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PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Popelka nazaretská
Mží zimní nocí hvězdné jíní.
Panna spí. Josef před jeskyní
hlídá a chladu necítí.
Spíš smutkem srdce usedá mu,
že místo jemných rouch jen slámu
pod Pannou mohl prostříti.
Ach, je-li možná, že Král králů
vyvolil by si tuhle skálu,
ten pustý chlév co rodný hrad?
Josef je sklíčen, zaplakal by.
Snad byly to vše noční šalby,
ten Boží vzkaz, ten anděl snad...
Však hle, vtom ojíněnou bání
blesk bílý šlehl znenadání
a stanul - právě blízko skal!
Toť hvězda, jasná, stříbroskvoucí!
Josef až srdce slyší tlouci.
Co se to děje? Nebo spal?
Ne, ne, vždyť slyší - ano, zpěvy!
Zlato a stříbro harf! I neví:
To proudí hudba? Odkud? Kam?
A vidí: celé nebe plane

v záplavě jasu nevídané!
Či snad i tohle že je klam?
Vyskočí, vběhne do jeskyně...
Hle, Panna bdí! A v jejím klíně
- buď chvála Bohu na nebesích! tam ryze svítí záře bílá!
Zář ze záře to vystoupila!
I poklekl - a ruce zdvih.
Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny,
jež vyhojí ty temné rány,
zející v nitru národů.
A usoužená lidská stáda
vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.
/Václav Renč/

Křesťanské vánoce jsou radostnou
oslavou narození Ježíše Krista.
V něm je pramen světla naděje,
který dává hodnotu našemu životu
a vítězí nad tmou jakékoliv lidské
beznaděje.
Radost a život ve světle této naděje
nejen o Vánocích přeje
Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
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pokud se jí už nestaly. Je fakt, že
mnozí z nás dávají přednost
vánočnímu stromu.
V jednom "dopise", který jsi dal
napsat apoštolu a lékaři Lukášovi,
abys nás seznámil s podrobnostmi
svého narození, jsem četl: "V městě
Davidově se vám dnes narodil
Spasitel, to je Kristus Pán! ... Na
zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh
zalíbení." Když se rozhlédnu kolem
sebe, nenajdu pokoj, který jsi nám
přišel dát: mnoho válek ničí celé
národy a obyvatelstvo země (té
země, kterou jsi stvořil); a potom
potraty, mafie, lupičské bandy,
homosexuálové, násilnosti na dětech,
opuštění staří lidé, narkomani,
nemocní na AIDS, bezdomovci ... To
všechno ti nic neříká? Což snad nás
už nemiluješ? Ale jak bys nás mohl
nemilovat, když ses pro nás narodil,
stal se člověkem, a byl jsi ukřižován
jako ledajaký zločinec? Tak mi řekni,
proč tohle všechno? Máme hledat
příčinu v sobě?
Když ses narodil, zpívali tvoji andělé:
"Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj." Jsi tedy pokojem ty,
přítomný mezi lidmi? Je-li tomu tak,
vysvětlí se všechno: jestliže pokoj,
pravý pokoj, jsi ty, znamená to, že
ještě nejsme tebe plní. Ne všichni tě
přijali. Dej nám tedy svůj pokoj, vlij
do nás Ducha, který by v nás vzbudil

Milý nepochopený Ježíšku,
tentokrát chci napsat přímo tobě.
Především proto, že když mluvíme s
tebou, snáze pak mluví lidé o tobě.
Potom proto, že teď píšou "dopisy
Ježíškovi" jen děti. A mně se líbí
cítit se dítětem a občas se jím znovu
stát. Což jsi kdysi neřekl, že
nevejdeme do nebeského království,
nestaneme-li se nejdříve znovu
dětmi?
Posléze se mi zdá spravedlivé,
abychom pokaždé odpověděli na
četné "dopisy", které jsi nám napsal,
které nám dosud píšeš a které my ani
nečteme.
Víš, jaký je rozdíl mezi dopisem
adresovaným tobě a dopisem určeným lidem, jako jsem já? Určitě to
víš! Jinak než my. Ty čteš mezi řádky
a zpytuješ naše srdce. Umíš jít ke
kořeni problémů, umíš vystihnout
pravý a hluboký smysl našich slov.
Milý Ježíšku, naše dějiny, ty dějiny,
do kterých ses chtěl sám vtělit, se
zmítají mezi nedůvěrou,
dvojsmyslnostmi, neurčitostmi, předpojatostmi. Věř mi, není vždycky lehké
žít v naší době.
A jesličky, které jsi vnukl svatému
Františku z Assisi v Grecciu, si
nedovedu přes jejich proslulou
věčnou platnost zařadit do historie
dnešní doby. Hrozí jim, že se stanou
neplodnou a akademickou tradicí,
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touhu po něm, abychom po něm
toužili, jako prahne jelen po prameni!
A pak věz, že vypadá divně, když ses
chtěl narodit ve chlévě a chtěl jsi
mít mermomocí místo kolébky jesle.
Věru krásné! Napřed se dáš
zvěstovat od andělů jako Kristus Pán,
jako Král vesmíru, jako Král králů,
takže to vydráždí Herodův hněv a
strach, a potom se narodíš ve chlévě!
Já nemohu vědět (mohu si to jen
představit), jak reagovali mudrci,
když se ti přišli poklonit. Byli to
přece králové! Ale je jisté, milý
Ježíši, že si nejen klekli a poklonili se
ti, ale že to udělali ve chlévě. Kdoví,
zda se okázalá a nádherná roucha
Kašpara, Melichara a Baltazara
nezamazala od volského a oslího
hnoje! ...
A když pomyslím, jak se tvoji
pozemští rodiče, Josef a Maria,
museli namáhat, aby našli tenhle
chlév! Nač všechna tahle chudoba?
Odpověď jsem nalezl v krásné básni
Lamberta Nobeniho nazvané Proč
jsem se narodil. Bůh tam říká:
"Narodil jsem se, aby ses uměl od
sebe odpoutat. Narodil jsem se
chudý, abys mě mohl pokládat za
jediné bohatství. Narodil jsem se ve
chlévě, aby ses naučil posvěcovat
každé prostředí ..."
Nechtěl jsi snad tajemně spojit
chudobu betlémské jeskyně se svým

