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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD

ROK SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA

Dříve, než se začtete do podzimního
farního zpravodaje, chtěli bychom se
tímto omluvit pí. Minaříkové, která
s ochotou napsala do červnového čísla
Peregrínka článek o žehnání kaple
v Pršticích. Při zpracování asi řádil
redakční šotek, neboť došlo v článku
ke zkreslení některých informací a
mylným zprávám. Ti, kteří měli
možnost být u této slavnosti anebo
alespoň shlédnout záznam na DVD,
nám dají za pravdu. Ještě jednou se
omlouváme a věříme, že k podobným
dezinformacím již nedojde.
redakce

Ze Šavla se stal Pavel
„Pavel, apoštol ne od lidí, ani skrze
člověka“ – takto se představuje
opakovaně autor ve svých epištolách.
Je to apoštol vyvolený, i když se
s Ježíšem za jeho života na zemi
nesetkal. Nepatřil k dvanácti poslaným kázat radostnou zvěst evangelia,
ba ani nezískal místo uprázdněné
Jidášovou zradou, na to postoupil
Matěj.
Jmenoval se hebrejsky Saul, po
našem Šavel, a patřil původně
k vášnivým pronásledovatelům křesťanů. Asistoval při ukamenování jáhna
Štěpána a ve své horlivosti pravého
farizeje si vyžádal od velerady plnou
moc, aby mohl křesťany stíhat i mimo
území Palestiny. V této „krvavé“
funkci se vypravil se svoji družinou do
syrského města Damašku a „Skutky
apoštolské“ líčí obdivuhodnou příhodu:

Ježíš Kristus přichází,
aby se stal světlem tvého života.
Světlem silnějším
než všechny temnoty.
A jak píše jeden z proroků:
,,Těm, kdo ho hledají celým srdcem,
dává budoucnost plnou naděje“.
(Stradivárky – Vojtěch Cikrle )
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Když se už Pavel blížil k Damašku,
před branami ho náhle obklopilo
nebeské světlo. Padl na zem a uslyšel
hlas: “Saule, Saule, proč mne
pronásleduješ?“ Otázal se: „Pane, kdo
jsi?“ „Já jsem Ježíš, jehož ty
pronásleduješ!“, odpověděl hlas a
přikázal mu, aby šel do města, tam
mu bude pověděno víc. Příběh
pokračuje dál. Šavel vstal ze země a
poznal, že nevidí. Průvodci se ho ujali
a odvedli do města, kde byl ubytován
v Přímé ulici u jeho krajana Judy
z Tarzu. V Judově domě ho navštívil
damašský učedník Ananiáš, uzdravil
ho od slepoty a poučil ho, co má
konat. Od této doby, doby svého
obrácení, šíří Pavel křesťanství se
stejnou horlivostí, s jakou je dříve
pronásledoval. Pavel založil mnoho
náboženských obcí – psal jim dopisy,
které se staly součástí Písma
svatého. Jeho apoštolské cesty, jeho
nezměrná utrpení, která rád snášel
pro Krista i jeho láska ke Kristu,
vyústila v úchvatné „Velepísni“ na
lásku, kterou pronáší u jednoho
z kamenných sloupů v Korintě. Je
dosud nepřekonaná. Zdůrazňuje v ní
potřebu lásky, která je, a zůstane, a
měla by být, pro každého jako
„písnička na cestu životem“.
Dnes, uprostřed tolika milionů lidí na
světě, žijí křesťané.

Může je svět přehlédnout, či je musí
uznat?
Nemohl by je přehlédnout, musel by
je uznat a s nimi počítat, kdyby
všichni
křesťané
tvořili
pevné
společenství, ukazující světu až
nepochopitelnou lásku.
Máme však vždy dobrou vůli a ochotu
posloužit a pomoci? Je vždy možné
nás rozeznat od ostatních v
prakticky prokazované lásce?
Nepřivádí nás tento požadavek do
rozpaků?
Jak cítíme třeba zodpovědnost za
přirozený i nadpřirozený život svých
bližních?
Nestačí jenom splnit své povinnosti podílet se na posvátné liturgii přijímat svátosti – je třeba v síle
milosti přijaté na mši svaté nebo při
přijetí svátostí rozdávat Krista ze
sebe, vytvářet společenství lásky, ve
kterém potkává křesťan křesťana tím potkává opravdu přítele – Krista.
Slyšíme, jak velice pokročil svět
v technice, avšak jak říká apoštol
Pavel ve Velepísni lásky – kdybychom
rozuměli všem tajemstvím, všechno
ovládali, víru měli takovou, že bychom
dovedli hory přenášet, kdybychom
však lásku neměli, nejsme nic!
Láska se neměří na krychlové metry.
Záleží na opravdovosti, s jakou
láskou vytváříme lidské vztahy jeden
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k druhému. Každý den máme zkusit
říci v rodině něco pěkného.
Radost ze života, příležitost i štěstí,
je v našich rukách – je v naší
vzájemné lásce.
Otec Bohuslav Bláha

jsem se pak naučil zpívat ,,Kde
domov můj?“, hlaholil jsem hymnu
sedě nad potokem na větvi střemchy.

Matka…
Její postoj k životu se dá vyjádřit
jenom jedním slovem: poutnice.
Poutník hodnotí věci i lidi podle
okamžiku setkání, přičemž budoucí
okamžik je jiný a obyčejně naprosto
nepředvídatelný. To vyjadřoval matčin častý povzdech: ,,Už to máme za
sebou. Zaplať Pán Bůh, dobře jsme
to přežili. Nestarej se, nevíš, co bude
zítra!“ Znamená to, že neměla smysl
pro jednotu života? Ne, měla jej
velmi živý, ale nebyl to pojem
jednoty událostí a zážitků jako
takových, ale pojem jednoty cesty.
Poutník si rád zavzpomíná, kde už
byl, co zažil, a se vším se rád smíří.
Patří to k cestě. Tato cesta je pak
někým vytýčená a poutník si je
vědom, že po ní jde. Ovšem musí pro
ni mít náboženský cit, jinak by se
brzy unavil různostmi a nesouvislými
zážitky.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
DUŠE POUTNÍKA - Tomáš Špidlík
v rozhovoru s Janem Pavlasem
Stovky odborných článků, desítky
zasvěcených publikací – tak vypadá
literární dílo kardinála Tomáše
Špidlíka. Teprve nyní se ale otec
Špidlík rozhodl mluvit také o svém
osobním životě. Kniha nás provádí
Špidlíkovým životem od dětství
v Boskovicích, přes studia v Holandsku, léta v Římě až po jeho jmenování
kardinálem. Chybět nemůže ani
ohlédnutí za inspirativním teologickým dílem otce kardinála.

