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Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Advent
Bloudí nocí tichý anděl
adventní nocí po krajině
na varhany mu hvězdy hrají
dveře se před ním otvírají
dveře se před ním otvírají
vstoupí a tiše postojí
na varhany mu hvězdy hrají
a děti se ho nebojí
Bloudí nocí tichý anděl
adventní nocí po krajině
a hledá tiché teplé skrýše
už brzy dítě narodí se
/Karel Toman-Petr Ulrych/

DOBA OČEKÁVÁNÍ
Ve světoznámém poutním místě Lurdech
na stěnách katedrály jsou kamenné
desky a na nich napsaná modlitba Páně,
Otče náš, takřka ve všech světových
jazycích. Jednotlivé prosby znázornili
malíři obrazem světové úrovně. Každý
malíř své země měl vytvořit jednu
kresbu k jedné větě modlitby Páně.
Český malíř, věřící člověk, byl pověřen
nakreslit
obraz
k prosbě:
Přijď

království Tvé… čili advent dneška
viděný věřícím srdcem pokorného
umělce.
Na obraze září na celé pomalované ploše
plátna jas Krista – Vykupitele jeho
svatosti, Světla pravdy, dobroty a lásky.
On je světlo pravé, osvěcující každého
člověka, přicházejícího na tento svět.
Vždyť podle sv.Jana světlo světa již
tisíciletí svítí v temnotu a tma ho
nepojala (Jan 1,5), na svět přišel, aby
nikdo, kdo v něho věří, nezůstal ve tmě.
Tma je nejvíce soustředěná kolem
středu obrazu, kde je srdce Krista , v ní
je nakreslena tápající postava člověka.
Tou postavou je znázorněn advent v nás.
Je-li v nás ještě tma, je to naši vinou.
Jaká je to pestrá síť cest a cestiček,
vždy však vedou k jedné jediné.
Kdybychom se mohli dívat nějak
z nadpozemské výše na život, jak většina
lidí,
chodců
i
povozů,
z těchto
křivolakých cest a cestiček vedlejších
silnic se prodírá k té hlavní cestě a po ní
spěchá ke středu života. To jsou ty
cesty křivolaké, které žádá adventní
kazatel Jan Křtitel, napřímit směrem
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s dochovaným portálem patří ke
klenotům českého stavebního umění.
Klášter byl osazen řádovými sestrami z
cisterciáckého opatství a zrušen v roce
1950, sestry byly zaměstnány v JZD.
Řeholní život se podařilo opět obnovit
po roce 1989.
Poutní mše sv. - ke svaté Anežce České
vždy v neděli po jejím svátku (13.11.) v
9.30h. Na Vánoce slavnostní půlnoční
mše svatá.
/HaP/

správným ke Kristu – ke středu Pravdy,
Dobra, Spravedlnosti.
Náš advent je touha i když ne dost
uvědomělá – dostat se z tohoto šera,
tmy, do světla života s Kristem –
Světlem. Náš advent je naděje, že my,
kteří jsme se sv. křtem stali dětmi
Božími, byli svedeni na křivolaké cesty
života, pokryti pavučinami, můžeme se
z tohoto přediva z milosti Boží přetrhat,
vymotat se z bezcílného bloudění a vrátit
se ke Kristu.

Z VÁNOČNÍHO KALENDÁŘE

Náš advent je pokorná prosba: „Přijď,
Pane Ježíši, přijď!“ Na tuto naši touhu,
naději a prosbu, odpovídá velebně
posvátná liturgie adventu:
„Ejhle,
přijde Pán a Bůh náš … a všichni svatí
jeho s Ním. Jen cestu připravujme,
srdce očišťujme! A bude v ten den
světlo velké.“
P.Bohuslav Bláha

26.prosince – sv.Štěpán
Otevřená nebesa
Svatý Štěpán kamenován. Kameny
dopadají, krev teče, život hyne, bolesti
rostou – a přece tento mučedník se
dovede modlit za ty, kdo mu toto
nejvyšší přirozené zlo způsobili. Dovedl
to proto, že měl v sobě protihodnotu,
protisílu – a tou silou byl pohled do
nebes. Tam viděl Krista i odměnu,
kterou mu Král mučedníků chystá. Je
velká milost, velká životní síla umět se
dívat do nebe, vidět věčné hodnoty,
odměnu za oběti tohoto života. Tímto
pohledem byli silní první křesťané –
proto šli na smrt tak nebojácně,
vyznávali víru a lásku ke Kristu tak
statečně.
Dívej se do nebe – hodně vysoko a
hluboko hned z jitra, dívej se tam, když
klesáš, pod křížem sténáš, dívej se ve
chvíli pokušení – cvič se v tom, ať to
dokonale umíš, až budeš umírat! Je
blažená smrt s pohledem do nebe kde

