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PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Milý čtenáři!
Jsme naplněni radostí a současně
obavou, jak přijmeš tento náš
společný zpravodaj. Přes veškerou
jeho nedokonalost, je projevem
hluboké lásky k Bohu. Přijmi jej,
prosím, se shovívavostí a máš-li
připomínky a nápady, budeme za ně
vděčni. Hezké počtení a radostný
advent přeje

redakce

ADVENTNÍ RADOST
Třeba je na našich oltářích stín
fialové clony, třeba zvony do temného
jitra volají o pokání – advent je plný
radostné touhy a naděje, že „přijde,
přijde
Vykupitel!“
Není
možné
truchlivým steskem naplnit uspěchané
dny ani pokání není odpuštěním za
bolesti Spasitelovy, ale přípravou
jesliček vlastního srdce na příchod
Dítěte – Ježíše. Proto tak nadšeně
volá sv. Apoštol „Radujte se, Pán
blízko jest!“

Radost není jenom jedním ze základů
lidské spokojenosti. Je též jedním
z hlavních článků našeho náboženství,
které je radostnou zvěstí Boží lásky
k nám a výzvou k lásce mezi lidmi. Pán
Ježíš rozdával svou radost, a to byla
cesta k lidským srdcím. Na svatbě
v Káni se dovedl postarat, aby se
neproměnila lidská radost ve zklamání
a při rybolovu svých učedníků
způsobil, že se sítě trhaly množstvím
ulovených ryb. Též toužíme, abychom
prožívali radost ve svém životě a
nejen to: chceme ji plnou dlaní
rozdávat i jiným a o vánocích dokonce
měrou nebývalou. Velkým uměním
života je načerpat čistou radost ze
svědomí: jak jsem se dnes choval
k Bohu a lidem – z čeho mám dnes
radost a co mě mrzí, když jsem
dovedl spolknout zlé slovo, když jsem
s hřejivým srdcem stál v blízkosti,
druhého a pohladil ho milým úsměvem
a slovem, to je ta pravá radost, která
se nedá koupit za žádné poklady
světa.
Křesťan
nemůže
chtít
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mít radost jen pro sebe – daleko
krásnější je umět radost rozdávat a
potěšit, třeba jen maličkostí. Snad
už v tajné skrýši ukrýváte dárek pro
ty, které máte rádi.Kouzlo vánočních
svátků trvá však jen chvíli. Celý rok
bychom měli kolem sebe šířit vánoční
ovzduší dobroty, porozumění a dobré
vůle. Jinak se člověku pracuje ve
vzájemné shodě než v nářcích a
výčitkách. Všichni toužíme po dobru
a radosti, po spokojenosti, po klidu.
Naplňujeme těmito vzácnými dary
svůj dům a své okolí.
Dnešní výzva Apoštolova je prosbou:
„Radujte se, Pán blízko jest!“ To je
nejkratší cesta k lidem, to je i
radostná příprava na den největšího
Božího daru – příchodu Božího Syna
Ježíše Krista na tuto naši Zemi.

O založení a dějinách farního
kostela ve Slavonicích vypráví
legenda.
V roce 1279 byl vyloupen farní
kostel ve Slavonicích a Eucharistie
byla pohozena do hromady kamení
při cestě na okraji Slavonic. Když
byla hostie přenášena průvodem
zpět do farního kostela, v městské
bráně zmizela a byla objevena na
původním místě. Farníci se proto
zavázali, že na místě nálezu Svátosti
oltářní vystaví kostel k poctě Božího
Těla a budou v něm odprošovat za
urážky a neúctu prokazovanou
Eucharistii. Kostel byl postaven roku
1280, v průběhu dějin byl několikrát
rozšiřován a stal se významným
centrem eucharistické úcty pro
farnost i široké okolí českomoravsko-rakouského
trojmezí.
V době vlády Josefa II. byl zásluhou
slavonických občanů uchráněn před
zrušením. Po druhé světové válce
došlo
k vystěhování
většiny
původních obyvatel Slavonic a o
několik let později byla farnost na

