Ročník 4

Číslo 16

červen 2009

PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Před Tebou, Otče

Před Tebou, Otče, budu vždycky dítě,
byť dospělý jsem, nepřerostu Tě,
všechny mé pády zachytí Tvé sítě,
v blízkosti Tebe žít smím v jistotě.
Tak jako dítě, když se náhle ztiší,
před chvílí pláč, a teď už klidně spí,
i naše tiché vzlyky kdosi slyší
a čísi náruč mysl uklidní.
Tak jako dítě přijmout bez rozpaků
Tvé vzácné dary, to bych, Pane, chtěl,
nebát se nic těch nejčernějších mraků,
těšit se tam, kde Ty jsi přítomen.
Mám Otce, slyším to tak rád
a každý den já chci ho poslouchat.
/Irena Vrublová/

ROK KNĚŽÍ
U příležitosti 150. výročí úmrtí sv.
Jana Marie Vianneye, faráře arského,
vyhlašuje Svatý otec Benedikt XVI.
na období od 19. 6. 2009 do 19. 6.
2010 Rok kněží, jehož téma bude:
„Věrnost Kristova, věrnost kněze.“
Během jubilejního roku Benedikt XVI.

prohlásí
Jana
Mariu
Vianneye
patronem všech kněží na celém světě.
Bude dobré, když se na počátku
seznámíme krátce s jeho životem a
kněžskou působností.
Říká se mu svatý farář arský. Byl ze
šesti dětí z vesnice Dardilly ve
Francii, rodiče byli zemědělci. Byli to
zbožní lidé, otec vážený a přísný muž,
matka ušlechtilá a prakticky zbožná.
Tam pramenila bezesporu zbožnost
chlapce Jana, který toužil stát se
knězem, ačkoli se pro své slabé
nadání stával terčem posměchu
spolužáků. Když však poznali jeho
nelíčenou zbožnost a šlechetnost,
zamilovali si ho. Číst a psát se naučil
až v 17 letech. Při přijímací zkoušce
do semináře neuspěl. Až po velikých
prosbách faráře z Ecculy byl přijat
z milosti. S obtížemi dělal zkoušky –
závěrečné skládal z francouzštiny,
latinsky by je nezvládl. Kam s ním? –
kladl si otázku biskup. Dostal nápad.
Malá vesnička v horách nedaleko
Lyonu, Ars, která čítala jen 230 duší,
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osiřela. Maličká farnost byla známá
rčením, že se tam lidé liší od zvířat
jen tím, že jsou pokřtěni. Neběhal po
ulicích, nic nevyčítal, na nic si
nestěžoval. Vešel do kostela a modlil
se před Svatostánkem. Tak to dělal
každý den. Náplní jeho života byla
modlitba a půst. Farníci se začali
zajímat, co jejich farář dělá, jak žije
a co dělá v kostele. Šli se podívat do
kostela i na faru – kamna studená,
spíž prázdná, lůžko bez matrace.
Pane faráři, jak žijete? – Vidíte, že
žiji. – Jiní poklekali s ním k modlitbě.
Farnost stává se nejzbožnější
v celém lyonském okolí – po 10 letech
kostel se stává cílem mnoha tisíců
poutníků – kostel, který býval
prázdný, nyní nestačí. Sláva Arsu se
šíří po celé Francii. Pod kazatelnou se
tísnily zástupy, zpovědnice denně
obležená. Denně zpovídá 12 i více
hodin.
Mnozí lidé si představují světce jako
nějakého smutného zádumčivce se
sklopenou hlavou. Mohl by takový
smutný farář získat pro Krista tolik
duší? Radost byla kořením jeho
odříkání. Jeden blízký po návratu
z cesty vyprávěl, že jeho kůň klopýtl
a shodil ho do příkopu. Dobrý farář
mu projevil soustrast a pravil: „
Příteli, sv. Antonín nikdy nespadl
s koně.“ „A jak to dělal, že nemohl