Kde domov můj…
Jako chlapec jsem měl velice rád
svůj kraj: Boskovice uprostřed lesů,
v nichž jsem se brzy toulával,
s potokem Bělá, který tekl těsně
vedle našeho dvora – v něm jsem se
brodíval a chytal malé rybičky,
střevle. Do potoka jsem se také
chodil v létě každé ráno a večer
umývat. Bylo to pro mě něco tak
samozřejmého, že jsem se jako dítě
ptával: ,,Kde se lidé umývají, když
doma nemají potok jako my?“ Když

Stáří…
Díky Pánu Bohu mohu pořád ještě
normálně pracovat, proto stáří nijak
zvlášť nepociťuji. Navíc v mém druhu
činnosti se člověk stále učí něčemu
novému. Ovšem když se už nedá
pracovat a člověk se neumí ani modlit
a je opuštěný, tak to musí být
smutné. Umí-li se modlit, řekne si:
3
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,,Zaplať Pán Bůh, teď na to mám
čas!“

CESTOVNÍ OKÉNKO
Návštěva poutního místa v Rue du Bac

Nechejte se i Vy vést kousek
cesty mužem s duší poutníka.
/Lada Badinová/
MYŠLENKA
Desatero
Znáte desatero ohleduplného chování? Ne? Základní chyba.
Ohleduplné chování by mělo být
základním pilířem lidského života.
Desatero ohleduplného chování:
1. Protože je ohleduplné chování
možné, neexistuje žádný důvod, proč
se podle něho nechovat.
2. Povídejte si spolu aspoň trochu
každý den.
3. Vyrůstejte společně, stále znovu.
4. Važte si jeden druhého. Ti, kdo si
váží jen rohožek, mívají většinou
špinavé boty.
5. Mějte s druhými soucit.
6. Buďte milí. Láska nepřipouští
hrubé způsoby.
7. Najděte v každém, co je na něm
krásné, i když se to snaží zakrýt.
8. Nebojte se svárů a hádek – jen
mrtví a lhostejní se nikdy nehádají.
9. Nenechte se znechutit drobnými
podrážděními
a
každodenními
ubohostmi.
10. Stále se smějte. To cvičí srdce a
chrání před srdečními nemocemi.
/www.vira.cz/

Začátkem srpna jsem s manželem
navštívila Paříž.
Podobně jako jiní turisté, kteří tuto
metropoli navštíví poprvé, jsme byli
oslněni krásou nejznámějších historických památek, bohatostí muzejních sbírek, nevšedním výhledem
z Eiffelovy
věže,
z Montmartru,
půvabnou atmosférou města…
Rádi bychom se však s vámi podělili o
zážitek jiného, duchovního rozměru.
Prožili jsme mši svatou na mariánském poutním místě v Rue du Bac.
Rue du Bac je ulice uprostřed Paříže,
kde se v klášteře vincentek zjevila
Panna Maria svaté Kateřině Labouré.
Kateřina Labouré se narodila v roce
1806 do početné rolnické rodiny
v Burgundsku. V devíti letech Kateřině a jejím sourozencům zemřela
maminka. Otec poslal Kateřinu a její
šestiletou sestru na dva roky ke
svému bratrovi na vychování. Po
návratu domů malá děvčátka vedla
4
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celou domácnost. Kateřina odmalička
inklinovala k duchovním věcem, již
v dětství byla tichá a vnitřně velmi
usebraná. Přes různé překážky se jí
podařilo
vstoupit
do
kláštera
vincentek v Paříži.
V noci z 18. na 19. července roku
1830 se sestře Kateřině poprvé
zjevila Panna Maria. Kateřinu vzbudil
krásný malý chlapeček a řekl jí, že ji
v klášterní kapli čeká svatá Panna.
Chodby byly rozsvícené, kaple tonula
ve světle a tam u svatostánku seděla
krásná Panna Maria v bílém šatu.
Kateřina před Ní poklekla a položila
Jí ruce na kolena.
Toto zjevení je považováno za
jediné, při kterém se Panny Marie
dotkly lidské ruce.
Svatá Panna Kateřině sdělila, aby na
tomto místě se k ní lidé utíkali a
prosili ji, že jim vždy pomůže a že je
vždy ochrání. Také jí sdělila
výstrahu, že přijdou těžké dny na
Paříž a Francii, že bude řádit nová
revoluce. Předpověděla, že mnoho
kněží bude pronásledováno, mnoho
jich zemře, bude zničeno mnoho
domů, ale klášter vincentek ochrání.
Klášter zůstal skutečně zachován,
přestože okolní domy shořely nebo
byly silně poškozeny.
Při druhém zjevení v listopadu téhož
roku Panna Maria vyzvala Kateřinu,
aby byla ražena zázračná medaile.