CESTOVNÍ OKÉNKO
Předklášteří – klášter Porta Coeli
Jestli
o
letošních
Vánocích
plánujete
prožít půlnoční mši
svatou na nějakém
poutním místě, bude
vás jistě zajímat náš
tip.
Cisterciácký
ženský
klášter Porta Coeli - česky Brána nebes
- byl založen v roce 1234 (letopočet se
dobře pamatuje) královnou Konstancií,
vdovou po králi Přemyslu Otakaru I. a
matkou sv. Anežky České. Klášterní
kostel Nanebevzetí Panny Marie v
přechodném románsko - gotickém slohu
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se svátkem Narození Páně. V obou jde o
to, že se Bůh zjevuje jako člověk,
dokonce jako právě narozené dítě.
K tomuto dítěti nejprve přiběhnou
prostí pastýři, kteří slyší jásající
anděly ohlašující slávu Boží na
výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem
na Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním
puzením, které vychází z jejich srdce.
Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří
do Izraele. K témuž dítěti o něco málo
později dorazí i králové – mudrci, kteří
z pohybu a postavení hvězd neomylně
vyčtou, že se narodí velký král, a to
v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je
úsměvné, jak tito mužové vědy,
moderně řečeno intelektuálové, kteří
se dobrali poznání o narození krále
králů složitými výpočty a věděli o něm
dříve, než k narození došlo, přijdou
pozdě. Prostí pastýři jsou už zase
zpátky u svých stád, když do Betléma
vstupují učenci. Je tu skryto jakési
ponaučení. Cesta rozumu může vést ke
spásnému setkání s Bohem, ale je
složitá a dlouhá, protože vede všemi
možnými oklikami pochyb. Cesta srdce
je daleko přímější, ale vyžaduje, aby
srdce bylo citlivé a vnímavé.
Tři známé litery nejsou začáteční
písmena jmen králů: Kašpar, Melichar,
Balthasar. Je to sice starobylý, přece
však pozdní výmysl. Tři litery jsou
zkratkou požehnání, které znamená Pán
(řecky Kurios) či Kristus (Christos),
obydlí (latinsky mansionem) ať žehná
(benedicet). Jak se stalo, že prvou

čeká Kristus – slast všech svatých!
Pohled do nebe vše vysvětlí, vše
usnadní, vše zahojí, ke všemu krásnému
dá naději!
/z knihy Josefa Hloucha Minutěnka/
1.ledna
– Slavnost Matky Boží Panny Marie
Maria otevřela Bohu svůj život docela.
Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale
v bezmezné důvěře. Musela naplnit
úkoly a povinnosti chudé palestinské
dívky a později matky. Ale v tom všem a
nad to všechno byla Boží. Plná milosti,
dívka Páně, která nechtěla nic, než aby
se jí stalo podle jeho slova. Služebnice,
která nedělala jen to a ono pro Boha,
ale která pro něho byla ve všem, co žila.
Každý z nás věřících může být plný
Boha, plný Ducha Kristova. Každý z nás
může zcela reálně přinášet do světa,
v němž
žije,
do
života,
který
spoluvytváří,
Boží
plnost,
Boží
přítomnost a moc, Boží lásku. A tak se
náš život může stát plodným podobně,
jako byl život Mariin. Plodný ne naší
neuvěřitelnou výkonností, ale plodný
Bohem, který v nás žije a působí.
Tento svět není v podstatě chudý na
výkonné pracovníky nebo na vynikající
odborníky. Je ale značně chudý na Boží
lidi. A to je tedy úkol, který je nám
vlastní, který za nás křesťany nikdo
nemůže na sebe vzít.
/z knihy Aleše Opatrného Vánoce/

6.ledna – Slavnost Zjevení Páně

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv.tří
králů, je svým obsahem téměř totožný
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ochotni vydat se do Betléma za světlem
hvězdy, která nás vede k Němu. Kéž se
i o těchto vánocích všichni společně
více přiblížíme k Pravdě, k Lásce,
k Narozenému Kristu.
/R.D.Mgr. Radek Jurečka/

literou je C, není dost jasné. Může to
být odsunutím h z písmene ch, může to
být latinský přepis řeckého k. Mnoho
na tom nezáleží. Tato zkratka znamená
Pán žehnej tomuto domu.
/K+M+B z knihy Vánoce – P.Piťha/

Jaký tvar má tvoje modla?