Váš P. Bohuslav Bláha

OHLÉDNUTÍ ZA CÍRKEVNÍM
ROKEM
Při příležitosti Roku eucharistie se
konal v červnu v naší farnosti poutní
zájezd do Slavonic. Ohlas byl tak
velký, že se tentýž zájezd zopakoval
ještě jednou v září. Dovolte nám
tedy, abychom tímto oživili naše
vzpomínky na pouť a stále si
připomínali, že nám zázrak Kristovy
přítomnosti mezi námi nesmí nikdy
zevšednět.
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dlouhá
léta
uzavřena
do
pohraničního pásma. Poutní kostel
Božího Těla však nezanikl a jeho
poselství
a
pohnuté
dějiny
promlouvají i k nám.
Po účasti na mši svaté jsme ze
Slavonic jeli přes Budkov do
Domamil, odkud pochází náš pan
farář. Navštívili jsme tamější kostel,
v jehož stínu nám P.Bohuslav Bláha
vyprávěl o svém rodišti. Pouť jsme
zakončili v bazilice sv. Prokopa
v Třebíči, kde nás spolužák pana
faráře provedl a požehnal nám na
cestu domů.

Musíš mne za někoho o něco
prosit?
Řekni mi své jméno a pověz mi pak,
co bys chtěl, abych nyní pro něho
učinil.
Pros hodně, nepřestávej prosit.
Řekni mi prostě a upřímně o
ubohých, které chceš potěšit, o
nemocných, které vidíš trpět, o
zbloudilých, které si toužebně
přeješ přivést na správnou cestu.
Řekni i za všechny alespoň jedno
slovo.
A pro sebe, pro sebe nepotřebuješ
nějakou milost?
Udělej mi, jestliže si to přeješ,
jakýsi seznam toho, co potřebuješ, a
přijď a přečti mi jej v mé
přítomnosti.
Řekni mi otevřeně, že jsi možná
pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý… a
popros mne pak, abych ti pomohl
s tím malým nebo velkým úsilím,
s nímž se snažíš zbavit se všeho
toho.
Nestyď se! Je mnoho spravedlivých,
mnoho svatých v nebi, kteří měli
stejné chyby. Ale prosili pokorně… a
poznenáhlu se jich zbavovali. A
neváhej ani prosit o zdraví a šťastný
výsledek
své
práce,
svých
záležitostí, svého studia.
To vše ti mohu dát a dám ti to. A
přeji si, abys mne o to prosil, pokud
se to neobrací proti tvé svatosti.

DUCHOVNÍ ŽIVOT
Čtvrthodina
před
nejsvětější
svátostí
Úryvky textu sv. Antonia Maria
Clareta (1807 – 1870). Autor
nechává hovořit Ježíše ke čtenáři –
jako učitel společenství modlitby
s ním.
P. Claret učí tak přesně totéž, co
velmi naléhavě doporučovala i matka
Tereza a čím se stále zabývá i
biskupská synoda v souvislosti s
„laickou spiritualitou“.

Není nutné mnoho vědět, aby ses mi
zalíbil – stačí, jestliže mne velmi
miluješ. Mluv tedy se mnou
jednoduše, jako bys hovořil se svým
nejlepším přítelem.
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To vše je mé dílo.
A ty mi máš jednoduše říci: Děkuji,
můj Otče!
Nechceš mi něco slíbit?
Čtu v hloubi tvého srdce. Člověka lze
lehce oklamat. Boha však nikoliv.
Mluv ke mně zcela upřímně.
Budeš opět milý, laskavý a ochotný
k oněm lidem, které jsi až dosud
považoval za nepřátele, protože se
proti tobě provinili?
Nu, dobrá, vrať se opět ke svému
obvyklému zaměstnání, ke své práci,
ke svému studiu.
Ale nezapomeň na tu čtvrthodinku,
kterou jsme spolu strávili.
Braň ze všech sil mlčení, skromnost,
vnitřní soustředění, lásku k bližnímu.
Miluj mou Matku, která je i tvou
Matkou.
A přijď opět se srdcem, které je
ještě více naplněno láskou, ještě více
oddáno mému Duchu.
Pak nalezneš ve svém srdci každý
den novou lásku, nové dobrodiní,
novou útěchu.