Popsala jí, jak má tato medaile
vypadat a slíbila, že všechny, kteří
budou tuto medaili s důvěrou nosit u
sebe, ochrání jako své děti.
K ražení medaile později došlo a sám
pařížský biskup prohlásil, že bude
první, kdo tuto medaili bude nosit
ochotně a rád.
Dodnes si tyto medailonky můžeme
zakoupit v Rue du Bac v místním
obchůdku.
Kateřina
se
nikdy
nedomáhala
žádného uznání a slávy, pokorně
sloužila nemocným starým lidem
téměř do své smrti v roce 1876.
Před jejím blahořečením, 56 let po
smrti, byl otevřen její hrob, v němž
bylo nalezeno neporušené tělo,
podobně jako u sv. Bernadetty.
Kateřina dnes odpočívá v kapli ve
skleněné schránce pod bočním
oltářem v šatech, které dcery
křesťanské lásky v té době nosily.
Kateřina byla v r. 1947 svatořečena.
Kaple ve stylu secese je překrásná,
jsou zde barevné mozaiky s velkými
bělomodrými liliemi a květy.
Uprostřed za hlavním oltářem vidíme
bílou sochu Panny Marie a sv. Kateřiny klečící u nohou Panny Marie. Nad
sochou je nápis: „Každému, kdo ke
mně přijde, pomohu a vyslechnu ho.“
Děkujeme Pánu Bohu, že jsme mohli
za Pannou Marií přijít na toto
nádherné místo…
5
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Všem vřele doporučujeme!
/Karin a Pavel Soukalovi/

zapojily
čtením
Božího
Slova,
přímluv, nesením obětních darů.
Stále mluvím o dětech, ale každé
z nich má své jméno, které si
Hospodin „vryl“ do svých dlaní, když
je něco „vryté“zůstane to navždy,
nedá se to smazat. Jeho láska a péče
o nás je věčná…. Jsou to tedy:
Pavlínka Šustrová, Verunka Vrbková,
Kačka a Barunka Zezulovy, Ráďa
Steingart a Martin Světlík.
Nezapomínejme na ně a jejich rodiny
ve svých modlitbách.
Ráda bych ještě poděkovala naší
vzkvétající schole Gemini, která
doprovázela slavnost hrou a zpěvem,
dále otci Bohuslavovi, který má ve
svém srdci hodně místa i pro naše
nejmladší farníky a nakonec rodičům
a všem, kteří se na důstojném a
pěkném průběhu slavnosti jakkoli
podíleli.
A protože už nám začal nový školní
rok a s ním i vyučování náboženství,
můžeme už se zase těšit na 1. svaté
přijímání, ke kterému, na jaře 2009
přistoupí, 10 dětí.
/ Radka Jedličková/

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Ohlédnutí za 1. svatým přijímáním
Před
prázdninami,
v neděli
15.
června, po dvouleté přestávce,
přijalo 6 dětí z našich farností
poprvé svátost Eucharistie. Možná
některé čtenáře zajímá, proč se 1.
svaté přijímání minulý rok nekonalo.
Zde je vysvětlení. Podle osnov pro
vyučování katolického náboženství,
je příprava dětí na 1. sv. přijímání
zařazena do 3. ročníku. Proto se loni
rok vynechal a letos již přistoupily
děti „třeťáci“, abychom se sjednotili
s celou církví.
Děti se připravovaly celý školní rok.
Seznamovaly se s Desaterem Božích
přikázání, průběhem a významem mše
svaté, živou přítomností Krista
v Eucharistii a též přípravou na
svátost Smíření. K té přistoupily děti
den před slavností, v sobotu 14.
června.
Nedělní bohoslužba začíná průvodem
kněze s ministranty. V tu slavnostní
neděli se k nim připojilo i našich 6
dětí s bílými květy a svícemi v rukou.
Bílé květy symbolizovaly jejich čisté
duše, svíce, později rozžaté při
obnově křestního slibu, symbolizovaly
Ježíše Krista: „Já jsem světlo světa.“
Během mše svaté se děti aktivně

K restaurování fresek v kostele
sv. Jiří v Ořechově
O podrobnostech opravy fresek
v presbyteriu nás informuje vývěska
ve vstupu do kostela sv. Jiří, kde je
názorně ukázán stav před opravou a
6
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po opravě fresek, včetně podélných i
příčných prasklin. Ty procházely
celou freskou a bylo nutné je
vytmelit a dát celou fresku do
pořádku, včetně dotvoření částí
malby, které byly zcela zničeny.
Stav malby byl silně destrukční,
v důsledku zatečení stropu došlo
k uvolnění malby od podkladu, malby
se odlupovaly, byly silně ztmavlé
s ulpívajícími nečistotami a místy i
s plísněmi.
Cílem restaurátorského zásahu tak
jako v celém chrámu byla a je výrazová rehabilitace díla s potlačením
stop poškození a časových degradačních změn.
Freska v celém kostele má hlavní
motiv – život sv. Jiří, který je
zobrazen ve všech třech kopulích.
V první, již opravené části je sv. Jiří
zobrazen
jako
rytíř
v brnění,
zahalený červeným pláštěm, kterým
je znázorněno jeho mučednictví. Sv.
Jiří vzdává hold Panně Marii a je
doprovázen Mojžíšem, starcem a
andělíčkem. Dále jsou zde znázorněni
dva starci, zřejmě bibličtí panovníci
a oba se sklánějí s pokorou a úctou
před Pannou Marií. Ta vyzdvihuje
malého
Ježíška,
který
se
v žehnajícím gestu obrací k Janu
Křtiteli, jenž v pokoře klečí, u nohou
má beránka a vztahuje ke Kristu
ruku s křížem. Proti němu je