DUCHOVNÍ ŽIVOT

„nebudeš mít jiného Boha mimo
mne...Nebudeš se klanět žádné
modle ani jí sloužit. Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě
milující“ (Ex 20,3-5)

Co to jsou vánoce ? Je to něco
běžného nebo zázrak?
Vždyť celé vagóny gratulací se rozletí
po všech zemích a nesou přání radosti a
štěstí.
Lidé
se
obdarovávají
a
s odpuštěním si tisknou dlaně. Společně
zpívají: radujme se, veselme se. Proč?
Jsou vánoce – na svět dnes přišla Láska
– proto. Bůh nám z lásky daroval svého
Syna a chce, abychom jeho lásku
napodobovali.
On přišel v dítěti, aby s námi mohl
mluvit lidským hlasem. Přišel k nám jako
člověk, aby nás mohl mít rád lidským
srdcem.
Srdcem,
které
dovede
spolucítit a spolutrpět, srdcem, které
dovede chápat a odpouštět, které se
dovede radovat i plakat.
Přišel k nám, aby nám nabídl své
přátelství. A jaká může být odpověď od
nás na narození Krista? Třeba naplnění
toho, za co společně všichni prosíme
v modlitbě o slavnosti Narození Páně:
„Kéž naše víra, která svítí v našich
srdcích, září i z našich skutků.“
Aby i našim přičiněním byly kolem nás
skutečně Vánoce – svátky radosti a
lásky, svátky důvěry a naděje, svátky
velké útěchy. Bůh přišel a je tu s námi.
A už nikdy nebudeme sami, jsme-li

Já uctívám sportovní Rolls-Royce,
bratře. Neusále mu poskytuji oběti v
podobě benzínu a leštění. Tomuto
obřadu věnuji spoustu času. Přináší mi
to štěstí ve všem mém podnikání a v
očích svých druhů jsem člověkem,
který má životní úspěch. Jaké značky
je tvé auto, bratře?
Já uctívám krásu svého domova, sestro.
Už dlouho a láskyplně na něj
soustřeďuji svou pozornost: židle
barevně kontrastují s kobercem, odstín
záclon je sladěn s dřevem nábytku a
všechno je dokonalé a posvátné... Žiji
pouze pro to, abych sloužila svému
domu a za odměnu pociťuji závist mých
sester, které mne musí odměnit
pochvalou. Aby mé děti nezneuctily
posvátnost mého domova špínou a
hlukem, vyženu je ze dveří. Jaký tvar
má tvoje modla, sestro? Je to tvůj
dům, nebo tvůj šatník?
Já uctívám obrazy, které maluji,
bratře... Já uctívám své povolání... Já
zase golfový zápas... Já uctívám svoje
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charakter celých svátků už je nám
jasný dávno. Bůh, který to všechno
začal, si dal záležet, aby nám poslal to
nejcennější. A nejednou. A Tři králové
nepřišli a nenesli laciné tretky. A
andělé přinesli dobré zprávy, které se
netýkaly výprodeje za poloviční ceny.
/ z knihy Roberta Fulghuma Všechno, co
opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce/

pohodlí... Konec konců, není potěšení
smyslem života? Já uctívám svou
církev, naše misijní činnost předčí práci
všech ostatních církví v tomto městě a
příští rok si už můžeme koupit nové
varhany…
Lepší
pěvecký
sbor
nenajdete… Já uctívám sebe…
/ z knihy Joy Davidmanové Dým na hoře/
Mosazné pravidlo obdarování
Když už mluvím o dárcích, měl bych vám
prozradit takové pravidlo. Není to
zrovna moje pravidlo. Vyslovil je při
vánoční oslavě v úřadě jeden nevrle
vypadající pán. Pán, o kterém se
tradovalo, že je pořádná držgrešle.
Právě si rozbalil nějakou hloupůstku,
kterou
našel
pod
kancelářským
vánočním stromkem. Hlasem plným
pobavené lítosti se neobracel k nikomu
konkrétnímu. „Víte, ono to není pravda,
že záleží na pohnutce a ne na vlastním
dárku. Prostě to tak není. Moje matka
mě v tomhle vodila za nos. Za ty roky
se u mne nahromadilo tolik krámů
zabalených jako dárky od lidí, kteří
honem vyběhli koupit nějakou lacinou
blbost z umělé hmoty, aby mi ji mohli
dát pod záminkou pozitivních emocí. A
já vám říkám, že hlavně záleží na dárku
samém. Vlastně spíš, že lidi, kteří mají
ty správné pohnutky, dávají správné
dárky. Mělo by být takové pravidlo mosazné pravidlo obdarování.“ A
vykročil ke koši na odpadky a nesl svůj
dáreček, jako by to byl mrtvý šváb.
No možná to tak je. Je to trochu drsně
řečeno a moc nás to neuklidní. Ale

