním síly a příjemné
pohody, i když třeba zrovna něco bolí.
Velmi jsem oceňovala i to, že tak
vzdálený od své domoviny, jste nás
dokázal oslovit s takovou silou a navodit
důvěru jako rodilý jeden z nás a musel si
na nás zvyknout. I za to díky. Těžko se
hledají slova k vystihnutí všech pocitů,
která s ukončením Vašeho duchovního
poslání u nás přichází. Nesmírná lítost,
ale zároveň i pochopení, že si Vás Bůh
vyvolil k naplnění vyšších cílů v působení
v duchovní oblasti. Máme Vás rádi a
upřímně Vám přejeme naplnění všech
cílů i přání, které jste si na své duchovní
cestě vytkl a jak Vám předurčuje náš
Nejvyšší Pán a k tomu pevné zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie.
Zdenka Slavíková

Foto: archiv farnosti Ořechov

« Vážený otče Krzysztofe, chtěl bych Vám
poděkovat za Vaši podporu, pochopení a
modlitby při mém misijním nasazení v
Bulharsku. A v neposlední řadě i velkou
pomoc. Velmi si toho vážím a jsem rád, že
jsem za Vašeho působení mohl u oltáře
také nějaký čas sloužit jako ministrant.
Radek Steingart
« Naše společenství Modliteb matek se
léta schází na tikovské faře a otec
Krzysztof mezi nás občas rád přišel, v
dobré náladě, milý, usměvavý a srdečný.
Laskavě odpovídal na naše zvídavé
dotazy a my maminky, které se modlíme
za své děti, se vždy modlíme i za otce
Krzysztofa. Milý otče, za vše děkujeme a
přejeme Vám, ať jste v novém působišti
spokojený a šťastný!
Jiřina Floriánová

» Pane faráři, děkuji, že jste mne nechal
ministrovat, i když jsem byl v posledním
roce většinou sám. Byl jsem s Vámi rád a
budete mi chybět.
Jan Kafrda

Foto: archiv farnosti Ořechov
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« Za občany Prštic a Radostic přeji otci
Krzysztofovi, aby jeho další kroky byly
Bohem požehnané a jeho vzpomínky na
farnost Ořechov (+ Prštice, Radostice a
Silůvky) zanechaly stopu i v jeho životě,
tak jako v našem.
Jana Jedličková

odcházel s úsměvem se slovy: „proč ne“
a stačilo. Nicméně při dalším setkání,
mně bylo sděleno, že jsou to právě
otcové, co mají být tím příkladem a vést
své děti opravdovým duchovním
životem. Byl to další a větší vnitřní šok
s mnoha otázkami, se kterými začal
pomáhat otec Krzysztof u oltáře, aniž by
řekl jediné slovo, i přesto, že jsem přijel i
minutu před začátkem mše. A jak čas
plynul, začal jsem vnímat, že vše přichází
a prochází skrz Ducha Svatého, pokud je
mu to dovoleno. To, je pro mě odkaz otce
Krzysztofa, ztišit se. Nechat přijít a
působit sílu Ducha Svatého, který
pomůže i v složitých časech (covidu)
narovnat vztahy v rodině, i v rodinách
v našich farnostech. Se slovy Otce
Krzysztofa: Deo gratias
Libor Lhotecký
« Otci Krzysztofovi bych chtěla
poděkovat za to, že nás vedl k úctě a lásce
ke Kristu přítomnému v Eucharistii, ať už
při úterních tichých adoracích nebo při
příležitostných svátostných požehnáních
po mši svaté spojených s litaniemi.
K úctě k Panně Marii, nezapomněl
připomenout žádný její svátek. K úctě ke
sv. Josefovi a sv. Peregrinovi. Byl nám
příkladem a uváděl nás do praxe
získávání plnomocných či částečných
odpustků pro nás i duše v očistci.
Doporučoval pobožnost devíti prvních
pátků
a
sobot
v měsici
k úctě
Nejsvětějšího
srdce
Ježíšova
a
Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Děkuji, že nám byl dobrým a laskavým
otcem, učitelem, rádcem, zpovědníkem,
vždy v klidu a s úsměvem.
Radka Jedličková

Foto: archiv farnosti Ořechov

« Před dvěma roky na velikonoční
pondělí u sakristie před přicházejícím
otcem Krzysztofem, jsem řekl: ,,Tak, už
běžte kluci“. Otec Krzysztof se zastavil,
otočil a také řekl: ,,A tatínek“. Nerozuměl
jsem tomu a otec Krzysztof mě pohotově
vyzval, abych šel ministrovat se syny, že
u oltáře ministrantů není nikdy dost. Při
příchodu k oltáři pro přítomné farníky to
byl šok, s kterým se někdy vnitřně peru
do dnešních dnů i já. Po mši jsem
14
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« Milý otče Krzysztofe, chtěli bychom
Vám za celou farnost moc poděkovat za
Vaše kněžské působení v Radosticích.
Děkujeme za každou Vámi slouženou
mši, za každou svátost, za každou
zpověď, každou modlitbu, za každou
přímluvu. I když nás v Radosticích chodí
do kostela hrstka, vždy jste nás
podněcoval ke společné modlitbě, ať už
modlitbě sv. růžence nebo korunky
k Božímu milosrdenství. Připomínal jste
nám, že máme být Bohu vděčni i za tu
naši malou farnost a kostelík a máme si
uvědomit, že každý z nás může ovlivnit
to, jak bude naše farnost žít. Ať v tom,
jak si upravíme kostel nebo kdy a jak se
jako farníci budeme společně scházet
nehledě na to, zda může být přítomný
také kněz. Vlastně jste nás učil
samostatnosti a odpovědnosti za farnost,
do které patříme. Prosíme, nadále se za
naši malou farnost u Boha přimlouvejte.
Ať lidé, kteří hledají cestu k Bohu, mohou
Boha
nalézt
také
v kostelíku
v Radosticích při společně slavených
mších nebo modlitbách. Přimlouvejte se
za naši farnost, ať žije, ať jsou její
součástí také mladé generace, ať je
farnost součástí obce a hlavně ať se lidé
v ní nadále o sebe zajímají a pomáhají si a
Boha ať mají uprostřed sebe. Za vše Vám
moc děkují farníci z Radostic
Vojtěch Švestka

Foto: archiv farnosti Ořechov
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