zobrazen anděl, který pozvedá
k Ježíškovi zlatý kalich. Celý obraz
doplňuje skupina malých andělíčků.
Po stranách klenebního pole jsou
latinské citáty
VENITE ADOREMUS – ( POJĎME,
KLAŇME
SE)
a
naproti
ET
PROCEDAMUS ANTE DEUM –
(PŘEDSTUPME PŘED PÁNA). Tyto
texty vycházejí z 95. Žalmu, který je
přímou výzvou pro všechny věřící
k úctě k Bohu.
Triumfální oblouk, který odděluje
kněžiště od hlavní lodi je bohatě
dekorativně zdoben. Jsou zde desky
Desatera, dále svatojiřské kříže,
motivy trofejí a ornamenty. V kartuši
je latinsky psaná prosba ke sv. Jiří –
FORTIS MILES CHRISTI DIVE
GEORGI EXPONETE ET PUGNA PRO
POPULO UT IN TERRA PAX SIT –
STATEČNÝ
VOJÍNE
KRISTŮV,
SVATÝ JIŘÍ, POVSTAŇ A BOJUJ
ZA LID, AŤ JE NA ZEMI MÍR.
Restaurování fresek v presbyteriu
stálo
395.000
Kč
a
oprava
triumfálního oblouku 60.000 Kč.
V současné době je restaurována
další část fresek ve střední kopuli
kostela. Stav malby je stejně špatný,
jako byl v první části klenby a tak i
zde průběh prací spočívá jednak
v dokumentaci stávajícího poškození
maleb, včetně průzkumu, lokálního
upevňování všech uvolněných omít7
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kových vrstev, celoplošné fixáži uvolněných barevných vrstev, odstranění
nečistot a plísní, celkovém čištění
maleb, celoplošném i detailním tmelení, včetně injektáží, retušování
jednotlivých částí, dále rekonstrukce
zaniklé malby a závěrečná fixáž.
Smlouva na tuto, právě probíhající
opravu a restaurování fresek je
uzavřena na částku 570.000 Kč.
Vzhledem
k autorovi
přestavby
kostela sv. Jiří Moritzu Grimmovi,
bavorskému staviteli, nám vyšel
vstříc Česko-německý fond budoucnosti a také německý garantující
sponzor pan Dr. Dr. Axel Diekmann,
majitel vydavatelství Neue Presse
v Pasau, který je současně majitelem
vydavatelství VLP a vydává i brněnskou Rovnost.
Díky oběma jmenovaným jsme dostali
550.000 Kč na letošní restaurování
fresek, za což jsme velmi vděčni,
protože jinak bychom těžko takovou
finanční částku získali.
Je
nutné
již
také
opravit
svatostánek, protože tato v projektu
plánovaná oprava je již třetím rokem
odsouvána pro nedostatek finančních
prostředků, jejichž předpokládaná
výše je 200-250.000 Kč. Tuto částku
máme přislíbeno, že z větší části
uhradí Jihomoravský kraj, spolu
s obecním úřadem naší obce.

Samozřejmě nás také čeká nové
osvětlení stropu s freskami.
Předpokládané náklady na osvětlení
činí cca 20.000 Kč. Snad bude možné
tuto částku zaplatit ze sbírky
farníků,
kteří
projevují
pro
renovování interiéru kostela velké
pochopení.
Tím si samozřejmě nemůžeme
vydechnout, protože ještě je nutné
v příštím roce opravit fresky v
poslední, třetí kopuli chrámu, kde je
částka za restaurování odhadována
na 400.000 Kč.
A ještě dlouho nebude možné říci, že
je dílo hotové, protože bude nutné
dokončit opravu retábulu oltáře a
stěn chrámu, včetně obrazu sv. Jiří a
výjevu Mučení sv. Jiří vlevo na zdi
vedle oltáře.
S použitím informací z farního úřadu
u kostela sv. Jiří a od restaurátora
fresek p. V. Holoubka zpracovali
členové Sdružení pro obnovu kostela
sv. Jiří.
/Zdena a Leonard Walletzští/
Pěší pouť na Velehrad
„Pojďte všichni s námi, vemte svoje
známý, my jdeme na Velehrad.“ Slovy
z písně poutníků na Velehrad začínám
svůj
příspěvek
do
Peregrínka.
Každým rokem se v polovině srpna
vydávají pěší poutníci na Velehrad.
Jeden proud jde z Velkého Meziříčí
8
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pod vedením P. Peňáze a druhý proud
vychází z Vranova nad Dyjí pod
vedením kněží z Fatymu. Vychází se
vždy v pondělí. Ve středu se
k poutníkům z Vranovského proudu
přidávají poutníci z Brna. Tento rok
poutníci z Brna procházeli kolem
kaple sv. Peregrina a tuto trasu zvolili i pro příští roky. Bylo mi ctí jít
alespoň kousek cesty s těmito lidmi.
Ke kapli přišlo kolem dvanácté
hodiny 10 poutníků, od mladých až po
dříve narozené. Následoval odpočinek, oběd a samozřejmě i meditace
a modlitba. Na další cestu směrem
k Blučině jsem se přidal i já se svými
dětmi Ondrou a Markem. Vydali jsme
se k Želešicím, za zpěvu písní a
modlitby růžence jsme došli až k
obalovně. Tam nás čekala další
odpočinková
zastávka
s krátkým
zamyšlením a modlitbou. Dále se
pokračovalo směrem k Rajhradu. U
motorestu jsme podešli dálnici a na
začátku Rajhradu jsme se seřadili do
průvodu. V čele byl kříž, korouhev a
prapor farnosti Brno-Bystrc. Pro
mnoho lidí jsme jistě působili jako
zjevení či jako parta bláznů. Zpívali
jsme mariánské písně a lidem rozdávali obrázky s žalmy a pozdravem od
pěších
poutníků
na
Velehrad.
V benediktýnském klášteře jsme měli
další odpočinek a po modlitbě
v kostele jsme navštívili památnou

