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Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 16
PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ
Během prázdnin jsme prožívali období,
kdy do našich farností přijížděli mnozí
kněží, abychom mohli společně prožít
mši svatou, setkání s Pánem. Možná
mnohým z nás přišlo na mysl, jaký je to
dar, mít kněze ve farnosti. Dne 5. září
bude uveden otcem děkanem do naší
farnosti o. Jan Kotík. Bohu díky!
Chtěli bychom vyjádřit poděkování
Mons. Františku Koutnému, rosickému
děkanovi, který sloužil o prázdninách
poutní mši svatou u kaple sv. Cyrila a
Metoděje, o. Jiřímu Palečkovi a o. Jiřímu
Cajzlovi, kteří odsloužili téměř všechny
prázdninové mše svaté. Dále o. Josefu
Benešovi, salesiánům o. Petru Cvrkalovi
a o. Pavlu Glogarovi.
Modlitba za kněze
Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi
sebou kněze, tvé služebníky a správce
Božích tajemství. Prosíme tě, dej jim
věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
a nám živou víru, že je posíláš ty.
Činíš je našimi duchovními vůdci: dej jim
ducha moudrosti a rady; dej jim
upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty
a oddanosti, ať pozorně nasloucháme
jejich slovům. Vybral jsi je z nás a pro nás,
lidi, kteří se musí potýkat se slabostmi
našimi i svými. Dej nám i jim trpělivost
a vzájemné pochopení. Dej jim zdraví pro
jejich těžkou službu. Ať jsou našimi
dobrými pastýři a přivedou nás do nebe.
Amen.

Číslo 115

Září 2021
ROK SV. JOSEFA

Patris corde - Pracující otec
Další vlastnost, kterou se svatý Josef
vždy vyznačoval již od dob první
sociální encykliky Lva XIII. Rerum
novarum, je jeho vztah k práci. Svatý
Josef byl tesař, který poctivě pracoval,
aby zajistil živobytí své rodině. Od něho
se Ježíš naučil hodnotě, důstojnosti i
radosti z toho, co znamená jíst chléb –
plod vlastní práce.
V této naší době, kdy se ukazuje, že se
práce znovu stává naléhavou sociální
otázkou, že nezaměstnanost místy
dosahuje závratné výše i v zemích, kde
byl po desetiletí zřejmý určitý blahobyt,
je nezbytné si nově uvědomit a pochopit
význam práce, jež dává důstojnost
a jejímž vzorným patronem je svatý
Josef.
Práce se stává účastí na samotném díle
spásy, příležitostí k uspíšení příchodu
království, rozvoje vlastního potenciálu
a kvalit službou společnosti a
pospolitosti. Práce se stává příležitostí
nejen k seberealizaci, nýbrž také
k realizaci rodiny – základní buňky
společnosti. Rodina, které se nedostává
práce, je více vystavena těžkostem,
napětím,
rozkolům,
a dokonce
zoufalému
a zoufajícímu
pokušení
rozpadu. Jak můžeme mluvit o lidské
důstojnosti, aniž bychom se snažili, aby
každý měl možnost důstojné obživy?
Pracující člověk, ať už je jeho úlohou
cokoli, spolupracuje se samotným
Bohem, stává se tak trochu stvořitelem
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okolního světa. Současná ekonomická,
sociální, kulturní a duchovní krize se
může stát pro všechny výzvou, abychom
znovu objevili hodnotu, důležitost a
nezbytnost práce, aby tak byl položen
základ novým „normálním podmínkám“,
ze kterých nebude nikdo vyloučen.
Práce svatého Josefa nám připomíná, že
Bůh, který se stal člověkem, prací
neopovrhoval. Nedostatek práce, který
v posledních letech postihuje mnoho
bratří a sester v důsledku pandemie
covid-19,
nás
musí
přimět
k přehodnocení našich priorit. Prosme
naléhavě svatého Josefa dělníka,
abychom našli cestu k tomu, aby žádný
mladý člověk, žádný dospělý, žádná
rodina nebyli bez práce!
/papež František/

APOŠTOLÁT MODLITBY
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:
Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!
Úmysly na měsíc září 2021:
Za udržitelný životní styl
· Modleme se, abychom se my všichni
odvážili zvolit si skromný styl šetrný
k přírodě a radovali se při pohledu na
mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
· Děkujeme za církevní školství a
prosíme za stále kvalitnější prostředí
v církevních školách, kde se tisíce lidí
mohou poprvé setkat s živou vírou
v Krista.