křížem? Podle toho, co říká Pavel, žid
z Tarsu, kterého jsi obrátil na cestě
do Damašku, se mi zdá, že je tomu
tak: On (to myslel na tebe, milý
Ježíši) obě dvě části (židy i pohany)
spojil v jedno lidstvo, zjednal pokoj a
ze dvou národů udělal jediného
nového člověka. Křížem usmířil obě
strany s Bohem v jediném těle, aby
tak sám na sobě udělal konec onomu
nepřátelství.
Je to pravda, Ježíši! Každý rok, když
nastanou Vánoce, mluvíme nezbytně o
tvých chudých. Ale omezujeme se
jenom na toto, protože chudí jimi
zůstávají pořád. Dokonce jsou čím
dál chudší, ve prospěch těch několika
málo, kteří jsou čím dál bohatší. Měl
jsi pravdu, když jsi nás upozorňoval:
"Chudé budete mít vždycky s sebou."
Chceš, abychom tě poznali a přijali v
ubohostech člověka, v temných
poutech
drogy,
ve
strachu
nemocných na AIDS, v zoufalství
bezdomovců,
nezaměstnaných,
hladových, v nejistotě Maročanů,
Afričanů, v iluzích Albánců, v
osamělosti starých lidí, v tupých
očích znásilněných hošíků, v útržcích
masa potratem usmrcených dětí, v
odstrkování člověka prostě jen
proto, že je jiný. Zatímco dál
mluvíme o chudých, protože se nám
to líbí. Protože je to móda.
Před několika roky jeden kněz 3
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nepříliš pochopený i v tvé církvi - don
Lorenzo Milani - nám říkal, že "je
třeba razit cestu chudým, ale ne
razit cestu sobě (zajišťovat si
kariéru) pomocí chudých". Bude tato
věta něco znamenat pro naše politiky,
vládní činitele, ekonomy, správce?
Jak vnímat lidskou chudobu tváří v
tvář tvé chudobě? Jak slavit
důstojně Vánoce tvé chudoby? "Je
dobré dát, když nás o to žádají. Ale
lepší je pochopit, když nás o nic
nežádají. A pro toho, kdo je
velkodušný, je větší radostí hledat
chudého než dávat," napsal Chálíl
Džibrán.
Milý Ježíšku, nakonec se tě chci
zeptat na jednu věc: proč v den
Vánoc nepošleš způsobem, jaký ty
znáš, plačícím, trpícím, chudým
poselství, které jsi odevzdal onomu
bezejmennému Brazilci?
"Dnes v noci jsem měl sen.
Zdálo se mi, že kráčím po pláži v
doprovodu Pána ... a na obrazovce
noci byly promítnuty všechny dni
mého života.
Zejména jsem si všiml, že každého
dne mého života se na filmu ukázaly
stopy v písku: jedna moje a jedna
Pánova.
Šel jsem stále dál, až byly všechny
dni u konce.

Ohlédl jsem se, lépe jsem se podíval
na film a zjistil jsem, že v některých
místech byla jen jedna stopa ...
Odpovídala nejtěžším dnům mého
života, byly to dni větší úzkosti,
většího strachu, utrpení, boje nebo
bolesti ...
Tu jsem se obrátil k Pánu a zeptal se
ho: "Pane, ty jsi mi řekl, že budeš se
mnou po všechny dny mého života, a
já jsem souhlasil, že budu žít s
tebou. Ale proč jsi mě nechával
samotného
právě
v
nejhorších
chvílích mého života?"
A Pán odpověděl: "Synu, miluji tě
nekonečnou láskou a opravdu jsem ti
řekl, že budu s tebou stále po celé
cestě tvého života a že tě neopustím
ani na okamžik. A opravdu, nikdy
jsem tě nenechal samotného ...
Ve dnech, ve kterých jsi viděl jen
jednu stopu v písku, jsem tě nesl v
náručí"
(bezejmenný
Brazilec).
Milý Ježíšku, právě proto, že tě
nedokážu pochopit, tě mám rád.
/Armenti Francesco - Otevřené
dopisy /
ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Misionáři bez lodi
Madeleine Delbrêlová
Tato kniha byla autorkou napsána
ještě před koncilem, v době, kdy se
misijní poslání církve přisuzovalo jen
"specialistům", kteří odplouvali na
4
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lodích do Afriky nebo do ještě vzdálenějších končin světa. Madeleine
však přichází s tehdy revoluční
myšlenkou - každý křesťan je už svou
podstatou misionář. Je povolán mít
podíl na šíření radostné zvěsti, a to v
jakémkoli prostředí, všude tam, kde
žije. Sama Madeleine se s několika
přítelkyněmi přestěhovala do dělnické čtvrti na předměstí Paříže, plně
obsazené komunisty. Zde společně
žily a hlásaly Krista. I když
Madeleine Delbrêlová žila v minulém
století ( 1904 - 1964 ), její myšlenky
jsou živé i dnes.
.. " Myslíme si, že když lidé věří v
Boha, je vše v pořádku. Bůh ale přece
neřekl "věř", nýbrž "miluj". Lidem,
kterým dal, na základě víry nadpřirozený život, dává jediné přikázání, totiž milovat ho, milovat ho
celou svou bytostí, milovat ho nade
vše".
Misionář je ten, kdo se modlí,
ten, kdo svědčí,
ten, kdo miluje."...