Dárečky od Ježíška – překonáme
tento mýtus?
Ti z nás, kteří budou letos otevírat
před svými nejmenšími dětmi kouzlo
vánoc, zřejmě opět použijí vžité klišé o
Ježíškovi, co nosí dárečky. Nyní svoje
úsilí z velké části zaměří na to, aby
zakamuflovali nákup a přípravu dárků.
Neuplyne moc času a vyvstane problém
a možná i obavy, jak těmto dětem
sdělit pravdu. Všechno může ale
dopadnout jinak, když se o vánocích
zaměříme na oslavu narození Spasitele.
Dárečky budou od maminky, tatínka,
babičky... jako symbol Jeho lásky.
Takto nebudou dětem zastiňovat
skutečný smysl vánoc a bránit jim v
jejich správnému pochopení Krista.
Nebude to štědrý chlapeček, jehož
mýtus skončí nejpozději s nástupem do
první třídy.
/Marek Poledňa/

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Podzimní oříškování
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2006 pořádal
Orel jednota Ořechov ve vestibulu
místní orlovny výstavu s názvem
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všem, kteří podpořili výstavu svoji
návštěvou.
/Eva a Jirka Trenzovi/

„Podzimní oříškování“. O co šlo? Na
výstavě bylo možno shlédnout výtvory,
ve kterých hraje nějakou roli ořech. Ať
už vlašský, lískový či jiný. Byly
vystaveny např. obrázky, jejichž rámy
zdobila ořechová skořápka, dále pak
svícny, věnce a další předměty, které
zkrášlují naše domovy, samozřejmě se
zakomponovaným ořechem. Těžko lze
popsat vše, co bylo k vidění.
Dalším
možným
lákadlem
pro
návštěvníky byly různé hry, které
běžně známe, ale v „ořechovém“
provedení. Jednalo se např. o dámu,
mlýn, člověče nezlob se, pexeso, házení
ořechem na terč aj. Nejmenší děti měly
možnost sestavit si z různobarevných
skořápek obrázek dle své fantazie.
Součástí výstavy byla i ochutnávka
ořechového cukroví (s možností získání
receptů) a různých druhů ořechů. V
rámci výstavy byla zorganizovaná
soutěž, do které mohl přispět každý od
0 do 18 let. O vítězi rozhodlo hlasování
návštěvníků.
Na požádání byl promítán videozáznam
o ořechovských tradicích. Na tomto
záznamu
tančí
folklorní
soubor
„Oříšek“ tradiční ořechovské tance.
Tato tradice je již pro mladé zcela
cizí,možná ti starší vzpomenou. Škoda,
že nezájem o tuto tradici způsobil, že
za několik málo let nebude nikdo vědět,
že taková tradice existovala. Jsme
obyvatelé obce s názvem „Ořechov“, a
tak na strom ořech a jeho plody
musíme být náležitě pyšní. Děkujeme