Zabýváš se právě nějakým plánem?
Vyprávěj mi, čím se zabýváš. Co si
myslíš? Co si přeješ?
Co mohu udělat pro tvého bratra, co
pro tvou sestru, co pro tvé přátele,
tvou rodinu, tvé představené?
Co bys chtěl pro ně učinit?
Jsem pánem srdcí a jemným
pohybem je vedu tam, kde se mi líbí,
aniž bych ohrozil jejich svobodu.
Jsi snad smutný nebo máš špatnou
náladu?
Vyprávěj mi dopodrobna, co tě
rozesmutňuje.
Kdo tě ranil? Kdo urazil tvou
sebelásku? Kdo tebou pohrdá?
Sděl mi všechno a brzy dospěješ
k tomu, že mi řekneš, že po mém
příkladu vše odpouštíš. Jako mzdy se
ti dostane mého útěšného požehnání.
A máš snad strach? Cítíš ve své duši
onu neurčitou trudomyslnost, která
je sice bezdůvodná, ale nicméně
nepřestává drásat srdce? Vrhni se
do náruče mé prozřetelnosti! Jsem u
tebe, jsem na tvé straně.
Vidím vše, slyším vše a ani na
okamžik tě nenechám na holičkách.
A nemusíš se snad podělit se mnou
o nějakou radost?
Proč mě nenecháš podílet se na ní,
když jsem přece tvým přítelem?
Vyprávěj mi, co od tvé poslední
návštěvy u mne potěšilo a rozveselilo
tvé srdce.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Jak dopadla petice
V průběhu letošního srpna a září
jsme měli možnost postavit se na
stranu ochrany lidského života a
veřejně vyjádřit svůj postoj k
neúctě k počátečním fázím vývoje
člověka.
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své znalosti oprašují i někteří starší
kluci. Učení to není jistě lehké.
Kromě toho, kdy a kam mají jít, se
musí naučit spoustu různých názvů,
většinou latinských. Jejich nadšení
pro učení je zatím velké, přesto vás
všechny prosíme o modlitbu za
všechny ministranty, aby vytrvali ve
své službě, vždyť kolik kněží
začínalo u oltáře jako malí kluci.
Svatý Tarsicie, patrone ministrantů,
oroduj za nás.

V Ořechově probíhala podpisová
akce proti legalizaci pokusů na
lidských embryích a proti zavedení
potratové pilulky RU 486. Petice
byla celorepubliková adresovaná
Parlamentu České republiky a
Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Pořádalo ji občanské sdružení
HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Je
neziskovým sdružením s cílem
prosazovat úctu k lidskému životu od
početí
do
přirozené
smrti,
podporovat rodinu a ve spolupráci s
odborníky šířit odborné poznatky o
souvisejících tématech.
Možnost hlouběji se seznámit s
touto problematikou jsme měli z
informačních letáků na nástěnkách
obecního úřadu a v kostele.
Podařilo se posbírat celkem 82
podpisů, z toho 72 v ořechovském
kostele a 10 podpisů na obecním
úřadě. Celkově se k petici přidalo již
více než 50 000 lidí z celé ČR a
počet stále roste.
„Pro vítězství zla stačí, když
slušní
lidé
nedělají
nic.“(J.
Šenkýř)

Tomáš Dudík

Orelská pouť 2005
V neděli
21.8.
jsem
se
jako
každoročně zúčastnil orelské pouti
na Svatém Hostýně. Tato pouť má
již svoji tradici a koná se pravidelně
vždy předposlední srpnovou neděli.
Ve vlaku z Brna do Bystřice pod
Hostýnem jsem se nečekaně setkal
se známým farníkem ze Silůvek a tak
nám cesta v družném hovoru rychle
uběhla. Od nádraží v Bystřici nás
autobusová
kyvadlová
doprava
vyvezla až na konečnou zastávku.
Po soukromé pobožnosti v bazilice a
v kapli se sochou Panny Marie
plačící, dále pak na hřbitově u hrobu
arcibiskupa Mons. Vaňáka jsem byl
přítomen řazení orelských praporů
v počtu 56 (někdy jich bývá i přes
70), vedení Orla, hostů, kněží a
následného průvodu k venkovnímu