klášterní knihovnu. Další část vedla
kolem řeky a přes posečené pole
k Blučině. Do Blučiny jsme došli
v 18:00 hodin. V místním Lidovém
domě nás již vítali kněží z Vranovského proudu i ostatní poutníci. A
již nás bylo přes 200. V 18:30 začala
mše svatá v plném kostele, při které
proběhly i zásnuby jedné dvojice
poutníků. Po skončení měl každý
poutník přichystán poutní guláš,
spoustu koláčů, ovoce, perníků atd.
Všem třem nám bylo velice líto, když
jsme se loučili a odjížděli večer
autobusem domů, o to více mě
potěšilo, když kluci řekli: „Tati,
příště s nimi půjdeme až na
Velehrad!“ Pouť to byla krásná, i
když krátká a ještě několik dní po ní
jsme si doma s kluky zpívali některé
písně. Jsme rozhodnuti příští rok jít
znovu a doufám, že slova písně, jimiž
článek začíná, osloví i další a příští
rok nás z Ořechova vyrazí více.
/Tomáš Dudík/
Pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou
Je sobota 30. srpna a my se jako již
minulý rok chystáme na pouť rodin.
Loni jsme jeli za zvědavosti sami
autem, ale letos, nadšeni z minule,
přibíráme další poutníky. Ale protože
naše auto pro počet přihlášených není
stavěné, objednal se malý autobus,
do kterého jsme se jen tak-tak vešli.
9
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Jeli poutníci z Ořechova, Bratčic a
Nebovid. Počasí nám přálo a cesta
s modlitbou a písničkami nám uběhla
rychle. Hned po příchodu si mohl
každý poutník u vchodu nadepsat
jedno papírové zrnko a nalepit na
papír, na kterém byl nakreslen
obrovský chléb jakožto symbol toho,
že církev je jako chléb složený
z mnoha zrn - jedinečných lidí. Potom
byla mše svatá, při které otec biskup
Vojtěch Cikrle posvětil nový oltář
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Po mši byl oběd, který různí lidé
trávili různě. Někteří si zašli pro
pořadateli nabízený párek, některým
nabalily maminky něco dobrého a
někteří si zašli třeba i do restaurace.
A potom už následoval aktivní
program, z jehož pestré nabídky si
mohl vybrat každý. Rodiny s dětmi
se vydaly hlavně na výtvarné dílny či
soutěže na téma „Po stopách sv.
Pavla“. Zajímavá byla přednáška P.
Vojtěcha Kodeta na téma mateřství,
odkud
každá
žena
odcházela
posilněna slovy tohoto vzácného
muže. Mne osobně zaujala věta, že
mateřství a panenství není něco, co
je ženě dáno a někdy i odebráno, ale
je to něco, do čeho musí každá žena
dorůst, ať už děti má či nikoliv. Na
hlavním pódiu probíhalo vystoupení
hudební skupiny Hm… a později i
pohádka o pejskovi a kočičce. Byly tu

i možnosti tiché adorace, program
pro mládež, který jsme věkově
nezastoupili, a možnosti prohlídky
s výkladem zdarma v Muzeu knihy,
Santiniho expozice anebo expozice
Kinských. Někteří také neodolali
prohlídce kostela Jana Nepomuckého
na Zelené hoře a rozhodně toho
nelitovali. Mnohý využil možnosti
ulehčit po duševní stránce, protože
všude kolem bylo po celou dobu
roztroušeno plno kněží ochotno
zpovídat. Po celou dobu procházel
celým areálem také otec biskup a
snažil se s co nejvíce účastníky
promluvit alespoň pár slov. Obdivovali
jsme jeho vitalitu. Rozhodně jsme
neměli možnost projít všechny
nabízené aktivity. V 16:00 hodin nás
čekala
závěrečná
modlitba
a
požehnání od otce biskupa a pak už
hajdy domů. Nálada byla výborná,
děti unavené (no, i když jen chvilku) a
jelo se zpátky přes Ořechov do
Ořechova
načerpáni
mnohými
zážitky.
P.S. Přes Ořechov na Vysočině do
toho „našeho“.
/Markéta Dudíková/
Celostátní setkání hnutí Modlitby
matek
„…Slož svoji starost na Pána, slož
svoji starost na Pána – a on se už
postará. Nebudu se bát, vždyť Ty jsi
12
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se mnou, nebudu se bát, Pane můj…“
znělo v sobotu 6. září v aule
Biskupského gymnázia v Brně, kde se
konalo dvoudenní celostátní setkání
Modliteb matek. Přes 300 maminek
se sjelo z různých koutů naší
republiky. Na vizitkách, které jsme
každá nosila u sebe, jsem četla Jana
z Prahy, Zdenka z Plzně, Věrka
z Českých Budějovic, tak dalekou
cestu mnohé vážily, abychom se po
roce opět sešly a podělily se o své
zkušenosti
v našich
„malých“
modlitebních skupinkách. I naše farní
skupinka zde měla zastoupení – 2
maminky ze Silůvek a 2 z Ořechova.
V úvodu všechny přítomné pozdravil a
požehnal nám otec biskup Vojtěch
Cikrle, mši sv. pak celebroval otec A.
Forbelský. Potom jsme si poslechly
velice poutavou přednášku Dr. K.
Lachmanové o naději s odkazem na
motto setkání: Neboj se, Sijóne,
nechť
tvé
ruce
neochabnou!
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed
tebe, bohatýr, který zachraňuje,…
(Sf 3, 16b-17a)
Po
dobrém
obědě
následovala
svědectví, jak modlitby mění naše
životy.
Všechna
byla
velice
obohacující, plna chval a díků a
některá byla tak silná, až mnohým
tekly slzy dojetí. Večer jsme se pak
modlily modlitby matek tak, jak je
známe ze svých setkávání, a přesto

v této
intenzitě
a
množství
zúčastněných, byly jiné. Stavění
hradby z dřevěných cihel, z nichž
každá
reprezentovala
skupinku
jednotlivých farností, ukládání jmen
našich dětí a jmen našich partnerů do
košíku,
to
vše
symbolizovalo
odevzdání sebe a svých nejbližších
do Hospodinových rukou v dětské
důvěře, aby mohl svobodně naplňovat
svou vůli v našich životech. Díky za
tento krásný a hluboký prožitek ve
velké rodině modlících se matek.
/Leona Steingartová/
Stanovisko brněnského biskupství k eutanázii