Nová farní knihovna
Jak jste jistě zaznamenali z ohlášek a z
nástěnky v ořechovském kostele,
chystáme se otevřít naši farní
knihovnu. Protože je ve veřejných
knihovnách málokdy dostatečný výběr
literatury s náboženskou tématikou,
chtěli bychom ji shromáždit a půjčovat
na faře v Ořechově. Díky štědrosti
našich farníků, kteří nám nosí své
knihy, máme základ do začátku. Pokud
máte i vy doma knihy, které již nečtete
a chtěli by jste se s nimi podělit s
ostatními a tím šířit Boží slávu, budete
vítaní. Tak se kniha, která vám třeba už
dlouho leží v knihovně může stát pro
někoho povzbuzením, útěchou, nebo
rádcem na cestě k Bohu. Knihy můžete
nosit do sakristie v Ořechově. Všem
dárcům děkujeme.
/HaP/
Vzpomínka na varhaníka
Před rokem, 6.11.2005, si Pán k nácviku
vánočního
sboru
v nebi
povolal
služebníka věrného a vytrvalého.
Zemřel pan Jaroslav Tolar. A tento
skromný a nenápadný člověk začal
chybět. Nejenom rodině, ale všude tam
kde byla přítomnost varhaníka brána
vždy s naprostou samozřejmostí. Na
večerních bohoslužbách, pohřbech, na
křížových
cestách
a
různých
pobožnostech, při nácviku písní a žalmů
s ženským sborem.
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pan Marek Poledňa a Jaroslav
Hendrych v největších vedrech vykopali
odvodňovací drenáž u farské zdi. Při
další brigádě byl upraven roh v horní
části zahrady. Pan Záděra s panem
Šmídem vystavěli kapli pro umístění
sochy Panny Marie a nové zídky
z kamene, který daroval obecní úřad.
Díky jeho dotaci se také vysázel nově
upravený roh a umělý svah
pod
dětským hřištěm. Výsadby se ujali pan
Miroslav Florián a Jan Kafrda.
Časté zalévání vzal na svá ramena pan
Tomáš
Pehal.
Mezitím
odlévala
jednotlivá zastavení betonářská firma
z Brna.Po dokončení betonářských
prací byly upraveny cesty panem
Hanákem z Nebovid. V poslední době
byla brigáda na rozvoz prosívky po
cestičkách a Sdružení pro Ořechov
zakoupilo a vysázelo několik nových
stromů a keřů.
Brigád bylo svoláno mnoho a skoro vždy
někdo přišel. Nerad bych na někoho
zapomněl, ale dík patří těm farníkům,
kteří opětovně chodili pomáhat, patří
mezi ně pan Pehal T., Poledňa M., Pisk F.
,Krejčíř L, manželé Bohumil a Marie
Šmídovi, paní Urbanová J., Bažaličková
L. a další, kteří se zúčastnili ve svém
volném čase. Největší dík však patří
panu kostelníku Aloisi Plškovi, který při
budování nové zahrady strávil nejvíce
času. Byl při každé i neohlášené
brigádě, při každé práci betonářské
firmy. Strávil zde, i neplánovaně,
mnoho hodin a díky patří i jeho ženě,

Děkujeme mu za vše, možná, že jsme
mu nikdy nestihli říct, jak moc jsme si
Jeho práce vážili.
Nezapomínejme s modlitbou.
/J.P./

Vzpomínka na kněze

Začátkem srpna jsme vzpomněli 20.
výročí úmrtí P. Břetislava Lautrbacha,
který v našich farnostech působil
v letech 1949-1981 a je pohřben
v rodinné hrobce na žatčanském
hřbitově.
Byl
známý
svým
budovatelským elánem, kdy i v těžkých
letech komunismu pečlivě opravoval
svěřené kostely.
V tomto roce je to už 50 let, kdy
nastoupil u nás do kněžské služby Mons.
Josef Valerián a působil zde 5 roků
jako kaplan. Starší farníci dodnes
vzpomínají na jeho kázání, práci
s mládeží a vedení dětského pěveckého
sboru. V současné době je farářem
v Moravci a Stražku.
/S.P./
Farní zahrada
Nastává zima a s tím končívá i většina
prací venku. I na nové farní zahradě
pomalu utichá pracovní činnost a byl
jsem požádán, abych shrnul celoroční
práce.
Během zimy předložil farní radě pan
architekt Štěpán plány na zastavení
křížové cesty a ty byly jednohlasně
přijaty. Jen co vysvitlo jarní sluníčko,
začalo se pracovat venku. Terénní
úpravy provedl zcela zdarma se svým
bagrem pan Josef Doubek. Zeď fary
byla nově omítnuta firmou pana Pařila a
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která ho při této únavné práci
podporovala.
Práce se opět rozběhnou
v jarním
období, ale ta největší práce je už za
námi. Doufám, že při dalších brigádách
přijdou i ostatní farníci, kteří zatím
stáli v pozadí a společně, jako velká
farní rodina, vytvoříme krásný prostor
pro meditaci a odpočinek nejen pro
nás, ale i pro naše potomky.
/Tomáš Dudík/
Misijní koláč
V neděli 29.října 2006 proběhla v
ořechovské farnosti akce na podporu
misií s názvem Misijní koláč. Ochotné
kuchařky napekly koláče, buchty a
bábovky, které si za dobrovolný
příspěvek farníci "kupovali".
Díky širokému srdci všech dárců bylo
vybráno 2 600,50Kč. Tato částka byla
odeslána do Špindlerova Mlýna, kde je
sídlo Papežských misijních děl v ČR.
Náš příspěvek zajistí základní životní
potřeby pro jedno dítě na misiích na 13
let. Všem, kdo jakkoli přispěli pro zdar
této akce, děkujeme. Koláče se moc
povedly. Mnohé
mlsné
jazýčky
se zajímaly, kdy že bude příští Misijní
koláč. Bližší informace o PMD můžete
najít na www.misijnidila.cz
/Radka Jedličková/