její tělo je tímto mohutným zásahem
zuhelnatělé. Leží několik dní v
komatu a je udržována při životě jen
pomocí
nemocničních
přístrojů.
Kdyby
byly
přístroje
vypnuty,
okamžitě by zemřela. Ošetřující
lékaři se již zcela vzdávají a také už
chtějí přístroje odpojit. Pouze její
sestra, která je také lékařkou, trvá
na tom, aby přístroje nechali ještě
dále v provozu.
Tak začíná vyprávění ženy, která
během komatu stanula na druhé
straně skutečnosti, na onom světě a
směla se vrátit, aby vydala svědectví
těm, kteří nemohou věřit. Paní Gloria
směla v dnešní době v mystickém
zážitku, který velmi jasně popisuje,
nahlédnout do své „knihy života".
..." vnímám, jak mi tento půvabný hlas
říká:"Nuže dobře, když jsi skutečně
katolička, dovedeš mi jistě říci, jak
zní Desatero Božích přikázání"! Jaká
to pro mě neblahá výzva. Teď jsem
se měla ztrapnit. Sama jsem si
vytvořila léčku svým výkřikem a
vyznáním. Celý svět měl teď mít
možnost slyšet věrolomnost mého
slova, mé falešné vyznání. Strašná
představa pro mě. Dokážete si to
představit? Sotva jsem ještě věděla,
že je deset přikázání. Ale to bylo už
také všechno."...
..." Nakonec se mě Pán Bůh zeptal:
„Jaké mi přinášíš duchovní poklady?"

DUCHOVNÍ ŽIVOT
Stála jsem u brány nebe a pekla
Dr. Glorie Polo
Je 5. května 1995 asi půl páté
odpoledne, Bogota, hlavní město
Kolumbie. Dr. Glorie Polo - zubní
lékařka je zasažena bleskem a celé
5
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Ještě si pomyslím: „Co asi myslí těmi
duchovními poklady?" Vždyť jsem
před NÍM stála s prázdnýma rukama,
vždyť moje ruce byly bez ničeho, jen
tak mi visely z ramen, aniž by něco
držely nebo konaly. A v tomto
okamžiku slyším, jak ke mně mluví:
„Co Ti je nyní platné, že jsi vlastnila
dva byty, že bylo Tvým vlastnictvím
několik domů, že jsi dokonce mohla
nazývat svými více ordinací? Co Ti je
nyní platné, že ses považovala za
vysoce vzdělanou odbornou zubní
lékařku, která je velmi úspěšná?
Mohla jsi sem s sebou přinést i jen
jedno zrnko prachu z jedné cihly
Tvých budov? Máš snad s sebou svoji
naditou peněženku nebo tlustou
šekovou knížku?" A když se mě pak
ještě zeptal: „Jak jsi naložila s
talenty, které jsem Ti dal?",
pomyslela jsem si: „Co asi myslí za
talenty? Co mi tím chce říci?" A
najednou mi svitlo. Uvědomila jsem si
to. Ano, dostala jsem příkaz, příkaz
bránit a šířit „království LÁSKY",
„Království BOŽÍ". Prostě jsem úplně
zapomněla, že mám také duši, a ještě
mnohem méně jsem si pamatovala, že
jsem také dostala talenty. A už
vůbec jsem si nebyla vědoma, že
jedním z těchto talentů byla
schopnost, abych byla nástrojem
Božského
Milosrdenství,
abych
působila jako JEHO milosrdná ruka.

A tak jsem si ani nedělala starosti se
skládáním účtů, že všechno dobro,
které jsem opomněla a rovněž
nevykonala, připravilo Pánu Bohu
velké bolesti a mnoho zármutku."...
..." A pak mi vysvětlil: „Víš, Tvá
duchovní smrt, odumírání Tvé duše
začalo..." A nyní jsem viděla zcela
zřetelně: Byla jsem sice ještě naživu,
ještě jsem dýchala, ale byla jsem
vlastně už mrtvá; moje duše už
zemřela; zadusila se. Kdybyste jen
sami viděli, co je ta „duchovní smrt".
Co znamená, že duše odumřela,
zadusila se. Měli byste vidět, jak
vypadá duše, která už jenom pociťuje
nenávist. Jaká hrůza a děs vychází z
takové duše, která je už jen
zahořklá, na obtíž a nesnesitelná.
Celou dobu myslí jen na to, jak by
mohla celému světu způsobit další
zlo. Tak právě pak vypadá duše, když
je plně obtížena těžkými hříchy.
Moje duše je toho příkladem.
Navenek jsem příjemně voněla a byla
jsem ověšená drahými šaty, ale moje
duše zde uvnitř odporně zapáchala a
potulovala se jen v propastech lidské
a ďábelské zloby. "...
Dr. Glorie Polo žije i nadále v
Kolumbii a jako před dramatickou
událostí pracuje i dále jako zubní
lékařka. Jizvy po spáleninách, které
tvořily 70 %, jsou více než
výmluvným svědectvím, jak velký
6
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zázrak milosrdenství s ní Bůh vykonal
a jaký způsobí i s námi, když
odpovíme na jeho volání.
/Lada Badinová/

9. Jen odpuštění může přetrhnout
řetězec
zla
Bůh
odpouští,
odpouštějme i my!
10. Úcta k sobě i k partnerovi vyplývá
z toho, že jsme milované děti Boží.

MYŠLENKA

Sestavilo Centrum pro rodinu při
Arcibiskupství pražském.

Desatero nejen pro novomanžele
1. Křesťanská láska znamená Nezištné, trvalé a svobodné sebedarování.
2. Nutnost vzájemné elementární
důvěry - "já i ty chceme dobro pro
naše manželství" - bez ní jde vše
mnohem hůř.
3. Vztah může jen růst a nebo
chřadnout - nezbytné živiny se
jmenují komunikace, trvalý zájem o
druhého a ochota ke spolu-práci.
4. Konflikty v manželství jsou
normální a nemají vždy konkrétního
viníka, manželské krize nemusejí být
tragedií, ale výzvou k růstu.
5. Jestliže partner něco myslí, dělá,
cítí jinak než já, nemusí to být nutně
špatně. "Přijímám tě ..." - i s tvými
pocity, názory, zvyky, historií.
6. "... proto opustí muž (i žena) otce i
matku, přilnou k sobě a stanou se
jedním tělem ..." - už jste přestřihli
vaše pupeční šňůry?
7. Sex v manželství je dobrý a
Bohem chtěný, měl by být pravdivým
gestem.
8. Snaha o manipulaci v intimní
oblasti je jeden z nejhorších faulů!