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a
odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
Amen.

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
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k intenzivnímu prožívání roku „Amoris
Laetitia Family“.

6.
Zapojte manželské páry do
pastorační rodinné péče diecéze
(srov.
AL
86–88),
podporovat
vzájemnost mezi „domácí církví“ a církví
(AL 200), aby se každý mohl vzájemně
objevovat
a
hodnotit
jako
nenahraditelný dar.
7. Propagujte misijní povolání v
rodinách (viz AL 201, 230 a 324)
vytvořením časů pro formaci při
evangelizaci a misijních iniciativách .
.8.
Vypracovat programy pastorační
péče o seniory (srov. AL 191-193),
které se snaží překonat „zahazovací“
kulturu a společenskou .
9. Začleňte do služby pro mládež
iniciativy, které reflektují a diskutují
o problémech, jako je rodina,
manželství,
cudnost,
otevřenost
životu, používání sociálních médií,
chudoba a úcta ke stvoření (viz AL
40).
10. Podpořte přípravu na X. světové
setkání rodin katechezí.
11. Zahájit iniciativy doprovázení a
rozlišování zraněných rodin (srov. AL
50 a násl., 241 a dále a 291 a násl.).
12. Pořádejte setkání ve farnostech a
komunitách, ve kterých se skupiny
mohou účastnit hlubší studie Amoris
Laetitia .
/www.vaticannews.va/

Foto: zdroj rodiny.cz

Dvanáct způsobů, jak chodit s rodinami
po „ Amoris Laetitia “
1. Posílit pastorační programy pro
přípravu
manželství
novými
katechumenálními
itineráři
na
diecézních a farních úrovních (srov. AL
205-222), aby bylo možné nabídnout
vzdálenou,
blízkou
a
okamžitou
přípravu na manželství a také doprovod
novým manželům v prvních letech jejich
manželství.
2.
Podporovat pastorační službu
doprovázení manželů (srov. AL 58 a
násl.) 223-230).
3.
Uspořádejte setkání rodičů o
vzdělávání
dětí
a
současných
problémech, s nimiž se potýkají (srov.
AL 172 a násl. A 259-290)
4. Podporovat setkání k zamyšlení a
diskusi o kráse a výzvách rodinného
života (viz AL 32 a následující a 89 a
nás), která by měla rozšířit obzory,
pokud jde o uznání hodnoty rodiny na
společenské úrovni.
5. Posílit doprovod párů v krizi
(srov. AL 232 a násl, vnímat výzvy jako
příležitost k posílení a lásce.

SV. JAN ZLATOÚSTÝ
Ioannes Chrysostomus, ep. et doctor Eccl.
13. září, památka
Biskup a učitel církve, zemřel r.407
Patron:
kazatelů, řečníků; pomocník
při epilepsii
Atributy: andělé, biskup, holubice,
kniha, úl
3

