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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
DEN SV. VÁCLAVA 28. ZÁŘÍ
Jsou jména, která znamenají téměř
tolik, co věčnost. Čas se v úctě
zastavuje před nimi a staletími
zaznívají jejich jména. Jsou jména,
která i přes vzdálenost věků zní
kovem velebnějším než zvony starých
katedrál. V zemi, která je srdcem
Evropy nejen svou polohou, ale i
tvarem svých strážných hor, v této
zemi žije po tisíce let jméno
nejdražší českému srdci, jméno,
které v sobě zosobňuje všechno
krásné a ušlechtilé, je to jméno
dědice této požehnané země, patrona
českého národa - sv. Václav.
Den veliký a posvátný je 28. září –
den zvlášť veliký pro naši vlast –
očekáváme
návštěvu
papeže
Benedikta XVI. v Brně, Praze a Staré
Boleslavi. Je to dar nebes a snad i
mimořádná Boží přízeň k našemu
národu, že na úsvitu našich dějin jsme
měli tohoto panovníka, který zůstane
chloubou po všechna staletí.

Sv. Václav byl tvůrcem státu. On
spojoval rozličné kmeny v jeden
celek. On na troskách Velkomoravské
říše, která byla rozvrácena Avary,
založil
nový,
křesťanský,
přemyslovský stát. On přesadil dílo
sv. Cyrila a Metoděje z Moravy do
Čech,
když
poskytl
útočiště
pronásledovaným žákům sv. Cyrila a
Metoděje. Sv. Václav byl budovatelem
chrámů.
Základy
překrásné
Svatovítské katedrály v Praze položil
sv. Václav, který také chrám nechal
zasvětit sv. Vítu, mučedníku a
vojínovi, jakoby tušil, že on sám, vojín
Kristův, bude následovat sv. Víta
mučednickou smrtí. Zdálo se, že jeho
náboženské a politické úsilí přetrhla
ruka vraha. Ale nebylo tomu tak.
Václav, který padl u prahu chrámu,
vstoupil na nebeský trůn, odkud
duchovně vládně českému národu, on
vlastní krví získal duchovní vládu nad
národem. Tři roky po jeho zavraždění
bylo Václavovo tělo převezeno do
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Prahy
jeho
kajícím
bratrem
Boleslavem. Co jiného to bylo než
posmrtný hold, který vzdal národ
svému panovníku. My vidíme ve sv.
Václavovi křesťana a světce. Václav
nezúčastňoval se tehdejších trhů na
otroky, ani nepředepisoval stálé
daně, aby se obohacoval a vedl
rozmařilý život, to mu bylo vzdáleno
– on lačnil a žíznil po spravedlnosti –
nikoho neutiskoval, ujímal se vdov a
sirotků. Žil tak, aby se Kristu líbil a
to
se
nelíbilo
polopohanským
velmožům. A tak musel trpět
protivenství pro spravedlnost a tento
jeho náboženský život ozářil ho
nebeskou slávou a sympatií českého
národa.
Kam se poděly pomníky těch, co si na
zemi jako vládci osvojovali božskou
moc? Pomník sv. Václava přečkal
všechny doby útlaku i když se horlivě
odstraňovaly kříže a pomníky našich
národních světců. My však prosíme,
aby nedal zahynout duchu národa,
všemu
krásnému,
lidskému,
duchovnímu, co minulost vybudovala.
Nedej zahynout našim velebným
chrámům, aby se nestaly mrtvými
zdmi, ve kterých už nebude zaznívat
zpěv a modlitba. Nedej zahynout, aby
Boží chrámy – lidská srdce – se staly
vypáčenými svatostánky, ve kterých
by už nebylo Boha, ale jen prázdnota
a náboženská tma. Proto, sv. Václave,

oroduj za nás a nedej křesťanství
v naší zemi zahynout!

/P. Bohuslav Bláha/
SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Hildegarda z Bingenu
Až se nám to bude zdát neskutečné:
lékařka,
spisovatelka
latinských
přírodovědných
knih,
autorka
umělecky dokonalých básní a písní i
hlubokých teologických pojednání – a
to vše v jedné osobě a ještě k tomu
ŽENA – a navíc ve dvanáctém století!
Jméno? Hildegarda. Představená
kláštera benediktinek v německém
městě Bingen. A žádná mužatka, ale
křehká, něžná žena, sama stíhaná
četnými nemocemi … Do jejího
působiště, na Rupertsberg, proudily
davy lidí o radu a pomoc –
v duchovních i tělesných bolestech.
Ty tělesné léčila bylinami z klášterní
zahrady, duchovní pomoc poskytovala
dokonce i na dálku. Zachovány jsou
stovky jejích dopisů. Tak četnou
korespondenci
v té
době
vedl
málokdo. Psala i knížatům a biskupům,
dokonce i císaři a papežovi.
Několikrát v životě ji přiměli k tomu,
aby jela na namáhavou misijní cestu.
Při tehdejším cestování, při jejím
zdravotním stavu. A prakticky po
celé tehdejší německé říši. A všude
tam, před kněžstvem i obyvateli
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měst, „hlásala slova života“, jak
vyprávějí současní kronikáři.
Zdálo by se, že o TAKOVÉ ženě
budou všichni mluvit jen v dobrém,
jenže na Hildegardu čekala tvrdá
poslední zkouška. V posledním roce
jejího života byl na ni, a na celé její
společenství, uvalen vysoký církevní
trest: interdikt. Zákaz veškerých
bohoslužeb. Zákaz přijímání svátostí.
Důvod? Obžaloba, že dovolila, aby na
jejich hřbitově byl pochován rytíř,
který
údajně
zemřel
v klatbě.
„Vykopat z posvěcené země,“ zněl
rozkaz. Trestu se podrobila, ale
mrtvého nechala odpočívat. Věděla,
že zemřel smířen s Bohem. A teprve
krátce před její smrtí se jejím
přátelům podařilo prosadit zrušení
trestu – následku intrik, pomluv a
křivých obvinění …
Bylo jí už přes osmdesát, když
zemřela 17. září 1179. Takže 17. září
slavíme den jejího narození pro nebe!
Před osmi staletími tedy zemřela
tato světice, a přece její život má
tolik co říci i nám! Nejen jako
literární odkaz, ale i jako příklad
statečnosti. Zkusme se zamyslit:
nezavinili jsme my sami pro jiné také
něco jako „interdikt“? Nepoškodili
jsme něčí čest, pověst, postavení,
štěstí? Svými pomluvami, urážkami,
nepřátelským jednáním?
/Leona Steingartová/