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Jana Františka de Chantal
Zakladatelka
řádu,
mystička,
patronka saleziánek, vzývána za
šťastný porod.
Františka de Chantal se narodila roku
1572 jako dcera burgundského
předsedy parlamentu. Vdala se ve
svých 20 letech za barona Kryštofa
de Chantal. Jejich manželství bylo
velice šťastné. Františka porodila 6
dětí, z nichž 2 zemřely maličké. Po
deseti letech manželství podlehl její
manžel smrtelnému úrazu a mladá
vdova se starala o 4 malé děti.
Těžkou situaci zvládla i díky svému
intenzivnímu duchovnímu životu.
Velice stála o to, nalézt dobrého
duchovního vůdce. Když ve svých 32
letech uslyšela kázání ženevského
biskupa
Františka
Saleského,
požádala jej o duchovní vedení a
postupem času mezi nimi vzniklo
velice krásné přátelství. Dochovala
se velká část jejich korespondence,
která je velice čtivá a živá. Jana
Františka de Chantal založila s
7
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Františkem Saleským novou ženskou
řeholní společnost "Navštívení Panny
Marie", která byla určena svobodným
ženám a vdovám, které se z věkových
nebo jiných důvodů nehodily pro jiné,
přísnější řehole.
Založení
tohoto
řeholního
společenství nebylo jednoduché a
Františka při tom musela uplatnit
svoji dovednost jednat s lidmi.
František Saleský si jí velmi vážil
nejen pro její horlivou zbožnost, ale
právě i pro její bystrost a veliký
rozhled
a
zdatnost
v
administrativních záležitostech.
Františka de Chantal zakládala nové
konventy společenství až do své
smrti, v roce 1641, kdy zemřela, jich
bylo již více než 80. Mezi tím se
starala i nadále, například pomocí
korespondence, o život svých dětí.
Františka de Chantal zemřela roku
1641 při okružní cestě po svých
klášterech v Moulins. Svatořečena
byla roku 1767.
/Lada Badinová/

Město Levoča je velmi starého
původu, zmínky o něm jsou již z doby
Velkomoravské říše. Roku 1272 bylo
sídlem samosprávy 24 spišských
měst, před rokem 1323 bylo
svobodným královským městem a
kulturním centrem.
Gotický farní kostel sv. Jakuba byl
dokončen r. 1400 a patří k největším
gotickým kostelům na Slovensku.
Oltář mistra Pavla z Levoče z r.
1508 - 1517 je největším gotickým
oltářem na světě. Vysoký je 18,62 m
a široký 6,27 m. Sochy jsou v
nadživotní velikosti. Desky oltáře se
v postním období - dva týdny před
Velikonocemi - zavírají.
V levé boční lodi jsou na stěně
freskové obrazy ctností a neřestí a
biblické výjevy. Na sloupech a v
bočních lodích jsou menší deskové
oltáře. Krásné lavice na bocích i
vzadu byly zbudovány nákladem
cechů nebo panstva.
Stejně jako Levoča je i Kežmarok
pozoruhodný jednou mimořádnou
památkou. Římsko-katolický kostel
sv. Ondřeje byl vybudován na
základě povolení ze Spiše, ale s
velkým omezením:
- musel stát za hradbami města
- nesměl mít základy
- nesměl mít věž ani zvony
- směl být pouze ze dřeva
- nesměl být spojován hřeby

CESTOVNÍ OKÉNKO
Inspirována "cestovním okénkem" z
posledního Peregrínka, chtěla bych
se i já podělit o své zážitky. V roce
2006 jsme, kromě jiného, navštívili
na Slovensku i města Levoču a
Kežmarok a Spišskou Kapitulu.
8
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- musel být vybudován do jednoho
roku
Západní reformované církve se
spojily ku pomoci a vyslaly na
Slovensko švédské stavitele lodí.
Kostel byl postaven za 4 měsíce.
Kulatá okna a klenba připomínají
obrácenou loď. Kostel je dlouhý 35
m, široký 31 m, má 6 chórů a pojme
1500 lidí. Ve štítě oltáře je sv.
Trojice. Kazatelna je vidět z
každého místa v kostele. Klenbu drží
čtyři mohutné tisové sloupy. Varhany
s 18-ti registry jsou staré jako sám
kostel - z r. 1717.
V roce 1992 byla provedena generální
oprava. Kostel byl zvenčí ošetřen
omítkou z hliněné mazanice a byl
obílen. Od roku 1985 je veden jako
kulturní památka a od roku 1993 jako
památka UNESCO.

( 1245-1273 ), se dvěma vysokými
věžemi. Má mimořádně cenný interiér
- gotické oltáře ( nejcennější je
"Kalvárie" od mistra Pavla z Levoče ),
náhrobky, zvony a jiné.
V komplexu budov je zachována
hradební zeď s horní a dolní branou,
domy
kanovníků
(
gotické
i
renesanční ), pozdně renesanční
biskupský palác z r. 1652, hodinová
věž z r. 1739, budova kněžského
semináře, původně gotická, později
renesančně a barokně upravená,
jezuitské gymnázium, sídlí tam
"Společnost kanovnického práva" ve
Spišském Podhradí, je to sídlo
spišského
biskupa,
městská
památková rezervace a od r. 1993 je
na seznamu UNESCO.
Součástí celého komplexu je i
rozsáhlá parko-zahrada, která právě
v období babího léta zářila pestrými
barvami podzimu a silně umocnila
naše dojmy z této návštěvy. A ještě

Naproti tomuto kostelu se staví
řecký pravoslavný kostel a asi 50 m
bokem stojí nový, rozsáhlý a moderní
kostel evangelický. Tehdy byla
sobota navečer a v tomto kostele
byla právě sloužena mše. Mnozí z nás
tedy postáli v tichém zadumání a s
modlitbou na rtech.
Největší zážitek nás čekal v neděli.
Navštívili jsme Spišskou Kapitulu.

něco. V ten den se konala slavnost na
zahájení akademického roku.
V průvodu, který obcházel celé
rozsáhlé nádvoří, šli seminaristé
oblečeni do bílých oděvů, kněží - se
žehnajícím biskupem P. Tondrou, žáci
tamních škol, rodinní příslušníci a
hosté. Po několika zastaveních vešli
do katedrály ke slavnostní mši svaté.