Marek Poledňa

Ministrantský kurz
Ve farnosti Všech svatých se začali
připravovat na svou službu u oltáře
dva noví chlapci. Spolu s Jindřichem
Jedličkou a Ondřejem Dudíkem si
5
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o všem možném, strašili jsme ty
mladší tím, že umíme kouzlit, ale oni
nám stejně nevěřili! Věděli, že jsou
to jen triky! Pak jsme dorazili
k potoku Bobrava, tam jsme hráli
různé hry. Nakonec jsme dorazili ke
kamarádům Steingartům na zahradu
opékat párky. Poté výlet skončil. Byl
to moc hezký den.“

pódiu s oltářem pod korunami
staletých stromů. Slavnostní mši sv.
celebroval
emeritní
litoměřický
biskup Mons. Josef Koukl. Ve své
homilii se zaměřil na rozlišnost při
zpodobňování soch a obrazů Panny
Marie, ale pouze ta hostýnská je
výjimečná tím, že drží na ruce
Ježíška, který metá blesky. Tento
symbol pak dále rozváděl. Na konci
mše svaté byla přečtena zdravice
duchovního rádce Orla arcibiskupa
Mons. Karla Otčenáška, který byl
t.č. spolu s ostatními našimi biskupy
v Kolíně n. Rýnem přivítat papeže
Benedikta XVI. Po odchodu průvodu
zpět k bazilice se konalo orelské
shromáždění
a
vystoupení
významných hostů a představitelů
Orla.
A já se nakonec ptám: Co na to naše
místní orelská jednota? Nechybí
pravé orelské srdce?

Patrik Man, 4.třída

ŽIVOT VE VÍŘE
Hřích je ruksak s harampádím
Půjdu-li
k Ježíši
a
řeknu:
odevzdávám se ti, odevzdávám ti
všechny své starosti, strachy, svá
provinění, nedůvěru v to, že jsi otec,
který mě má rád, svůj falešný pohled
na tebe, na lidi kolem i na sebe,
odevzdávám ti všechno, co mě od
tebe odděluje, čím přispívám k tomu,
že se lidé nemají rádi, a dávám ti i
sebe
samého…
Potom
zažiji
osvobození. Hřích nám zakrývá oči,
abychom neviděli skutečnou krásu
života a stvoření a nemohli se z ní
radovat.
Mnohokrát jsem jako kněz i jako
biskup cítil působení Ducha svatého,
jeho zvláštní moc. Mnohokrát jsem
spolusdílel radost člověka, ze
kterého
Ježíš
sňal
ruksak
s harampádím a byl najednou volný a
šťastný. Mnohokrát jsem slyšel po
udělení rozhřešení říkat něco ve

Vítězslav Novák

Výlet
V sobotu 15.10. se konal výlet dětí
z náboženství. Vydalo se s námi 20
dětí a jeden z nich byl tak hodný, že
nám do Peregrínka také přispěl.
„Vyrazili jsme v 8:30 na výlet, sraz
byl u hasičky. Šli jsme ke křížku,
tam jsme se rozdělili na družstva a
šli jsme dále. Cestou jsme si povídali
6
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Adventní řetěz
Milé děti,
během adventu si berte za každou
účast na mši sv. jedno papírové
srdíčko. Srdíčka najdete na stolku
vzadu v kostele. Doma si je pak
můžete ozdobit a pečlivě schovat.
Všechna vaše srdíčka pak vybereme
po mši poslední adventní neděli,
budeme je do sebe zaklesávat, až
vytvoříme
řetěz,
kterým
pak
ozdobíme vánoční strom v kostele.
Srdce symbolizuje lásku, kterou
k nám má Bůh, když poslal na zem
svého Syna, jehož narození o
vánocích slavíme. Kolikrát řetězem
omotáme strom? Papírová srdíčka už
na vás čekají.