spadnout?“ Světec mu odpověděl: „
Sv. Antonín chodil vždycky pěšky.“
Kdosi se ho ptal, jaké si má zvolit
povolání: Povolání do nebe. Když se
ho návštěvníci ptali, jak se mu vede.
Takových maličkostí si nevšímejte.
Když dostal od císaře řád čestné
legie: Zaneste to zpět, císař se asi
zmýlil. Když si stěžoval kdosi na
protivenství: Ukazují Vám cestu
k Ježíši. Jakási žena unavovala ho
dlouhými řečmi. Světec jí říká: „Milá
paní, ve kterém měsíci mluvíte
nejméně?“ Odpověděla, že neví. Na
to jí pravil: „Já Vám to povím.
V únoru, protože to je nejkratší
měsíc.“ Olomoucký klášter měl jednu
část breviáře sv. faráře. Co tam bylo
francouzských poznámek a vsuvek,
protože arský farář neuměl příliš
latinsky. Latinu znal málo, ale dobře
znal Krista. Když 4. srpna 1859 ve
věku 73 let zemřel, vědělo se, že
zemřel světec, svatý farář arský.
Naplnila se na něm slova sv. Pavla,
která k němu pronesl Pán Ježíš:
„Postačí ti moje milost, neboť síla
v slabosti
se
zdokonaluje.“
(2Kor.12,9)
/P. Bohuslav Bláha/
ŽIVOT VE VÍŘE
Kolik času věnovat Bohu?
„Kladu si otázku,“ ptá se jedna
čtenářka, „jestli čas, který věnuji
2
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manželovi, neubírám Bohu a naopak.“
Tuto otázku můžeme ještě rozšířit.
Neubírám vlastně Bohu čas, který
věnuji dětem, práci, zábavě? A není
čas věnovaný modlitbě na úkor
druhých lidí? Jak určit, kolik času
máme – nebo můžeme – v jednom dni,
týdnu nebo roce věnovat Bohu?
Bůh nás volá k tomu, abychom mu
darovali celý svůj život. A toto
povolání se týká každého pokřtěného,
nejen řeholníků a řeholnic, kteří se
Bohu přímo zasvětili. Jestliže svůj
život v úplnosti nedarujeme Bohu,
k čemu bude? Pouze Bůh může dát
všemu, co prožíváme, smysl a
plodnost. Čas, který není darován
Bohu, je časem ztraceným. Ať už
žijeme v jakémkoliv stavu, máme
Bohu věnovat veškerý svůj čas,
celých čtyřiadvacet hodin každého
dne, všech sedm dní v týdnu.
Co to znamená darovat veškerý čas
Bohu? Když někomu dáváme dárek, je
to proto, aby si s ním mohl dělat, co
chce. Když dáváme svůj čas Bohu,
platí to úplně stejně. Jinými slovy
dát všechen svůj čas Bohu znamená
být stále připraven plnit jeho vůli,
být připraven dělat to, co chce on, a
ne to, co chceme my. Proto jediný
čas, který bereme Bohu, je čas, kdy
odmítáme plnit jeho vůli, kdy chceme
žít bez Boha, nebo dokonce proti
Bohu.