PEREGRÍNEK
Pocházel ze syrské Antiochie. Po studiu
řečnictví přijal křest a věnoval se
poustevnickému životu. Roku 381 se
stal jáhnem a v té době začal i literární
činnost. Knězem byl od r. 386 a
upozornil na sebe svou výmluvností s
mimořádnou řečnickou schopností. Po
11
letech
byl
povolán
za
konstantinopolského patriarchu. Zůstal
věrný svým zásadám, vedl skromný
život a pranýřoval rozmařilost bohatých.
Jeho ctnosti vedly k tomu, že byl
opakovaně poslán do vyhnanství (403 a
404) odkud pokračoval v díle psaním
spisů. Starostlivou péčí o duchovní
dobra se střetával s úsilím nepřátel
dostat ho co nejdál. Císař pak potvrdil
jeho odsun i z oblasti arménského
Kukusu na východě Turecka až k
východnímu břehu Černého moře. Tam
však nedošel a podlehl útrapám v
pontské Komani (u současného Tokátu v
severním Turecku). Jeho poslední slova
byla: "Sláva Bohu za všecko." Ostatky
byly r. 1204 slavně převezeny do
Konstantinopole.
Je označován za ekumenického světce,
protože je uctíván vedle římskokatolické
a řeckokatolické církve i v pravoslavné
(13. 11.) a anglikánské církvi.
Jan Zlatoústý zanechal velký literární
odkaz. Ve svých spisech vyzdvihuje a
brání řeholní ideály, chválí zasvěcení
života Bohu, píše o důstojnosti kněžství
a předkládá zásady křesťanské výchovy.
Z jeho četných kázání se dochovalo 67
homilií ke knize Genesis, 90 k
Matoušovu a 88 k Janovu evangeliu, 58 k
žalmům, 55 ke Skutkům apoštolů a 32 k
listům sv. Pavla. Z jeho korespondence
se dochovalo 242 listů a z mnohých

vyzařuje jeho
eucharistii.

heroická

láska

k

Tento
moudrý
učitel
prohlásil:
"Kdybychom chtěli pravdy o Bohu
zodpovědět vnější moudrostí, bylo by to
k smíchu nikoliv pro nedostupnost věci,
ale pro nerozumnost člověka. Žádné
slovo nemůže vysvětlit nadpřirozené
věci." O tajemství kříže řekl, že
"překračuje smysl rozumu a přesto má
nadpřirozenou moc."
/www.catholica.cz/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Premonstrátky
"JEDNA DUŠE A JEDNO SRDCE V BOHU "
Hlavním posláním premonstrátek jako
řeholních kanovnic je slavení liturgie a
přímluvná modlitba. Dle starobylé
tradice řádu přijímají hosty na duchovní
pobyty: soukromé duchovní obnovy či
exercicie.
Počátky premonstrátského řádu sahají
do roku 1121, kdy v Prémontré ve
Francii svatý Norbert z Xanten založil
první klášter bratří. Hned se ke
komunitě bratří začaly připojovat
sestry, které zprvu s bratřími tvořily tzv.
podvojné kláštery. Ale po krátké době
4
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začaly bydlet v samostatných klášterech.
Žily v klauzuře, věnovaly se modlitbě,
vedly klášterní útulky pro poutníky a
chudé, v některých zemích také školy.
Klášter v Doksanech byl založen roku
1144. Premonstráti a premonstrátky
tvoří jednu řeholní rodinu, s jedním
představeným - generálním opatem.
Jsou řádem řeholních kanovníků, to
znamená, že podstatu jejich zasvěcení
tvoří společenství života a modlitby.
Každý klášter je samostatný a z toho u
bratří vyplývá rozmanitost projevů
apoštolské
činnosti.
Sestry
žijí
kontemplativním životem. Do rodiny
premonstrátského řádu patří také
kongregace sester premonstrátek a
terciáři.
/z knihy Blázni pro Boha zpracovala
Lada /