Spišská Kapitula - komplex budov
kolem katedrály sv. Martina. Tato
dominantní stavba, která stojí ve
středu areálu je pozdně románská
9
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A co mohu doporučit? Nenechte si
ujít návštěvu těchto vzácných
církevních památek.
/Marie Červinková/

varhanice a zkoušeli jsme s ní písně,
které se potom zpívaly při mši.
Terezka Hendrychová a Barča
Zezulová četly čtení a duchovní
přijímání. Ostatní, Vojta Rapouch,
Jindra Skalický, Peťa Jedličková a
Kačka Zezulová, četli přímluvy. Všem
se nám mše v rádiu líbila, hlavně, že
nás mohl slyšet celý svět :-) a chtěli
bychom ji někdy zopakovat.
/Radka Jedličková/

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Slavnost světla
V sobotu 1. 11. v den slavnosti Všech
svatých, se přede mší sešlo několik
dětí s lampiónky a lampičkami u
našeho kostela, aby si zasoutěžily a
posléze byly odměněny sladkostmi.
Potom jsme šli společně na mši svatou
a po ní se k dětem přidali i dospělí
se svíčkami a lampičkami do průvodu
směrem ke hřbitovu. Tam vykonal pan
farář krátkou dušičkovou pobožnost
za přítomnosti farníků a po ní se
vydal každý rozsvítit svíčku svým
nejbližším zemřelým. Byl to velmi
příjemný večer plný světla a
poděkování
patří
všem,
kteří
s přípravou této
menší
slavnosti
pomáhali.
/Markéta Dudíková/

Farní knihovna doporučuje
Už rok a půl žije na faře v Ořechově
Farní knihovna svaté Zdislavy. Po
nesmělých
prvních
měsících
fungování
začíná
nyní
jejich
návštěvníků přibývat. A to jsme moc
rádi. Připomínáme, že otevřeno je
vždy 1. a 3. neděli v měsíci po mši
svaté.
Pro
čtenáře
nabízíme
literaturu podle těchto okruhů: děti
a mládež, snoubenci a rodinný život,
životopisy svatých a významných
osobností,
naučná
duchovní
literatura, krátká zamyšlení a básně,
knihy o Bibli, díla papežů a o
papežích, obrazové publikace. K
půjčování jsou k dispozici i některé
časopisy, např. Rodinný život, který
vydává Centrum pro rodinu v
Olomoucké arcidiecézi. Je nadčasový
a zabývá se různými rodinnými
tématy - Děti a volný čas, Smrt v
rodině,
Spolupráce
v
rodině,

Na návštěvě v Proglase
Jednoho říjnového úterý jsme jeli na
mši sv. do Radia Proglas. Cesta nám
trvala něco málo přes hodinu. Když
jsme přijeli, přivítal nás otec Martin
Holík. Přišli jsme do studia, kde nám
dali instrukce co a jak, např. jsme
vůbec neklekali a nevstávali, jen
seděli, abychom nešramotili, to by
rušilo posluchače. Po chvíli přišla paní
10
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Katecheze dospívajících, Závislosti,
atd. Pro rok 2009 jsou připravována
čísla s těmito tématy: Srdce muže,
Seznamování a výběr partnera,
Plodnost manželství, Střední věk,
Hudba v rodině. Časopis vychází 5x
ročně. Půlka je vždy věnována
danému tématu a druhá část
obsahuje......, ale to už se nechte
překvapit a přijďte si některé číslo
vypůjčit do knihovny.
Dále bychom chtěli doporučit knihu,
která se v krátkém čase dočkala již
druhého vydání - Až k prolití krve.
Je to kniha vzpomínek přátel na otce
Ladislava Kubíčka, který byl před
několika lety zavražděn na své faře v
Třebechovicích. Kniha je doplněna
fotografiemi a citáty z dopisů otce
Ladislava. Vzpomínky shromáždila a
seřadila Marie Svatošová.
A jako poslední lahůdku nabízíme
DVD Don Bosco. Hraný film o životě
Dona Boska, vychovatele mládeže a
zakladatele Kongregace salesiánů. Je
vhodný pro děti i dospělé.
Nyní, kdy práce na zahrádce a poli
ubylo, využijte dlouhé večery pro
radost a poučení s knihou. Těšíme se
na Vás.
/Radka Jedličková a Hana Poledňová/

Ořechově, o pár minut později se k
nim přidali poutníci v Pršticích a v
Silůvkách a mohli jsme vyrazit. Kam?
Na plánovanou Růžencovou pouť na
Slovensko. Náš cíl? Velké Leváre,
Šaštín, Mariánka. Hned na začátku
jsme dostali požehnání na cestu od
našeho pana faráře Bláhy a společnou
modlitbou jsme si vyprošovali jak
příhodné počasí, tak i vyslyšení všech
našich proseb a přání, kterých měl
každý ve svém srdci určitě dost a
dost.
První zastavení - Velké Leváre kostel Jména Panny Marie.
Pomodlili jsme se, prohlédli jsme si
tento milý a útulný kostel a
pokračovali v naší pouti. V 11 hodin
jsme společně, v hlavním cíli naší
pouti,
v
Šaštíně,
v
bazilice
Sedmibolestné Panny Marie, slavili
mši svatou, kterou sloužil otec
Bohuslav. Po jejím skončení se nás
ujal kostelník baziliky, řekl nám něco
o její historii, povyprávěl i pověst,
která se váže ke stavbě chrámu a
doprovodil
nás
po
výstavě
"Sedmibolestná" a " Ježíš Kristus je
stejný včera, dnes i zítra", kterou
měli
pro
návštěvníky
baziliky
zpřístupněnu.
A pak už nás čekala cesta do
nejstaršího
poutního
místa
na
Slovensku - Mariánky. Zde se již
každý individuálně věnoval svým

Růžencová pouť
V sobotu 11. října 2008 v 7 hodin
ráno nastoupili do autobusu poutníci v
11
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duchovním potřebám, protože tento
poutní areál nabízí každému ze svých
návštěvníků ten "jeho koutek k
rozjímání". Někdo navštívil kostel
zasvěcený Narození Panny Marie,
někdo se občerstvil vodou ze "Svaté
studně", někdo v tichosti, modlitbě a
prosbách meditoval při zastaveních
Křížové cesty, někdo se pomodlil
růženec u "Lurdské jeskyně".