Některé chvíle, chvíle modlitby, jsou
věnovány přímo Bohu. Modlitba je
zdánlivě ztracený čas, protože
přísně vzato není k ničemu, není z ní
žádný zisk. Modlitba, to je čas
„promarněný“ pro Boha a jen pro
něho.
A právě z tohoto důvodu má modlitba
pro život tak zásadní význam. Pomáhá
nám udržovat na naší životní cestě
správný směr, obrací náš pohled
k tomu, co je neviditelné, vede nás
k Bohu. Jestliže chceme dát veškerý
svůj čas Bohu, začněme tím, že mu
doopravdy
věnujeme
čas
své
každodenní modlitby.
Když Bohu při modlitbě dáváme svůj
čas, nemá to být proto, abychom
s ním měli „vyrovnané účty“; neměli
bychom si myslet: „Pane, já ti dám
z každého svého dne tuhle chvíli, a ty
mi necháš zbytek.“ Naopak, modlitba
je jakási „odpalovací rampa“ každého
dne. Mezi chvílemi, kdy se modlíme, a
zbytkem našeho života není (nebo by
alespoň neměl být) žádný rozpor.
Vše, co prožíváme – modlitbu, rodinný
život, práci, různé závazky i zábavu –
má prostupovat ustavičná touha žít
jen pro Boha a plnit jeho vůli.
Bůh po nás nežádá, abychom veškerý
svůj čas věnovali modlitbě. Jeho vůle
je, abychom opravdově milovali svého
manžela, manželku, děti, přátele i
bližní a věnovali jim svůj čas. Jeho
3
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vůle je, abychom si vyhrnuli rukávy a
svou prací i svými občanskými
aktivitami budovali jeho království.
Jeho vůle je i to, abychom se snažili
být v dobrém zdravotním stavu,
abychom zdravě střídali práci a
odpočinek. Každý sám za sebe,
v návaznosti na své vlastní povolání,
má rozpoznat, kolik času věnuje
modlitbě, rodinnému životu, práci,
občanské angažovanosti a zábavě.
Ale – zdůrazněme to znovu – jakmile
jsme se rozhodli hledat Boží vůli,
dáváme mu veškerý svůj čas za všech
okolností.
Veškerý svůj čas můžeme Bohu dávat
i bez toho, abychom na to pořád
mysleli. Některé činnosti poskytují
našemu duchu příležitost myslet na
Boha:
například
když
loupeme
brambory nebo sekáme trávník. Ale
když se věnujeme nějaké práci
vyžadující veškerou naši pozornost,
myslíme jen na to, co právě děláme.
Ale to není vůbec důležité! Když
maminka plete svetr pro jedno ze
svých dětí, neříká si pořád: „Jedno
hladce pro Benedikta… jedno obrace
pro Benedikta…“ I když na svého
syna nemyslí, pracuje pro něj a
nakonec mu dá celý svetr, celou svou
práci. Totéž platí i pro celý náš život,
jestliže se rozhodneme, že každé
jeho oko budeme plést pro Boha.

„Život z víry je ze své podstaty
uspořádaný a harmonický. Může být
naplněn shonem a různými aktivitami,
ale pořád vytváří jednotu. Jeho
počátkem i koncem je Bůh.“

Ukázka je z knihy Christine
Ponsardové Víra v rodině, kterou
vydalo Karmelitánské nakladatelství.
CESTOVNÍ OKÉNKO
Vepric u Makarské (Chorvatsko)
Ráda bych se s čtenáři Peregrínka
podělila o radost z nalezení poutního
místa pár set metrů před Makarskou
ve směru ze Splitu. Na poutní místo
upozorňuje
ukazatel
„Svetište
Vepric“ na Jadranské magistrále.
Zvláště našim dětem se název dobře
zapamatoval, neboť si ho hned vtipně
„počeštili“ ☺
Poutní místo založil v roce 1908
splitský biskup. Zdejší přírodní
jeskyně a vzhled okolní lesnaté
krajiny připomíná scenérii v Lurdech
v jižní Francii, kde se r. 1858 zjevila
chudé dívce Bernadette Soubirous
Panna Maria. V jeskyni je socha
Matky Boží Lurdské (Majka Božja
Lurdska), patronky poutního místa.
K celému areálu dále patří kaple,
křížová cesta a dům pro duchovní
cvičení. Mše svaté v chorvatštině
bývají každý den v 18 hodin, během
dne pak pro poutníky dle domluvy. My
jsme měli štěstí na polskou skupinku
4
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s knězem,
která
sem
zavítala
z Medjugorje, a my se k nim na chvíli
přidali. Hlavní poutě se tu pak konají
11. února, 25. března, 15. srpna a 8.
září. Na kopci nad Vepricem, zvaném
Kalvarija, stojí tři velké kříže (6-8 m
vysoké), které za 2. světové války
strhli Němci a byly sem vráceny
teprve před pár lety. Jejich
opětovná
instalace
v téměř
nepřístupném
terénu
byla
prý
náročnou operací, při níž si stavbaři
museli vyžádat pomoc vojenského
vrtulníku. Pro místní věřící to byla
velká událost. A tak pokud byste
zavítali v létě do této oblasti, třeba
po celodenním pobytu na sluníčku
uvítáte návštěvu tohoto stinného
místa ve svahu nad Jadranskou
magistrálou, stvořeného pro tiché
zamyšlení a meditaci. I to k dovolené
patří. Šťastnou cestu!
/L. Steingartová/