smyslu: „Kdybych měl křídla, tak
teď odletím.“
A já jsem si zase mnohokrát řekl, že
kdybych byl knězem třeba jen pro
tuto jedinou zpověď, tak to stálo za
to.
(Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle … aby
mohlo vyrůst něco krásnějšího)
OKÉNKO PRO DĚTI
Tajenka pro bystré hlavičky
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SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
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Svatá Anežka
Byla dcerou českého krále Přemysla
Otakara I., který vládl ve 13. století.
O její ruku se ucházeli urození
panovníci. Vzdala se svého bohatství
a založila v Praze klášter klarisek,
kam sama vstoupila. Postavila i špitál,
kde se starala o nemocné. K tomu
účelu založila i jediný český řád –
křižovníky s červenou hvězdou.
Je patronkou: Čech, nemocných,
chudých a trpících.
Atributy: Model kostela v ruce, je
zobrazována
v řeholních
šatech
s korunkou, někdy má odložený

Legenda:
1) Postní doba začíná …… středou
2) Syn Abrahama a Sáry
3) Město, kde žil Pán Ježíš
4) Autor knihy Genesis
5) Město, kde se narodil Pán Ježíš
6) Který pták oznámil Noemovi
konec potopy
7) Který evangelista chybí:
Jan, Marek, Matouš, ……..
8) Společenství věřících
9) Bible obsahuje Starý a Nový ………
10) První a nejdůležitější svátost
11) Jedna z nejdůležitějších částí
kostela
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nacvičují každé pondělí, ženy každou
středu. Všichni noví zpěváci a
zpěvačky jsou srdečně zváni. Hlaste
se u Jany Pařilové.
26.12 na Štěpána v 8:45 zazpívá
skupina Fatima, která nám předem
svůj vánoční repertoár neprozradí,
chystá pro nás překvapení, tak se
budeme těšit.

královský šat a korunu, u nohou
ubožáka, ošetřuje nemocné, uděluje
almužnu, sytí hladové.

Svátek má 13.listopadu

OZNÁMENÍ
h
V letošním školním roce probíhá
výuka náboženství každou středu
v zasedací místnosti na Obecním
úřadě v Ořechově. A kdy výuka
probíhá a kolik dětí ji navštěvuje?
1.třída a mladší: 14 – 14:45 (7 dětí)
2. a 3. třída : 14:45 – 15:30 (8 dětí)
4.,5. a vyšší: 15:30 – 16:30 (11 dětí)

h
Stále
zveme
všechny
zájemkyně
do
společenství
„Modlitby matek“. Nezáleží na tom,
kolik je vám roků,
při našich
setkáních
se
sjednocujeme
v modlitbě. Setkání probíhají na
faře v Ořechově, začínáme v 16:30.
Zde jsou termíny do začátku postní
doby: 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.,
2.1.2006, 16.1., 30.1., 13.2., 27.2.

h
Vánoční
program
duchovní
hudby v kostele Všech svatých
v Ořechově:
Chrámový sbor pod vedením Jany
Pařilové představí skladby
24.12.na „půlnoční“ mši svaté
25.12.na Boží hod vánoční v 8:45
-Maria má dítě- spirituál
-Co se tak svítí v Betlémě
-Hvězda září
-Sláva Bohu
-Narodilo se děťátko
-J.J.Ryba-Spi, spi neviňátko
-Milí synáčkové
Zkoušky chrámového sboru probíhají
od 25.října v 18:30 na faře. Muži

„Láska matek proměňuje svět.“

h Příští číslo Peregrínka by mělo
vyjít s Boží pomocí 22.ledna 2006.
Kdo máte dar psaní, prosíme o
příspěvky do dalších čísel, zvláště z
okolních farností.
Budeme také
rádi, když zpravodaj podpoříte
modlitbou i finančně.
Děkujeme
h redakce

Redakce a zpracování: Hana Poledňová, Leona Steingartová. Příspěvky odevzdávejte do
označených krabic „Peregrínek“ v kostelech v Ořechově, Tikovicích, Bratčicích nebo zasílejte
e-mailem na adresu < peregrinek@atlas.cz >. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti.
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