Stejně jako loni, tak i letos pořádala
naše
farnost
Svatováclavský
jarmark. Tentokrát se vše konalo v
neděli 28. října v prostorách bývalé
speciální školy, kterou nám propůjčil
k tomuto účelu obecní úřad. Oslovilo
se několik šikovných lidí z Ořechova,
aby předvedli, co umí. Dohromady se
sešlo spousta pěkných věcí a výrobků.
Mohli jsme tu shlédnout obrazy,
vyšívání, šperky, modely letadel,
fotografie, ubrouskovou metodu,
výrobky z hlíny, atd… zkrátka opět
se ukázalo, že lidé z Ořechova mají
šikovné ručičky. A venku před
budovou na návštěvníky čekala
spousta malých rukodělných dílniček,
kde si mohli vyrobit např. malované
kameny, ozdobné rámečky, stojánek
na tužky či jiné výrobky z papíru.
Protože při přípravě celé výstavy a
dílniček pomáhaly hlavně holky
z Gemini, bylo použito vybrané
vstupné na koupi nových složek na
noty, právě pro tuto skupinu.
/Markéta Dudíková/

Sedmibolestná
Panno
Maria,
děkujeme ti za tento krásný den, za
šťastný návrat, za posilu, přímluvu i
pomoc, za pokoj a mír, který se
rozhostil v našich srdcích. Díky.
/Lada Badinová/
Svatováclavský jarmark
12
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pak vylézaly špinavé až hrůza, ale
plné nových zážitků a to stálo
rozhodně za to. Domů jsme došli až
za tmy.
V neděli jsme si domluvili zpívání při
mši s varhaníkem Frantou, aby mohly
dívky někde své vytrénované hlasivky
ukázat. Potom už nás čekal úklid, do
kterého se vložili všichni přítomní,
nakládání kufrů, společné foto a hurá
domů. Za sebe mohu říct, že tato
víkendovka se opravdu vydařila, co se
počasí i party mládeže naší farnosti
týče. Už se těším na další víkendovku
a doufám, že nejsem sama.
/Jerry/

Víkendovka v Ochozi
V pátek 10. října vyráží banda děcek
z Ořechova směr Ochoz u Brna. Jsou
to ministranti a holky z Gemini. Po
strastiplné cestě obsazují prázdnou
budovu fary, kde se posléze
zabydlují. Do kuchařských rolí se
vžili Tomáš Dudík a Marek a Jitka
Ivičičovi. Holky mají hned po
vybalení první zkoušku zpěvu, na
jejímž začátku jsou
zavaleny
množstvím nových not. Po perném
zkoušení nám naši kuchaři s pomocí
kluků nachystali výborné buchty
napečené hodnými maminkami. Po
večeři čekají kluky hry a děvčata
opět zkouška a potom už hajdy do
spacáků.
V sobotu si kluci vyrazili na cvičiště
pro psy a vyzkoušeli svoji zdatnost na
různých průlezkách. Zpěvačky čekalo
opět zkoušení, ale po vydatném obědě
a
zaslouženém
odpočinku
při
společné hře „šibenice“ a po
přepadení blízké cukrárny, jsme
vyrazili všichni směrem k místním
vyhlášeným jeskyním. Nejdříve jsme
navštívili Pekárnu, kterou mládež
prolezla skutečně křížem krážem a
holky vyzkoušely její akustiku při
písničce „Aleluja“. U další jeskyně
nás čekalo zklamání, neboť byla
zatopena a tím pádem neprůchodná,
ale zato do jiné se lezlo dírou pomocí
lana. Dolů lezly čisté děti a nahoru

ŽIVOT VE VÍŘE
Život mezi obrázky
Kolem 12-ti tisíc svatých obrázků
obsahuje ojedinělá sbírka pana
faráře Bohuslava Bláhy. Dva obrázky
jako první dostal darem jako
desetiletý v roce 1942 od bratří
kapucínů z Třebíče – Jejkova, při
jejich návštěvě v rodné obci P. Bláhy
13
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– Domamili. Tato jmenovaná obec se
nachází v blízkosti dvou poutních
míst Kostelní Vydří a Humberk u
Krásovic. „ Tam jsme každý rok
chodívali pěšky průvodem na poutě.
Maminka nám vždy koupila obrázky,
které rozšiřovaly moji sbírku,“
vzpomíná pan farář. Zpočátku
obrázky lepil do obyčejného školního
sešitu. „Když v roce 1942 zatýkalo
gestapo mého otce pro údajné
hospodářské a politické přestupky,
pro mne dosud nepochopitelně, jeden
z těch tří – při prohlídce i mého
sešitu s obrázky – odešel do
sousedního obchodu a přinesl mi alba.
Asi proto, že viděl náš pláč dětí,
nejmladšímu bratrovi byl 1 rok.“
Obrázky do své sbírky získával P.
Bohuslav jednak darem, jindy za
přátelskou cenu od svých přátel,