autobus z Třebíče. Každý děkanát
začínal svou pouť na jiném místě a
nám bylo určeno začít putovat
k Panně Marii na Vranov z lesa mezi
obcí Kateřina a Blanskem. Tam nás
také vysadil autobus a čekal nás tam
náš průvodce. Po krátkém přivítání a
připojení ministrantů z Domašova,
který také patří do děkanství
rosického, jsme se vydali do
prudkého kopce, který nás přivedl až
na Nový Hrad. Zde nás přivítal bratr
v trvalé jáhenské službě a vysvětlil
nám také důvod naší pouti. Celá pouť
byla obětována za nová kněžská a
řeholní povolání. Po prohlídce hradu
jsme se vydali na naši pouť, při které
se i plnily úkoly motivované životem
sv. Pavla. Po příchodu k řece jsme
měli přejít řeku mezi dvěma lany, ale
organizátorům se nepovedlo dosti
dobře lana napnout, takže nás museli
převézt na lodičce na druhý břeh. Na
druhé straně jsme začali plnit úkoly.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Diecézní pouť ministrantů
V sobotu 16. 5. 2009 se uskutečnila
v naší diecézi pouť ministrantů,
které se účastnilo i 9 ministrantů
z Ořechova.
V 7.00 jsme se sešli u Dudíků a hodní
rodiče nás dovezli na sraz k dálnici u
Troubska,
kde
nás
ještě
s ministranty ze Střelic a otcem
děkanem naložil, již tak dost plný,

První byla cesta poslepu. Dál jsme
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pokračovali do prudkého kopce, kde
měli především menší kluci velkou
oběť, neboť cesta byla opravdu
prudká. Další úkoly byly stavba lodě,
stanu, rozluštění textu z jednoho
dopisu sv. Pavla, ze kterého se notně
zapotil i pan děkan. Po příchodu na
Vranov jsme se posilnili v jídelně
párky a čajem, který ochotně
připravovaly řeholní sestry. Po
dobrém jídle jsme se odebrali do
kostela, který byl již plně obsazen
ministranty z celé diecéze, ale
přesto jsme se protáhli až dopředu a
někteří naši kluci se prodrali až
k oltářní mřížce. Přišli jsme až po
vyhlášení výsledků soutěže a tak
jsme nevěděli, na kterém místě se
umístil náš děkanát. Jaké bylo naše
překvapení, když vyšel ze sakristie
otec děkan a oznámil nám, že náš
rosický děkanát je druhý. Potom měl
promluvu o poslání ve službě
ministrantské a o povolání otec
Damián (sloužil letos mši na
Peregrinku) a potom jsme již čekali
na příchod otce biskupa. Ten byl
přivítán ohromným potleskem a
výskotem, jaký snad starobylý
vranovský chrám nezažil. Měl ke
klukům velmi pěkné slovo, ale pro
nemoc musel odejít a mši svatou
sloužil brněnský děkan P. Slouk. Po
mši svaté jsme se vydali pěšky do
Útěchova, kde jsme nasedli na MHD