Předkladatelé návrhu zákona „o
důstojné smrti“ shromažďují podpisy
pod petici, která by měla prosadit
projednávání zákona na uzákonění
eutanazie Parlamentem ČR.
V Brně petiční akce proběhla 27. 8.
2008 na náměstí Svobody a
Biskupství brněnské bylo medii
požádáno o stanovisko. Zpracoval je
prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.,
tajemník Rady pro bioetiku ČBK a
člen Papežské akademie pro život.
Byli
jsme
požádáni
o
jejich
zveřejnění.
Zabití není důstojnou smrtí
Současná diskuse o eutanazii je do
značné
míry
založena
na
nedorozumění, omylu a někdy i
13
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manipulaci.
Eutanazií
je
třeba
rozumět aktivní ukončení života
nemocného, nikoli odmítnutí neúčinné
nebo příliš zatěžující léčby.
K uplatnění práva na „odpojení od
hadiček“ tedy není potřeba měnit
platné zákony. Lékař ani dnes není
povinen léčit za každou cenu.
Ukončení neúčinné a nepřiměřené
léčby není eutanazií, ale projevem
přiznání, že smrti nelze zabránit.
Negativní pohled církve na eutanazii
je
motivován
nejen
vědomím
nedotknutelnosti lidského života, ale
také úctou k jeho důstojnosti.
Důstojně
odchází
ze
života
především ten, kdo je na blížící se
smrt připraven a dostává se mu
potřebné tělesné, psychické, sociální
i duchovní podpory. Není potřeba
člověka
zabíjet,
aby
zemřel
důstojně. Nejúčinnějším prostředkem
proti šíření
představ
o
prospěšnosti „milosrdné smrti“ je
podpora kvalitní paliativní péče. Není
náhodou, že snahy o prosazení
eutanazie se setkávají s malou
podporou právě mezi lékaři a
zdravotníky. Posláním lékaře je
pomáhat, nikoli zabíjet.
Nelze
zapomenout,
že program
eutanazie se v Evropě poprvé prosadil v nacistickém Německu. Také
holandské zkušenosti svědčí o
kluzkém svahu, na který se vstupuje,

jestliže se zabití nevinného prohlásí
za beztrestné. Ukončování života na
žádost se pozvolna rozšířilo i na
osoby, které o eutanazii nežádaly.
Nezapomínejme, že člověk mění svá
rozhodnutí i své postoje v souladu
s měnícími se podmínkami.
Nerozhoduje se svobodně pacient,
který trpí bolestí, osamělostí anebo
pocitem, že je již jen na obtíž.
Církev ostatně není jedinou a první,
která odmítá zabíjení nemocných ze
soucitu. Již starořecký lékař se
podle Hippokratovy přísahy zavazoval
nepodat nemocnému smrtící lék, i
kdyby jej o to pacient žádal. Moderní
lékařství nesmí být horší než
starověká medicína.
ŽIVOT VE VÍŘE
Jdeme na pouť
Nalistujeme-li ve slovníku heslo
pouť, najdeme tam tyto významy:
1. putování, cesta, cestování
2. putování na posvátné místo
3. církevní slavnost k uctění památky
světce, jemuž je zasvěcen místní
kostel, kaple ap., spojená s lidovou
zábavou
4. (nověji zejména) zábava, atrakce,
prodej u stánků ap.
Většina současníků má pouť spojenou
se střelnicí a centrifugou, horskou
dráhou a autodromem, klobásami,
cukrovou vatou a ohlušující muzikou.
14
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S poutí jako náboženským jevem se
setkáváme snad ve všech náboženstvích. Poutní místa jsou dána
tím, že tam někdo významný žil, je
tam pohřben anebo tam lidé hodně
věcí prožili. Důvody pro pouť se v
průběhu staletí příliš nezměnily. Lidé
vždy hledali pomoc ve svých
důležitých životních rozhodnutích,
těžkostech a ve vyslyšení proseb i
tužeb a také chtěli vzdát díky za
případnou pomoc. Na poutě se chodí
také na znamení pokání, tj. nápravy
za viny. Rozhodující je cíl, ne
kilometry, rychlost nebo způsob
přepravy.
Chození na poutní místa či k
sakrálním objektům má starý původ.
Už ve Starém zákoně jsou několikrát
připomínány
poutě
ke
třem
slavnostem (slavnost nekvašených
chlebů, slavnost dožínková neboli
slavnost týdnů a svátky stánků, popř.
sklizně) do různých svatyní, později
pouze do Jeruzaléma.
Nejstarší písemný záznam o putování
do Svaté země pochází z roku 334 po
Kr.
Nejvýznamnější
a
také
nejfrekventovanější poutní trasou
středověké křesťanské Evropy se
stává cesta do severošpanělského
Santiaga de Compostella k hrobu
apoštola sv. Jakuba. V 16. století
vzrůstá obliba v putování k milostným
obrazům a soškám Panny Marie.

Podle toho, v jaké vzdálenosti se
poutní
místo
nacházelo,
se
organizoval i způsob putování. I na
vzdálenější místa se v minulosti
chodilo pěšky a jezdilo koňskými
potahy, později se cesta kombinovala
s dopravou vlakem. Pěší průvody měly
svůj pevný řád a průběh vžitý časem.
Během průvodu se lidé modlili
růženec,
litanie,
které
byly
předříkávány stejně jako slova písní.
Na pokyn hlavního organizátora se
průvod zastavoval i ke krátkému
odpočinku, aby se lidé občerstvili.
Jedlo se málo, vždy si každý něco k
jídlu nesl s sebou. Jistě, šlo taky o
společenskou událost a o příležitost
k odreagování, ale přece jenom hlavní
byl onen "zbožný úmysl" - pouť za
někým, koho chceme uctít modlitbou,
písní a vlastně i tou fyzickou
námahou z dlouhé chůze, komu
chceme svěřit své starosti a trápení
a koho chceme poprosit, aby nás jich
zbavil nebo nám je alespoň pomohl
nést.
Představa houfu táhnoucího krajinou,
nesoucího korouhve a zpívajícího
nábožné písně, jejichž jednotlivé
verše hlasitě vyvolává předříkávač,
třeba u leckoho z nás vzbudí
shovívavé pousmání. Ale neprávem. V
těch prostých projevech víry bylo
tolik koncentrace (tehdy se říkávalo
"usebrání"), že ji svým předkům
15
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můžeme v dnešním zápase s
uspěchaností leda závidět.
Tolik o poutích podle informačních
zdrojů internetu. Ať už jste letos
byli či se ještě vydáte na pouť
kamkoli, ať vás putování občerství,
naplní pokojem, nadějí a radostí.
/L. Steingartová/