Královna svatého růžence. Dále se
denně modlete růženec. Válka spěje ke
konci, vojáci se brzy vrátí domů.“
Následovala Luciina prosba za nemocné
a hříšníky. K jejím žádostem Panna Maria
řekla:“Některé ano, jiné ne. Musí se
polepšit a prosit za odpuštění svých
hříchů. Ať už víc neurážejí Boha,
našeho Pána, byl již tolik urážen.“ Pak
rozevřela ruce a nechala je ozářit
paprsky slunce. Zatímco se vznášela,
zazářilo její světlo proti slunci. Poté co
Paní zmizela v nekonečné dáli oblohy,
spatřili vedle slunce sv. Josefa s
Ježíškem a Naší milou Paní v bílém
šatě s modrým pláštěm. Sv. Josef
žehnal svět a rukou dělal kříž. Potom
uviděli Pana Ježíše a Pannu Marii
Bolestnou. Pan Ježíš žehnal svět
stejným způsobem jako sv. Josef. A
nakonec uviděli Paní jako P.M.
Karmelskou.
V té době nastal sluneční zázrak. Ustal
déšť, roztrhly se mraky a ukázal se
sluneční kotouč v podobě stříbrného
měsíce, který začal vířivě kroužit jako
ohnivé kolo metajíce všemi směry pruhy
světel v barvách žluté, zelené, červené,
modré, fialové, které ozařovaly oblaka,
stromy, skály i lidi. Pak se na několik
vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné
kolo se znovu roztočilo. Pak se znovu
zastavilo
a
roztočilo
ještě
v
rozmanitějším oslnivém víření. Pak
všichni zažili pocit, jakoby se
odpoutalo od oblohy a padalo na ně.
Lidé padali na kolena do bláta a
vzbuzovali lítost nad svými hříchy.
Tyto výjevy, trvající asi 10 minut,
vidělo na 70 000 lidí nejen nad místem,
ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po
skončení slunečního úkazu měli lidé

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ DOKONČENÍ
5. zjevení – 13. 9. 1917
13. září se Lucie, František a Hyacinta
museli protlačit zástupem, z něhož na ně
lidé volali prosby. U dubu se s nimi začali
modlit růženec. Paní přišla, opět
poprosila o modlitbu růžence. Pochválila
děti za jejich oběti a stanovila hranice
pro jejich askezi s provazem (děti spali s
utaženým provazem kolem těla). Na
různé prosby odpověděla, že některé
splní, některé ne. Pak se začala vznášet.
6. zjevení – 13. 10. 1917
13. října pršelo, na Cova da Iria vybídla
Lucie lidi, aby zavřeli deštníky a modlili
se růženec. Pak přišla „Naše milá Paní“ a
řekla Lucii: „Chci ti řící, aby zde postavili
k mé úctě kapli. Jsem Panna Maria,
5
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šaty dokonale suché, jakoby vůbec
nepršelo.
Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení,
pokání, modlitbám za hříšníky. Chce
jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku,
které on učí v evangeliu. Ve své lásce k
nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále
jde o záchranu duší, to se neobejde bez
lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je
Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.
/ Koclirov.cz/

biskupem dne 14. února 1990,
biskupské svěcení přijal v katedrále sv.
Petra a Pavla 31. března 1990.

ŽIVOT CÍRKVE

V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup
Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce
2012 čtyřtisícího kněze brněnské
diecéze od jejího založení. Je hlavním
světitelem brněnských pomocných
biskupů Mons. Petra Esterky († 10. 8.
2021 v Kalifornii) a Mons. Pavla
Konzbula a spolusvětitelem dalších
sedmi biskupů, např. současného
vídeňského arcibiskupa Christopha
kardinála
Schönborna
nebo
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera.

V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch
Cikrle 30. výročí své biskupské služby a
stal se tak nejdéle působícím brněnským
sídelním biskupem v historii diecéze od
jejího založení v roce 1777. (Na druhém
místě je šestý brněnský biskup Antonín
Arnošt hrabě Schaffgotsche, který vedl
diecézi dvacet osm let: 1842-1870.)

Jubileum biskupa Vojtěcha Cikrleho
Dne 20. srpna 2021 oslavil brněnský
diecézní biskup Vojtěch Cikrle 75.
narozeniny.
Jaký měl a má ve své biskupské službě
cíl? "Cíl mám stále jediný - aby diecéze
byla živým organismem. Všichni jsme
stále na cestě, ale protože cíl není
statický, není možné dívat se na
"tachometr" a říkat si, jak pěkně nám to
jde. Diecéze je mnoho lidí a cesta je pro
každého jedinečná."