otázkami vyzkoušela naši bystrost a
znalosti
o
patronech
brněnské
katedrály, o biskupství a potom nás
provedla rezidencí biskupství. To bylo
něco! Úžasem někteří ani nedýchali, jiní
dýchali až moc, když jsme stoupali po
schodech vzhůru do kaple zasvěcené
Duchu Svatému. Tam za námi přišel
otec biskup Vojtěch Cikrle. Po několika
milých slovech a společné modlitbě
jsme dostali požehnání a pak jsme se šli
připravit na mši sv., která byla
v katedrále.Po skončení mše jsme se
přesunuli do Informačního kontaktního
centra Petrov, tam nás jeho pracovníci
přivítali na projektu Andělé. Povídání o
andělech a prohlídka výstavy Vita
Christi nás příjemně naladily na blížící
se advent.
Na závěr si každý vyrobil papírového
anděla a odcházeli jsme s „tajným“
úkolem – snažit se být andělem těm,
které máme kolem sebe. Poznáte nás?
/LeS/

Na co se těšit v Roce diecéze 2007
Kromě jiných akcí, o kterých zatím ani
nevíme, se připravuje vědomostní
soutěž o diecézi, která začne
v souběhu s kalendářním rokem a
ukončena bude do hlavních letních
prázdnin. Soutěž bude probíhat v pěti
kategoriích – předškoláci a 1.třída, 2. a
3. třída, 4. až 6.třída, 7. až 9.třída a
pátá kategorie studenti a dospělí. Pro
první dvě kategorie bude mít soutěž
výtvarnou podobu, další dvě budou
znalostní a poslední kategorie bude mít

Sobota na Petrově
Konečně jsme se dočkali soboty
25.listopadu, kdy se konal dlouho
plánovaný výlet dětí z náboženství na
Petrov. Ráno před devátou nás přivítala
p. Jandlová před katedrálou, několika
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internetovou podobu. Můžeme se těšit
na
farní
kolo,
které
proběhne
v průběhu února až března, oblastní
kolo v průběhu dubna a finále se bude
konat v katedrále v Brně.
Další akcí, na kterou se můžeme
připravovat
v Roce
diecéze
je
3.celostátní misijní kongres pořádaný
Papežským misijním dílem dětí, který
se uskuteční 6. října v Brně. Že je to
ještě daleko? Malými krůčky v podobě
zdařilých akcí jako misijní pohlednice,
misijní koláč apod. nám čas uteče velmi
rychle. Na misijním kongresu nebude
chybět hra pro děti, misijní jarmark a
jiné misijní akce.
/LeS/

A vědí to vůbec lidé?
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška
se zeptala veverky: „Co pro tebe
znamenají
Vánoce?“
Veverka
odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají
krásný stromeček ozdobený spoustou
svíček a cukrovím, které mám tak
ráda.“ Liška se připojila se svou
představou: „Pro mne samozřejmě
nesmí chybět voňavá pečená husička.
Bez pečínky by to opravdové Vánoce
nebyly.“ Do řeči se jim vložil medvěd:
„Vánočka! O Vánocích musím mít
obrovskou sladkou vánočku!“ Slyšet se
dala také straka: „Podle mne jsou o
Vánocích nejdůležitější krásné a zářící
šperky. O vánocích se má všechno
třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl:
„Vánoce
dělá
Vánocemi
teprve
šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě
láhve!“ A osel, který to už nevydržel, se
rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil
ses? Vždyť na
Vánocích je
nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to
zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil
velkou hlavu a zabučel: „A vědí to
vůbec lidé?“
/Bruno Ferrero - Vánoční příběhy pro
potěchu duše/

Ministrantská služba
Od začátku školního roku se téměř
každou neděli po mši připravují chlapci
na ministrantskou službu. Tomáš Dudík
odpovídá na jejich dotazy, vysvětluje
liturgické úkony, učí je používat různé
liturgické předměty a předává svoje
zkušenosti.
Mnozí
jsou
ještě
předškoláci. Modleme se za všechny
naše ministranty, aby byli užitečnými,
aby dobře a s láskou plnili svoje
povinnosti, aby vytrvali, aby žili ve víře,
pravdě a lásce a aby jejich služba
nekončila s absolvováním základní školy,
ale pokračovali v lektorské službě a
další pomoci knězi v pastoraci.
/LeS/