a vydali jsme se na cestu domů.
Z Modřic nás do Ořechova odvezli
opět hodní rodiče. Vrátili jsme se až
večer domů unavení a špinaví, ale
s dobrou náladou a hlavou plnou
dojmů.
Doufám, že i tato naše pouť přispěje
k novému povolání, za které byla
obětována, vždyť z naší farnosti již
přes 60 let nevyšel žádný kněz ani
řeholník.
/Tomáš Dudík/
A proč já??
V sobotu 23. května jsme se vydali
do Oslavan, do kostela sv. Mikuláše,
abychom si poslechli vystoupení
cimbálové muziky Hradišťan, pod
vedením Jiřího Pavlicy. Účinkovali
zde v rámci Hudebních slavností,
které zde v Oslavanech mají už
dlouholetou tradici. Před jejich
vystoupením nám zazpívali žáci a
učitelé místní ZUŠ tři písně
z muzikálu Jesus Christ Superstar a
pak už nastoupil Hradišťan. Protože
máme jejich písně velmi rádi, mohu
jen zkonstatovat, že nezklamal.
Přínosem pro mě osobně byla i slova
Jiřího Pavlicy, která pronášel vždy
před každou písní. A jak on sám řekl
- toto místo (kostel sv. Mikuláše) nás
přímo
vybízí
k zamyšlení,
přemýšlejme samy v sobě – o lásce, o
naději, čase, o zrození. Jakýmsi
překvapením pro nás všechny, měla
6
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byt společně zazpívaná píseň –
zhudebněná báseň Jana Skácela –
Modlitba za vodu. Jura Pavlica to
okomentoval
slovy
–
vzkažte
politikům, že když lidé chtějí, že se
domluví. My jsme se dnes odpoledne
viděli poprvé, a jak nám to zní! Bylo
to úžasné a ještě dlouho ve mně
zůstával ten spokojený, hřejivý pocit
z tohoto setkání.
V neděli mi přišla SMS a tak trochu
mi ten pocit narušila. Bylo tam –
můžeš napsat něco o pouti do
Žarošic? – Údiv. Já? Proč já? Vždyť
tam jel plný autobus poutníků, copak
nikdo o tom nemůže napsat? Copak se
ze 45-ti lidí nenajde ani jeden? No
nic, šla jsem posbírat jahody, natrhat
mateřídoušku, abych měla v zimě do
čaje a pak jsem šla na hřiště „Pod
lípami“, kde ve tři hodiny odpoledne
začínalo divadelní vystoupení – „
BILBO COMPAGNIE UVÁDÍ –
CIRKUS CHAUVE“.
Bylo to tak trochu něco jiného než
Pavlica – ten říkal, přemýšlejte, tady
jste se celé představení mohli smát,
dovádět a bavit se. I když – je to
pravda? Vždyť to bylo vyprávění o
soužití v rodině, která spolu tráví
fůru času na společném putování, a
samozřejmě to sebou nese i všechny
ty
peripetie
života,
jako
je
dohadování, smutek a pláč. Ale oni
nám tady předvedli – samozřejmě

s humorem, který neodmyslitelně ke
klaunům patří, že když se mají lidi
rádi, že se domluví, a že si pak mohou
zazpívat – jdou, jdou, jdou, Bilbové
společně…A o tom to přeci je, že
když se domluvíme v rodině, se svými
nejbližšími, pak se domluvíme se
všemi – třeba i v té politice.
No jo, ale co Žarošice? V noci jsem
se probudila a dostala odpověď.
Vždyť to všechno propoj! Copak není
pravda, že kdyby se farníci
nedomluvili, žádná pouť by se
nekonala? Copak není pravda, že
tvoříme jednu velkou farní rodinu?
Copak není pravda, že když to
nebudeme dělat s láskou, tak nic
nebude? ANO, JE TO PRAVDA.
Ano, a pro toto
všechno jsme
mohli jet ve
středu
13.
května
v 17.
hodin
na
„Fatimskou“
pouť
do
Žarošic.
Společně chválit Boha za jeho lásku,
za jeho milost, za jeho prozíravost.
Mohli jsme se společně k němu
modlit, společně mu mohli zpívat
chvály, společně mu mohli předkládat
naše prosby. Společně s jinými
poutníky,
kterých
bylo
na
prostranství za žarošickým kostelem
opravdu dost a dost, a připutovali
sem buď pěšky, osobním autem, či
7
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jako my, autobusem z mnoha koutů
naší milované Jižní Moravy. A copak
není úžasné, že k těm všem Božím
milostem, jsme dostali bonus? Velké
přímluvy u Božího trůnu Staré Matky
Boží
Žarošické.
Panno
Maria,
děkujeme Ti.
P. S.: Náš nebeský Otče, děkuji Ti za
pomoc. Já už teď vím - je supeeer,
když si můžeme společně zazpívat:
jdou, do Žarošic jdou, děti Boží
společně.
/Lada Badinová/