výjimečně
je
kupoval
ve
starožitnostech za přijatelnou cenu.
„ Nejsem členem žádného klubu
sběratelů, ani nenavštěvuji burzy,
s výjimkou tak jednou za rok
navštívím
Veletrh“,
podotýká
s úsměvem. „Ve své sbírce mám
kolekce
obrázků
s náboženskou
tématikou,
převážně
poutních
obrázků, jsou zde řazeni také světci
a světice Boží na poštovních
známkách ze všech kontinentů světa.
Největší radost mám ze známky sv.
Peregrina,“ ukazuje pan farář na
oranžovou nenápadnou známku v albu.
Ve sbírce bychom našli obrázky
ručně
malované, vystřihované
z papíru – nejstarší dřevořezy –
mědiryty, ocelorytiny, kamenotisky i
novější ofsety. Nechybí obrázky
rytiny na hedvábí, raritou jsou
obrázky z kovu sv. Cecilie a sv. Jan
Nep. Neumann a dokonce portrét
z lidských vlasů sv. Maří Magdaleny.
„Rád obrázky daruji i ostatním
sběratelům, projeví-li zájem, zato
bych si neuměl říci o obrázek, který
bych chtěl mít ve své sbírce“, usmívá
se P. Bohuslav Bláha. Vysněným
obrázkem třeba zůstává hořící chrám
Mariazell z r. 1827.
Výstava náboženských obrázků má
v člověku probudit víru a úctu ke
svatým, neboť dobrota Boží se
rozdává i skrze ně a lidé prosící o
14
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přímluvu dostávají i náhlé a mnohé
neočekávané…Děkujeme za možnost
shlédnout převážnou část sbírky P.
Bohuslava Bláhy na výstavě, která se
konala 9. -16 .11. 2008 v ořechovské
bývalé speciální škole. Děkujeme za
to, že jsme mohli skrze tyto obrázky
nahlédnout do světa víry našich
předků.
/Leona Steingartová/

Proto se nám mnohdy tak těžce
přistupuje ke svátosti smíření.
Velkou námahu jistě stojí podívat se
poctivě a upřímně na svůj život, ale
neméně obtížné je to temné z našeho
života vyslovit nahlas v přítomnosti
kněze. Neradi se svěřujeme se svými
selháními.

Když však uznáme, že se dopouštíme
hříchů, on nám hříchy odpustí a
očistí nás od všeho špatného, protože
věrně plní, co slíbil, a protože je
spravedlivý. (1 Jan 1,9)

OTÁZKA A ODPOVĚĎ

Otázka:
Dobrý den.
Je pravda, že jestliže u svátosti
smíření vědomě zatajím nějaký hřích,
ačkoli ho lituji, tak se mi neodpouští?
Opakuji, že jsem si ho vědoma a
velice ho lituji.... Nemůže přece jít
jen o to, že jsou ta slova vyslovena...
Ano, vím, že pokud by to tak bylo
všeobecně,
zpověď
by
vůbec
nemusela být. Ale když právě za tu
jednu věc se stydím a bylo by mi
velmi
trapné
svěřovat
se
zpovědníkovi?

Čím těžší je pro nás vzít za kliku
zpovědní místnosti, tím lehčeji by se
nám mělo odcházet. Každá svátost
smíření je pro nás přece setkáním s
odpouštějícím Otcem!
Teď k praktické stránce. Přítomnost
kněze při zpovědi je nezbytná. Když
pro tentokrát vynecháme teologický
smysl, můžeme připomenout jen ten
čistě
psychologický
význam
přítomnosti kněze. Pomůže nám
rozlišit důležité od méně důležitého,
zachrání nás na jedné straně před
zlehčováním viny, na druhé straně
může podat pomocnou ruku, když
považujeme
své
hříchy
za
neodpustitelné a svazujeme tak Boha
v jeho milosrdenství. Z úst kněze
přece uslyšíme Ježíšova slova:
Odpouštějí se Ti hříchy, jdi v pokoji.
Navíc zpovědní tajemství zavazuje
kněze k absolutní diskrétnosti. Naše

Odpověď:
Hřích je vždycky něco, zač bychom
se měli stydět. To snad jen děti před
první svatou zpovědí obvykle mezi
sebou soutěží, kdo z nich má více
hříchů, delší seznam. I svatý Pavel
odsuzuje jednání těch, kdo "se chlubí
tím, zač by se měli stydět"
(Flp 3,19).
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vyznání by se nemělo nijak odrazit v
jeho chování k nám v běžném
mimozpovědním kontaktu.
Pokud
je
jedinou
bariérou
skutečnost, že zpovědník mne dobře
zná a já bych ho svým vyznáním,
aspoň podle svého mínění, "zklamal",
můžu jít úplně klidně k jinému
zpovědníkovi, který mě nezná.
"Vždyť když se nemocný stydí
ukázat lékaři ránu, lékař nemůže
léčit, co nezná." (Sv. Jeroným)
Na otázku odpověděl: Tomáš Koumal
/www.katolik.cz/
NA CO RÁDI VZPOMÍNÁME

Při žehnání Růžové zahrady v květnu měla
úspěch divadelní scénka mládeže o životě
sv. Peregrina.

Tradiční pouť ke cti sv. Peregrina v květnu
začala ještě za slunečného počasí …

Děkanská pouť 20.9. v Dolních Kounicích

a takhle pouť skončila …
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Postup: Do kůry velkého pomeranče
vykrájíme nožíkem oči, nos a
ústa.Hřebíčky
napícháme
dekorativně do kůry pomeranče do
vykrojených
částí
obličeje.
Pomeranče můžeme připravit dva:
jeden obličej veselý a druhý smutný.
Pomeranč
ovážeme
stužkou
a
pověsíme na vhodné místo.

Skupina Gemini se zúčastnila soutěže
Cantate Luhačovice

Setkání ministrantů v Olomouci

OKÉNKO PRO DĚTI
Milé děti, také už nedočkavě čekáte
na ten kouzelný večer, kdy oslavíme
Ježíškovo narození? Aby vám čekání
příjemněji utíkalo, přinášíme návod
na voňavou dekoraci, která jistě
dotvoří vánoční pohodu a provoní
naše domovy. Námět jsme převzali
z knihy Jany Hanšparchové „Hry pro
maminky s dětmi“. Tak hezké tvoření!

OZNÁMENÍ

Dětské rytmické mše budou do
konce školního roku tyto neděle:
18.1., 15.2., 22.3., 26.4., 17.5.