Účastníci tohoto setkání nepatří
mezi „boháče“. Převážnou většinu z
nich tvoří studenti.
Někteří z nich si na cestu do
Austrálie našetřili postupně; vzhledem k tomu, že místo konání –
australské Sydney – bylo oznámeno v
létě roku 2005, měli na to tři roky. A
skutečně se našla řada lidí, kteří si
před třemi lety našli brigády či
zaměstnání při studiu a nebylo pro ně
problémem ušetřit tisíc korun
měsíčně, což je při hodině práce
denně přibližně 50 Kč na hodinu.
Jiným na tuto cestu přispěli jejich
blízcí, rodiče, prarodiče, dostali
příspěvek kupříkladu jako dárek k
narozeninám, Vánocům apod.
Další byli vysláni jako zástupci
větších
společenství,
děkanátů,
vikariátů, diecézí, komunit apod.
Tato společenství se dobrovolně
skládala po malých částkách, aby
někdo
z
jejich
středu
mohl
reprezentovat své společenství na
Světových dnech mládeže.
Jiní, kteří už pracují, si na cestu do
Austrálie ušetřili ze svého platu;
mezi ně patřím i já, který jsem si
cestu do Sydney financoval sám, a
podařilo se mi na ni ušetřit, ačkoli mě
stála několik měsíčních výplat. Sám
jsem hovořil s účastnicí, která si na
cestu vydělala tak, že po státnicích
odjela na půl roku pracovat do Irska

OTÁZKA A ODPOVĚĎ

Otázka:
Ti, kteří jeli za papežem do
Austrálie, byli zajisté movitější boháči. Běžný člověk si to dovolit
nemůže. Kristus říká, spíš projde
velbloud uchem jehly, než boháč co
království nebeského. Z toho logicky
vyplývá, že do Austrálie se sjeli ti,
kteří do království Božího nevejdou.
Takže, proč takový mediální humbuk
(Velehrad apod.) kolem zavržených?
To jsem moc zvědavý, jak mi tyhle ty
papežovy triumfální výlety zodpovíte.
Asi nijak, ono se lepší odpovídá na
otázku, kdy a kolikrát mají
ministranti při mši zvonit. Že.
Odpověď:
Jste na omylu, tvrdíte-li, že ti, kdo
jeli na Světové dny mládeže v
Austrálii, byli boháči. Už Vaše
ztotožnění solventních lidí s boháči
se neslučuje s mým chápáním
českého jazyka a logiky. Ovšem proti
Vašemu tvrzení hovoří i holá fakta.
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Přímo z australského Sydney odpovídal: Zdeněk Drštka
/www.katolik.cz/

a podařilo se jí tak cestu uhradit
vzdor sílící koruně.
Dovolte mi závěrem několik otázek:
Kde berete jistotu, že ti, kdo mají
majetek, jsou proto automaticky
zavrženi?
A kde berete tu odvahu rozhodovat o
tom, kdo bude zavržen? Dosud jsem
žil v přesvědčení, že poslední slovo
má pouze Všemohoucí Bůh.
Je pěkné, že znáte Písmo, ale bylo by
dobře, kdybyste své znalosti neomezoval jen na verše o velbloudovi a
uchu jehly. Přečtěte si například
slova Krista Pána ze začátku Skutků
apoštolů o tom, jak budou apoštolové
jeho svědky „až na konec země“ (Sk
1,8). Můžete pak při četbě rozjímat,
kdo apoštolům platil cestovní výlohy.
Nevěřím tomu, ale pokud byste
náhodou měl pravdu a já bych našel
na konci svého pozemského života
nebeskou bránu zavřenou a nedostupnou, jsem si jist, že se před ní
setkám se svatým Pavlem, který
napsal: „Dovedu žít v odříkání a
dovedu žít v hojnosti.“ (Flp 4,12) A
při té příležitosti se ho zeptám, jak
mi zodpoví svoje triumfální výlety po
Středomoří (kromě posledního, kdy
cestoval na státní útraty) a proč
kolem toho dělal evangelista Lukáš
takový mediální humbuk (dnes mu
říkáme Skutky apoštolů). Jsem si
jist, že to nebude špatná společnost.

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠÍM SRDCÍM
Světci blízcí našim srdcím
V dnešním čísle přinášíme životopis
bl. Zdenky Schelingové – mučednice.
Naleznete jej uprostřed ve formě
komiksu, který jsme s dovolením
převzali z Katechetského centra na
Petrově.
OKÉNKO PRO DĚTI
Každý člověk střeží jako svůj poklad
to, co považuje za důležité a vzácné.
Takovým pokladem nemusí být jen
zlato a peníze, ale třeba rodina,
kamarádi, nebo vlastní schopnosti. O
poklady se máme starat nejen proto,
abychom je neztratili, ale abychom
se o ně mohli dělit s ostatními. Když
dosadíte větší písmena z mincí podle
souřadnic do tabulky na čelní straně
pokladnice (str. 19), dozvíte se, co je
pro nás vzácným pokladem a proč.
/Katechetský věstník 1-2/2006-7/
OZNÁMENÍ

Výuka
náboženství
letos
probíhá opět v zasedací místnosti
OÚ v Ořechově každou středu 12:4513:30
předškoláci,
13:35-14:20
1.třída, 14:25-15:10 2.třída, 15:1516:15 3.třída, 16:20-17:20 4. a vyšší
17
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třídy.
Bližší
informace
u
pí.
katechetky R. Jedličkové – mobil
607 794 135

Dětské rytmické mše svaté
budou do konce tohoto roku bývat:
21. září, 19. října, 16. listopadu, 14.
prosince. Zpívání nejmenších bude
v tomto školním roce ve farní budově
vždy 1. a 3. neděli v měsíci po mši
svaté a zpívání mladých (skupina
Gemini) má zkoušku každé úterý
v 18:00 hod. na faře – M. Dudíková
(mobil 731 479 254.)