K 1. 7. 1999 provedl reorganizaci
uspořádání diecéze - byly zrušeny
vikariáty a místo 37 děkanství jich bylo
zřízeno 20, což stále trvá. V letech 2000
až 2020 založil 4 nové farnosti, z toho tři
v Brně (Žabovřesky -2000, Lesná -2005,
Nová Líšeň -2021).
V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně
Svatého otce Benedikta XVI., prvního
papeže, který navštívil brněnskou
diecézi.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
je třináctým sídelním biskupem na
brněnském biskupském stolci, který
zůstal po smrti pana biskupa Mons.
Karla Skoupého 18 let neobsazen. Dnes
již svatý papež Jan Pavel II. jmenoval
Mons. Vojtěcha Cikrleho brněnským

V Brně zahájil tři kanonizační řízení
(boromejky Vojtěchy Hasmandové,
babických mučedníků P. Jana Buly a P.
Václava Drboly a těšitelky Rosy
6
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Vůjtěchové).
Ke schválení Českou
biskupskou konferenci letos doporučil
také žádost jezuitů k zahájení
kanonizačního řízení P. Martina Středy.

je to vyjádření touhy odevzdat svůj život
do Božích rukou.
/biskupstvi.cz/
Setkání s bulharským misionářem
V neděli 22. srpna 2021 navštívil
ořechovské farnosti ředitel bulharské
salesiánské komunity o. Petr Cvrkal a
společně s dobrovolníkem Radkem nás
po mši svaté pozvali na faru k setkání a
vyprávění nejen o Bulharsku, misiích,
dobrovolnické službě, práce s Romy,
stavbě kostela a školy.

V roce 1990 zahájil činnost obnoveného
Biskupského gymnázia v Brně, k němuž
v roce 2014 přibyla ještě mateřská
škola), o rok později i Církevního
domova mládeže Petrinum ve Veveří
ulici. Založil Katolické gymnázium
Třebíč, základní a střední odbornou
školu
v
Jihlavě,
Křesťanskou
pedagogicko-psychologickou poradnu v
Brně a podpořil vznik dalších církevních
škol jiných subjektů. Založil Knihovnu
Biskupství brněnského, Diecézní archiv,
Diecézní muzeum, Centrum pro rodinu a
sociální péči a řadu dalších center
(mládeže, pastorační.)
V roce 1990 obnovil činnost Charity
založením Diecézní charity Brno,
podporoval obnovení činnosti řádů a
kongregací, do brněnské diecéze pozval
také nové komunity zasvěceného života.
V roce 2012 zavedl v Brně stálou
zpovědní službu.
Vysvětil nebo požehnal přes padesát
novostaveb kostelů a kaplí, nový klášter
sester klarisek a několik nových
duchovních center.

Otec Petr, zvaný Cvrček, připomněl velký
dík ořechovským farníkům, kteří zaslali
z postní almužny 11 tisíc Kč na podporu
stavby kostela a školy.
Současně muži a chlapci dostali nabídku
zúčastnit se 4. září 2021 turnaje
v malé
kopané
v
Boskovicích
„Boscocap – více pro Bulharsko“.
Všichni jsme zváni v neděli 12. září
2021 od 16.00 hodin na Benefiční
koncert pro salesiánské misie, který
se koná v Brně v Denisových sadech
(pod Petrovem). I zde můžeme podpořit
dostavbu vzdělávacího centra pro chudé
děti ve Staré Zagoře.

Od konce devadesátých let se Vojtěch
Cikrle aktivně věnuje tiskovému
apoštolátu a vydal dvě desítky titulů.
Při České biskupské konferenci je
předsedou Komise pro kněžstvo a
členem Liturgické komise ČBK.
Jeho biskupské heslo Non ego, sed tu,
česky "Ne já, ale Ty" je zkratkou
ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista,
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