poutě. Přáním stále zůstává zachovat
tuto pouť a snad jí navrátit alespoň
část z podoby, jak si ji pamatují naši
prapředci.
/L. Steingartová/
ŽIVÁ TEOLOGIE NA MASARYKOVĚ
UNIVERZITĚ
Ve
shodě
s dohodou
mezi
Biskupstvím brněnským a Masarykovou univerzitou již po tři roky se
v rámci Univerzity třetího věku v
Brně uskutečňuje kurz Živá teologie
– Spirituální dimenze člověka. Během
jednoho
akademického
roku
proběhne osmnáct dvouhodinových
přednášek, které se konají zpravidla
jednou za dva týdny, vždy v pátek
odpoledne v centru Brna na Lékařské
fakultě
Masarykovy
univerzity.
Vzdělávání v Univerzitě třetího věku
je primárně určeno pro osoby, které
dosáhly
věku
rozhodného
pro
přiznání starobního důchodu a mají
středoškolské vzdělání, obě podmínky
mohou být v odůvodněných případech
prominuty.
Kurz končí slavnostní
promocí.
Posluchači
se
v kurzu
setkají
především s profesory Masarykovy
univerzity v Brně a Cyrilometodějské
teologické fakulty v Olomouci, také
ovšem např. s brněnským biskupem
Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem,
astronomem dr. Jiřím Grygarem a
ředitelem
Radia
Proglas
Ing.

Pouť na Peregrinek
Kdo letos byl na pouti u kaple sv.
Peregrina, jistě mi dá za pravdu, že
letos nám počasí vynahradilo loňský
rok a tradiční pouť ke cti sv.
Peregrina se vydařila. Přišlo také
velké množství poutníků z okolí. U
oltáře se sešli P. Bohuslav Bláha, P.
Damián Jiří Škoda CFSsS, P. Martin
Pernička a jáhen Ing. Kilián. Přišel
také redaktor Katolického týdeníku
Mgr. Václav Štaud, který se rozhodl
o této pouti napsat své dojmy a
zážitky. Kromě cukrovinek, piva a
limonád se nabízely opět perníková
srdce a koníci, obrázky světců a
obrázky
kaple
sv.
Peregrina
namalované p. Ivanem Řiháčkem ze
Silůvek. Hudbu zajistila naše schola
Gemini a varhanice p. Jana Ryšavá.
Poděkování patří všem, kdo se jakkoli
podíleli na zdárném průběhu celé
8
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Martinem
Holíkem.
Výuka
je
bezplatná, hradí se pouze zápisné ve
výši 600 Kč. Podrobný program i další
informace
jsou
k dispozici
na
www.bioetika.cz.
Webová stránka současně umožňuje
přihlásit se k účasti elektronicky.
Požadavek na přihlášení do kurzu
Živá teologie – Spirituální dimenze
člověka je ovšem možno zaslat také
obyčejnou poštou, a to na adresu
Hippokrates, Míčkova 59, 614 00
Brno. Pokud zájemce o účast v kurzu
nemá přístup na internet a potřebuje
podrobnější informace, může o ně
požádat mezi 19. a 20. hod. na tel. č.
542 527 262. Je ovšem potřeba vzít
v úvahu, že uzávěrka přihlášek byla
stanovena na 30. 6. 2009. Po tomto
termínu je nezbytné spolu s podáním
přihlášky požádat o udělení výjimky a
uvést důvody, pro které se zájemce
nemohl k účasti přihlásit dříve.
/Martina Jandlová/