Zveme všechny na 1. farní den
s táborákem na farní zahradě,
předpokládaný termín je v neděli 21.
září 2008. Kromě opékání buřtů a
společného
zpívání
tu
budou
nachystány i hry pro všechny věkové
kategorie.
Podrobnosti
ještě
upřesníme
na
plakátech
a
v ohláškách. Tímto zveme všechny,
kdo si uchovali dětskou duši
v jakémkoliv věku a touží poznat své
spolufarníky
i
mimo
kostel.
Informace podá M. Dudíková

V sobotu 11. října 2008 se koná
Růžencová pouť do Šaštína a
Mariánky. Odjezd je v 7:00 hodin z
parkoviště u zdravotního střediska v
Ořechově a podle zájmu bude
možnost přistoupit u parku ZŠ v
Ořechově nebo také v Silůvkách a
Pršticích na autobusové zastávce. V
Šaštíně
navštívíme
baziliku

Sedmibolestné Panny Marie, kde
shlédneme výstavy "Sedmibolestná"
a " Ježíš Kristus je stejný včera,
dnes i zítra". V 11 hodin bude mše
svatá. V nejstarším poutním místě na
Slovensku Mariánka pak navštívíme
kostel zasvěcený Narození Panny
Marie. V poutním areálu se nachází
také "Svatá studně" a křížová
zahrada s "Lurdskou jeskyní". Návrat
je plánován kolem 18. - 19. hodiny. Na
pouti nás bude doprovázet P.
Bohuslav Bláha. Cena poutního
zájezdu je 250 - 300 Kč, v ceně je
zahrnuta
doprava
a
cestovní
pojištění. Zájemci se mohou hlásit
kdykoliv po mši v sakristii nebo u L.
Steingartové – mobil 777 674 936

V neděli 28. září pořádá
farnost ve spolupráci s OÚ Ořechov
„Svatováclavský
jarmark….aneb
šikovné ořechovské ručičky“ a touto
cestou prosíme o spolupráci všechny
farníky,
kteří
mohou
přispět
nějakých svým tradičním i netradičním výrobkem. Kontaktujte prosím
pořadatele na tel. čísle: 731
479 254. Děkujeme. O jarmarku
samotném
budeme
informovat
formou plakátů a v ohláškách.

Slavnost světla s lampióny bude
v pátek 31. října po mši svaté. Pro
děti bude nachystaná cesta světla
v Růžové zahradě s odměnou na konci
a starší mohou prožít krátkou
18
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adoraci za zemřelé na hřbitově. Více
informací u M. Dudíkové.

Od 10. do 12. října proběhne
víkendovka na faře v Ochozi u Brna

pro
ořechovské
ministranty
a
zpěvačky (zpěváka) z Gemini. Bude to
zároveň soustředění zpěvu a zdokonalování se ve znalostech
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ministrantských. Samozřejmě naši
mládež čeká i zábava. Když nám to
počasí dovolí, chystáme se i na
prozkoumání místních jeskyní.
Více informací dostanete na tel.
čísle: 604 964 171. O Vaše ratolesti
se tam budou starat Dudíkovi a
Ivičičovi

Farnost také chystá výstavu
strašidel ve farním sklepení pod
dětským hřištěm. Otevření výstavy
bude záležet na rychlosti výroby
strašidel, ale předpokládaný termín
je v měsíci říjnu. Opět o přesném
datu budete informováni plakáty a
v ohláškách – M. Dudíková

Letos již druhým rokem
pořádáme v sobotu před misijní
nedělí Misijní most modlitby. Jste
srdečně zváni k modlitbě růžence za
misie v sobotu 18. října v 18. hodin
do kostela Všech svatých v
Ořechově. Více informací podá L.
Badinová – mobil 737 666 012

Další
modlitební
schůzka
Společenství sv. Peregrina bude
v pondělí 3. listopadu v 17 hodin ve
farní budově v Ořechově. Jste
srdečně zváni i nečlenové ke
společné modlitbě. Pána můžeme
chválit všichni společně! Bližší

informace
o
Společenství
na
webových stránkách
http://peregrin.webnode.cz

Modlitby
matek
pokračují
v zavedených
termínech
–
v liturgickém mezidobí jednou za 14
dní ve středu hodinu před mší sv. a
v době adventní a postní pak každý
týden ve středu taktéž hodinu před
mší svatou
ve farní
budově
v Ořechově.
Informace
L.
Steingartová

V rámci Roku svatého Pavla vás
Biskupství
brněnské
zve
na
konferenci Apoštol Pavel: Vím, komu
jsem uvěřil. (2 Tim 1,12). Konference
se koná v sobotu 8. listopadu 2008
od 8 do 15 hodin v budově
Biskupského gymnázia v Brně –
Barvičova
85.
Více
informací
najdete na nástěnce v kostele Všech
svatých nebo u L. Badinové

Další číslo Peregrínka by mělo
s Boží
pomocí
vyjít 21. prosince,
na 4. adventní
neděli. Děkujeme
všem, kteří svými
články pomáhají
tvořit náš farní
zpravodaj.

Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky a Tikovice vydává Farní úřad
Tikovická 24, 664 44 Ořechov. Neprodejné. Vychází pro vnitřní potřebu.
Kontakt: 777674936 L. Steingartová, 737666012 L. Badinová. Jazyková korektura: P. Bohuslav Bláha
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