Ve farní budově probíhá již od
listopadu
příprava
na
svátost
biřmování,
aktuální
informace
najdete na webových stránkách
farnosti www.farnostorechov.cz

Farnost
Rajhrad
zve
na
tradiční
výstavu
betlémů
v benediktinském klášteře od 13. do

Voňavý pomeranč
Připravte si: pomeranče, hřebíček,
nožík, stužku
17
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31. prosince 2008 (denně kromě
pondělí od 10 do 16 hodin) a také na
Živý betlém 25.12.2008 v 15:30
hodin

Na Živý betlém Vás také zve
Farnost Ořechov a Společenství sv.
Peregrina, více na stránce 19

Vánoční
koncert
proběhne
v neděli 4. ledna 2009 v 15 hodin
v kostele Všech svatých v Ořechově.
Jste srdečně zváni. Bližší informace
Markéta Dudíková (mob.731479254)

Farnost Ořechov hledá nové
zájemce o pravidelný úklid našeho
kostela.
Nahlaste
se,
prosím,
v sakristii u pana Plška

Hledáme také pomocníky z řad
dospělých na Tříkrálovou sbírku,
která bude opět probíhat začátkem
ledna. Čím více bude koledníků, tím
nás čeká méně práce ☺ Děkujeme
předem
všem,
kteří
se
nám
rozhodnou pomoci a tím i pomoci
potřebným, kterým Charita každý
rok
vybrané
peníze
přiděluje.
Přihlásit se můžete u Tomáše Dudíka
(mob. 604964171)

Texty
biblických
úvah
a
rozjímání pro Týden modliteb za
jednotu křesťanů 18.-25. ledna 2009
je možné najít a vytisknout na
http://tisk.cirkev.cz/dokumenty.
Ústřední myšlenkou a mottem celého
týdne je verš z knihy proroka

Ezechiela (Ez 37, 15-28) „Budou
v tvé ruce jedním celkem“.

V Roce sv. Pavla vyhlašuje
Biskupství brněnské literární soutěž
„Apoštol Pavel v 21. století“. Soutěže
se mohou zúčastnit žáci od 7. tříd,
studenti SŠ, VŠ i dospělí. Zadání
soutěže a bližší informace najdete na
nástěnce v kostele Všech svatých
nebo
na
webových
stránkách
biskupství

Pastorační
středisko
při
Arcibiskupství pražském spustilo
nedávno
v rámci
internetových
stránek nový projekt, který je určen
zejména dětem, ale i těm, kteří
s dětmi
pracují.
Více
na
www.deti.vira.cz

Diecézní
muzeum
Brno
připravilo ve šk. roce 2008/2009 pro
žáky vzdělávací program „Janáček
malovaný“ věnovaný 80. výročí smrti
skladatele Leoše Janáčka. Program
se odehrává v Brně, Petrov 1, lze jej
objednat pro skupinu dětí na
telefonu 731404000

Institut
pro
křesťanskou
výchovu ve Znojmě plánuje na jaro
2009 čtyřdenní pouť do Florencie,
dále do Monte Senaria, kde se
nachází prapůvodní klášter servitů,
který byl založen sedmi svatými otci.
(pokračování na poslední straně)
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Farnost Ořechov a Společenství sv. Peregrina Vás zve
na setkání u jesliček

25. prosince 2008 v 16 hodin
před kostelem Všech svatých v Ořechově

Přijďte si na chvíli společně
poslechnout a zazpívat koledy.
Těšíme se na vás.
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Dále do Forli – rodného města sv.
Peregrina. Zájemci o tuto pouť,
která
bude
i
s duchovním
doprovodem, nahlaste se u Leony
Steingartové (mob.777674936)

Po
úspěšném
jednodenním
zájezdu do termálních lázní v Gyıru
konaném v listopadu, opakujeme tuto
akci ještě jednou, a to v sobotu 28.
2. Bližší informace L. Steingartová

Společenství Modlitby matek
nabízí
setkávání
modlících
se
maminek, babiček, tet i prababiček
také v roce 2009, a to každou sudou
středu v 17 hodin ve farní budově
v Ořechově (začínáme tedy 7. ledna)
Jste srdečně zváni, přijďte posílit
naše řady ☺

Společenství sv. Peregrina
také zve členy i nečleny na
modlitební schůzku v pondělí 26.
ledna 2009 v 17 hodin do farní
budovy v Ořechově. Modlitby povede
spirituál společenství P. Bohuslav
Bláha.
Aktuální informace o
společenství
najdete
též
na
webových stránkách farnosti v sekci
Společenství sv. Peregrina nebo
samostatně na adrese:
http://peregrin.webnode.cz


Nabízíme
ještě
výběr
z vánočního
programu v brněnské
katedrále: 24.12. bohoslužba v 16:00
pro rodiče s dětmi, ve 24:00
půlnoční, 25.12. v 10:30 pontifikální
mše sv., v 16:30 vánoční koncert
Kantilény, v 19:30 Jan Jakub Ryba
Česká mše vánoční, 26.12. v 9:30 mše
sv. se spirituály a vánočními písněmi,
v 10:30 latinská mše sv., v 16:00
vánoční
koncert
„Vinšování
s Ondrášem“, 20:00 vánoční koncert
Agentury Amneris, 31.12. v 16:00
pontifikální mše sv. na závěr
občanského roku, 1.1. v 10:30 mše sv.
s koledami, v 17:00 Novoroční
koncert duchovní hudby, 2.1. v 15:00
pontifikální mše sv. s požehnáním
Tříkrálovým koledníkům, 6.1. v 19:00
mše sv. pro mládež, 11.1. v 9:00 mše
sv. pro rodiny s dětmi

Děkujeme všem přispěvovatelům do letošních jednotlivých čísel
zpravodaje, bez jejich ochoty by
Peregrínek nebyl takový, jaký je.
Příští 15.číslo časopisu vyjde na 4.
postní neděli 22. března 2009.
Radostné Vánoce, pokoj, dobro a
lásku přeje
redakce

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

20