podívat se na člověka z jiného úhlu a
jinou optikou. Jaroslav Max Kašparů
je ženatý, má dvě dcery a jeho
koníčky jsou ochotnické divadlo a
chov
poštovních
holubů.
Jeho
jáhenským heslem Fides et scientia
obligant (Víra a poznání zavazují) a
jeho lékařskou radou čtenářům této
knížky je „užívat jednu kapitolu
denně, aby se člověk nepředávkoval“.
A teď tedy jedna vybraná „dávka“ ze
40 kapitol:
Kapitola 36 – BAREVNÍ SVATÍ
Prosím tě, Pane, daruj mi humor a
milost porozumět vtipu, ať mám
radost ze života a radost umím
druhým dát. (sv. T. More)
Pan farář se ptal dětí v hodině
náboženství, kdo je to světec. Kromě
dobrých i méně dobrých odpovědí
zaslechl také, že světec je ten, kdo
barevně září. Takové odpovědi
nerozuměl, a proto žádal doplnění.
Dítě vysvětlovalo, že v obci, kde
bydlí babička, mají v kostelních
oknech barevná sklíčka, vitráže, kde
jsou vyobrazeny postavy světců.
Když při nedělní mši svaté svítí do
kostela sluníčko, prochází jeho
světlo barevnými sklíčky a obrazy
svatých září barvami.
Tak si může svatého představovat
jenom dítě. Představa dospělých
věřících už bývá prozaičtější, ale
zároveň chudší a v určitém směru i

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Max Kašparů: O radostech lidské
duše
Úvahy pelhřimovského psychiatra
Jaroslava Maxe Kašparů v sobě nesou
pečeť hned několika jeho životních
profesí. Postupně totiž vystudoval
stomatologii, všeobecné lékařství,
pedagogiku, etiku a náboženství a
každá z těchto oblastí mu umožňuje
9

PEREGRÍNEK
zkreslenější.
Světec podle jejich představ musí
být bezdětný, protože rodičovské
povinnosti jsou překážkou k plnému
věnování se svatosti. Nejlépe by měl
být svobodný. Ale především a nade
všechno by se měl chovat vážně.
Doporučuje se až smrtelná vážnost,
nebo ještě lépe: měl by se chovat
přímo smrtelně. Veselá mysl, dobrá
nálada a smysl pro humor jsou
vlastnosti dozajista pochybné a
nevypočitatelné.
Osobně si myslím, že přesně takové
představy naplňují nebe smíchem.
Pokud se svatí něčemu smějí - a
nemusí to být jen ti uvedení v
kalendáři -, tak především našim
pokřiveným představám o obsahu
jejich svatosti. Život světců je
skutečně barevný. Ono dítě mělo
svým způsobem pravdu.
U svatosti jde v zásadě o dvě věci:
být křesťansky poctivý na místě,
kam nás Bůh povolal, a žít své poslání
radostně. Ať už jako vyznavač, panna
nebo mučedník. Proto si myslím, že
bez radosti to nejde ani po zemi, ani
do nebe.
K radosti lidské duše patří smysl
pro humor a veselé srdce. Svatý
Pavel na ně apeluje v listu Filipským,
když píše: "Radujte se v Pánu
vždycky, znovu říkám, radujte se!"
/Lada Badinová/

OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Otázka:
Dobrý den, existují nějaké pokyny k
přijímání na ruku? Myslím tím
způsob, jakým způsobem vložit
eucharistii do úst. Děkuji za
odpověď.
Odpověď:
Smyslem je, aby i přijímání na ruku
vyjádřilo respekt a úctu k Tomu,
koho přijímám. Jednoznačně je při
přijímání na ruku více prostoru k
vyjádření toho, jak člověk k přijímání
přistupuje. Při podávání do úst se to
tolik pozorovat nedá, při přijímání na
ruku podávající vidí, kdo přichází
zbožně a s úctou a kdo si tuto frontu
odstojí jen v rámci povinnosti, kterou
asi pořádně nechápe.
Nicméně k dispozicím:
- věřící přistoupí s rozevřenými
dlaněmi obou rukou, kde (alespoň
u praváků) je pravá ruka dole a v
dlani pravé ruky leží levá. Vytvoří
tak společně jakousi kolébku nebo
"trůn".
- při přijetí na levou dlaň, po výzvě
„Tělo Kristovo" věřící odpoví
„Amen". (stejně jako při přijímání
do úst.)
- s hostií na dlani udělá krok do
strany, aby umožnil tomu, kdo je v
10
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řadě za ním postoupit na jeho
místo
- ještě před podávajícím pak uchopí
hostii z levé dlaně mezi prsty
pravé ruky a vloží do úst
- během přijímání věřící dává
pozor, aby nenechal upadnout
žádný úlomek hostie (a při výrobě
hostií se má dbát na to, aby
drobily co nejméně). Dělávám to
tak, že po přijetí hostie se vrátím
na místo se zavřenou levou dlaní a
na místě se pak ještě jednou
přesvědčím a případně přijmu
zbylé úlomky
- zvláště dětem a mládeži se přitom
doporučuje pečlivě dbát na
čistotu rukou.
U těch co jsou zvyklí jíst levou rukou
se dlaně jednoduše prohodí. Protože
k přijetí na ruku jsou tedy nutné obě
ruce, není možné, aby jedna z rukou
byla zaneprázdněna něčím jiným.