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Svatý Štěpán
Narodil se kolem Kristova narození.
Patřil k sedmi jáhnům, kteří byli
vysvěceni
apoštoly,
aby
ulehčili
Ježíšovým učedníkům v jejich práci. Byl
vynikající kazatel odsouzený Židy ke
smrti kamenováním - stal se prvním

MYŠLENKY
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kteří
pomohli
a
pomáhají
při
financování stavby a provozu Hospice.
Každoročně probíhá Tříkrálová sbírka
v celé republice. Do ulic většiny obcí a
měst vycházejí skupinky tří králů
s koledou, dárky a malou pokladničkou
na finanční příspěvky. V brněnské
diecézi nad sbírkou přebírá patronát
otec biskup Vojtěch Cikrle a Diecézní
charita Brno. V modřickém, rosickém a
tišnovském děkanátu organizuje sbírku
právě
rajhradský
Dům
léčby
s hospicem sv.Josefa.
Až u Vás zazvoní zvonek, budou tam
stát děti, budou zpívat tříkrálovou
koledu a černý vzadu vystrkovat bradu,
přivítejte
tyto
odvážlivce
a
dobrovolníky
s porozuměním.
Díky
jejich odvaze a Vaší štědrosti bývá
dosaženo výborných výsledků. Co je
však důležitější než finanční výnos –
daří se obnovit starou křesťanskou
tradici a roznést do domácností
pohodu, radost a pocit pomoci bližním.
/LeS/

křesťanským mučedníkem. Štěpánova
kamenování se účastnil i Šavel pozdější apoštol Pavel, asi roku 40.
Patron
:
koní,
kočích,
zedníků,
kameníků,
vzýván
proti
bolestem
hlavy
a
proti
kamenům
Atributy : palma,
kniha
evangelií,
kameny

prosince.

Svátek

má
26.
/HaP/

ŽIVOT VE VÍŘE
Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa
a Tříkrálová sbírka

Hospicové
hnutí
vzniklo
jako
alternativa nabízející
nemocnému
člověku
více než technické
vymoženosti medicíny.
Bohužel, tento pohled
nesdílí
vždy
instituce,
které
zdravotnickou péči financují. Vzhledem
k současné legislativě o financování
hospicové péče není možné vydělat si
vlastní činností na zabezpečení veškeré
péče a rozvoje Hospice. Od pacientů a
jejich
rodin
pracovníci
Hospicu
nemůžou a ani nechtějí žádat příliš
vysoké částky na úhradu léčby, protože
potom by se zařízení mohlo stát
dostupné jenom majetnějším lidem a ne
všem, kteří je potřebují.
Bez Vaší pomoci se nelze obejít a
z celého srdce patří poděkování všem,

OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Otázka: Co znamená výraz „Goliáš
oloupen“ v koledě Narodil se Kristus
Pán?
Odpověď: Nad tím si asi lehce láme
hlavu kdekdo, včetně mě. V podstatě
jsem to chápal dříve tak, jak to
popisuje Jan Milíč Lochman ve své
knize O smyslu křesťanských svátků .
Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest
vykoupen, radujme se! Co má ten Goliáš
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pekáči. Tak aby to těšení na Vánoce
bylo opravdu radostné, máme pro vás
několik vtipů a jednoduchou tajenku.
Tak krásné a požehnané svátky!

společného s Betlémem? Nabubřelý
silák Goliáš nahání hrůzu Izraelským.
Je postavou i výzbrojí v nesrovnatelné
pozici síly. Jen jeden se mu odváží čelit
– chlapec David, takřka bezbranný, jen
se svým prakem, podle všech odhadů
snadná obrova kořist. Ale právě ten
zdánlivě bezmocný chlapec se stává
vítězem – a provždy svědkem o moci

- Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?
- Chvilička.
- A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc
dolarů?
- Penízek.
- Pane, prosím tě, dej mi penízek.
- Jistě, počkej chviličku.

bezmocných.

Tento výklad je určitě uspokojivý a
hluboký, i když zřejmě nikoli původní.
Na stránkách www.vira.cz je totiž
překvapující
a
velmi
smysluplné
vysvětlení. U toho Goliáše jde
pravděpodobně o zkomoleninu Beliáše
(který jako jméno mnohým lidem
v minulosti nic neříkal). Na uvedeném
portálu se píše toto:
„Namísto Goliáš
uvádějí některé
prameny Beliáš, což je zkomolenina od
Beliál, hebr. ničema, starozákonní
význam – ďábel, protivník Krista (Ottův
slovník naučný, d1 II, str.674).“
Takové vysvětlení už je naprosto
pochopitelné a přesně zapadá do
teologie Vánoc: narozený Ježíš bere
sílu tomu, který charakterizuje zlo.