Přijde Pepíček domů a ukazuje
tatínkovi vysvědčení a tatínek
povídá: „Tak hrozné vysvědčení jsem
ještě neviděl.“ A Pepíček povídá: „Já
také ne, včera jsem to našel ve tvých
věcech!“
„Prosím vás, pane lékárníku, máte
něco proti bolestem hýždí?“ „No, to
víš, že máme. A co se ti stalo,
chlapečku?“ „Dnes ještě nic, ale zítra
dostaneme ve škole vysvědčení!“
Z jedné žákovské knížky ☺
„ Vědomosti vaší dcery se rovnají
nule. Pro postup do vyššího ročníku je
třeba,
aby
je
minimálně
zdvojnásobila!“

/Miloslav Chrást SSS/
OKÉNKO PRO DĚTI
Smějeme se rádi
S trochou úsilí lze najít na zemi
spoustu příležitostí pro zasmání. Bůh
sám je zdrojem radosti. A když se
Bůh sdílí lidem, sdílí s nimi i svou
radost … A radost a humor k sobě
patří. Radostné prázdniny!
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 Poslední

OZNÁMENÍ

sobotu

29.8.2009

 Až do října stále pokračují vždy

–

v srpnu

se

koná

–
opět

13. v měsíci poutě do Žarošic.

Diecézní pouť rodin ve Žďáru n.

Nahlásit se na kterýkoliv měsíc

Sázavou
 Biřmovanci v naší farnosti přijmou

můžete vždy po mši sv. v sakristii
nebo

na

telef.

tuto svátost v sobotu 24. října

číslech

2009

737666012, 777674936
 Schůzky

Společenství

Peregrina

se

konají

každé

sv.

 V sobotu 31. října 2009 pořádá

1.

Společenství sv. Peregrina opět

pondělí v měsíci hodinu před mší

Růžencovou

svatou

cílem

ve

farní

budově

pouť.

Tentokrát

pouti bude poutní místo

v Ořechově. Jsou srdečně zváni i

Cvilín,

nečlenové.

informací se dozvíte na nástěnce

 Modlitby

matek
i

Silůvkách

stejných

termínech,

Krnov.

Více

v kostele a v ohláškách.

pokračují

v Ořechově

děkanát

 Blahopřejeme

ve

Terezce

tj.

Hendrychové za pěkné umístění

v Ořechově každou druhou středu

v děkanském kole soutěže k Roku

hodinu před mší sv. ve farní

sv. Pavla

budově

a

v Silůvkách

 Letní tábor pro děti od 1. do 5.

každé

třídy

pondělí v 18 hodin v orlovně.

se

uskuteční

na

faře

 Ve středu 19. srpna je možnost

Stařeč, okr. Třebíč v termínu

připojit se ke skupině poutníků

8.8. – 15.8.2009. Cena 1800 Kč.

putujících pěšky na Velehrad, a to

Informace a přihlášky dodají

u

Markéta

Dudíková

731479254,

informací u p. Dudíka – telefonní

Jarmila

Secová

723043844,

číslo 604964171

Jitka Smejkalová 773466962, Vít

kaple

sv.

Peregrina.

Více

p.

Švestka 773466963
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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