Vypráví učitelka žákům: „Milé děti,
v Africe na mnoha místech, kde žijí děti,
není žádná škola. Víte tedy, nač budeme
dnes vybírat peníze?“
„Na cestu do Afriky!“
KŘÍŽOVKA
Tajenka je rozhovor s Bohem.
1. Izraelité přešli přes Rudé …
2. Izraelité putovali 40 let po …
3. Egypťané se klaněli …
4. Sestra Ráchel…
5. Samson byl velký starozákonní …
6. Izraelité byli v Egyptě …
7. Bratr Kaina …
8. Evangelista …

1 M o Ř

/Mgr.Petr Nešpor na www.katolik.cz/

2

OKÉNKO PRO DĚTI

P

3 M O

Ahoj holky a kluci!
Čím bychom vás tak mohli potěšit před
Vánocemi, na které tak nedočkavě
všichni čekáme? Posledně v náboženství
jsme se spolu nasmáli, když jeden náš
kamarád řekl, že Mojžíše našla
faraónova dcera v Nilu na vymazaném

5
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Nezáleží
na tom, kolik toho
vlastníme, ale na tom, zda z toho,
co máme, umíme dávat. Nezáleží na tom, zda se
umíme
prosadit, ale na tom,
zda umíme přemáhat sami sebe.
Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme
znalosti, ale na tom, jak moudře dovedeme tím, co
máme,
hospodařit.
Nezáleží na tom,
co děláme, ale na tom,
jak to děláme a proč to děláme.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit, ale na
tom,
zda dovedeme
přinášet radost jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme
bojácní a máme strach, ale na tom,
zda se chováme tak, jako bychom strach neměli.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne, ale na
tom,
zda ho umíme,
když přece jen přijde,
přijmout. Nezáleží na tom,
zda jsme šťastni, ale na tom,
zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným,
Nezáleží na tom, zda jsme milováni, ale na tom,
zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním. Nezáleží
na tom,
co o nás říkají lidé,
ale na tom, jací skutečně
jsme, jak jsme věrni sami sobě.
Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,
ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu
k pravdě. Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale
na tom, jak jsme naplnili svůj život. Nezáleží na
tom, kdy zemřeme, ale na tom, zda jsme připraveni
setkat se
kdykoli
s Bohem.

OZNÁMENÍ
h
Na internetu funguje křesťanská
linka důvěry pro každého, kdo má něco na
srdci a chce se svěřit jinému člověku nebo
si popovídat, kdo má nějakou otázku
týkající se víry, křesťanství či smyslu
života, kdo hledá radu či pomoc, kdo se
chce modlit s dalšími lidmi za svůj úmysl.
Je možné i zprostředkování setkání
s knězem. Služba je k dispozici bezplatně
a
anonymně.
Elektronická
adresa:
help@vira.cz
Službu
provozuje
tým
spolupracovníků Pastoračního střediska při
Arcibiskupství pražském, Misijního centra
při AP a Centra pro rodinu při AP. Dotazy
pisatelů, které vždy vyžadují odbornou
pomoc
psychologa,
jsou
předány
partnerské Lince důvěry, kterou provozuje
SOS centrum Diakonie.
h
Mše sv.v kostele sv.Kunhuty na Hlíně
se koná každou neděli ve 14 hodin.
h
Chrámový sbor pod vedením Jany
Pařilové představí o Vánocích skladby
Už je s námi věčná láska – rytmická
Veselme se všichni nyní – Holan Rovenský
Vzhůru vstaňte, bratři ! - pastorela – Em.
Konfršt
V půlnoční hodině - Weber
h
Děkujeme
za
příspěvky
do
Peregrínka
a
prosíme,
abyste
se
podepisovali pod své příspěvky, vždyť se
nemáte za co stydět, jsme za ně moc rádi.
h
Příští „velikonoční“ číslo Peregrínka
vyjde 1.dubna na Květnou neděli

redakce

Redakce a zpracování: Hana Poledňová, Leona Steingartová. Příspěvky odevzdávejte do
označených krabic „Peregrínek“ v kostelech v Ořechově, Tikovicích, Bratčicích nebo zasílejte
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