MYŠLENKY SV. HILDEGARDY

Protože jsem v sobě nenašla žádnou
jistotu, vsadila jsem veškerou svou
naději a celou svou důvěru jedině na
milosrdenství Boží.
Biřmováním je křesťan posílen: to
znamená napojen na pevnou skálu.

Tak jako má stvoření sloužit tělu
člověka, stejně tak mají sloužit
i spáse jeho duše.
Pokud duše s tělem spolu vzájemně
dobře zachází, pak duše tělo činí
šťastným.

Ať člověk vystupuje k Bohu skrze
jemu stanovený zákon, a takto jej
nalezne.
Sotva vykročíte po Boží cestě,
zastraší vás zpátky bzučení komárů
a much.

Jako obchodník vystavuje své zboží,
tak nabízí ďábel nicotu a přeceňuje
ji. Kupující jsou polapeni a platí svým
dobrým svědomím.
Zanícení v dobrém je jako den,
v němž je všechno vidět. Pohodlnost
je však jako noc, ve které se nic
nepozná.

Buď pozdravena ó Panno, vznešená,
neporušená, slavná, zřítelnice ty
neposkvrněná,
mateřský
klíne
svatosti, zalíbení Boží!
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nebo odbočka na Komárovice – to vše
není problém. Ptám se tří dětí
na návsi za kostelem, jedno z nich
je zdejší a po chvíli přemýšlení si najednou vzpomíná: „To musíte tamhletou uličkou a pak kolem pošty.“ „Tak
díky, to bych mohl najít, ahoj!“ Pravda, poštu jsem tady zatím nezahlédnul, tak odhodlaně vyrážím do té
pro mě dosud neznámé uličky. Asi
po dvou stech metrech vcházím
do sokolovny. V předsálí vidím na stole návštěvní knihy a poblíž jednoho
člověka v tmavém obleku, snad kněze, jak si s někým povídá.
Než se stačím zorientovat, potřepává mi pravicí člověk, kterého bych
měl znát. Pár let jsme se neviděli, ale
vzpomínám si. Hned mě zasvěcuje
do zajímavostí této výstavy náboženských obrázků ze sbírky pátera
Bláhy. Právě jeho jsem tu před okamžikem zahlédnul.
Je zde 11 558 nebo jedenáct tisíc
pětset osmdesát pět obrázků včetně
poštovních známek? „To je bomba!“
slyším jako odpověď od jedné známé
ze stejného města na moji otázku,
co tomu říká.
Zbývá asi dvacet minut do konce výstavy, kde mám začít? Snad nás nikdo nevyhodí, když o pár minut přetáhneme? Jsou zde také mladí od patnácti let výše a několik dětí. Nikdo se tady nenudí. Po několika

VÝSTAVA V DOMAMILI
Jen pár dojmů z výstavy, ale zato
rovnou od začátku. Je 16. srpen,
nedělní dopoledne. Při obvyklém čtení
běžných ohlášek náhle zbystřím: je
zde navíc nějaká pozvánka na výstavu
sbírky náboženských obrázků ze 17. –
20. století v Domamili. Snad nějaká
sběratelská pozůstalost, uvažuji.
Na dnešní odpoledne již nějaký
program máme, asi to nezměním,
snad se pokusím podívat se tam
ve všední den… Povinnosti následujících dní jsou ale naléhavější než moje
paměť i zvědavost.
Další neděli se naštěstí dozvídám:
„Dnes je poslední den výstavy, a je
tam prý „přes dvanáct set“ obrázků
svatých!“ Tak tohle jsem ještě nikdy
neviděl. Po obědě odsouvám předjednaný program na neurčito: „Jedu asi
tak na hodinku do Domamili, kdo jede
taky?“ Teplo a odpolední siesta však
vykonaly na oslovených svoje a tak
je ponechávám v poklidném odpočinku. Cestou mě napadá, za jak dlouho
se asi dá prohlédnout tolik obrázků –
to budu muset vzít fofrem – mám totiž menší zpoždění a ještě k tomu narážím na objížďku. Naštěstí není
dlouhá a směrem přes Martínkov vede dobře opravená silnice. Uvědomuji
si teď, že vlastně ani nevím, kde je
v Domamili sokolovna. Kostel, hřbitov
4
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obrázcích potkávám o dost mladšího
známého, viděli jsme se dnes dopoledne. Z obrázků je viditelně nadšený.
Mezi řečí zjišťuji, že ten člověk
u vchodu, co mne hned zasvětil do
zajímavých podrobností této výstavy,
je domamilský starosta. Máme si
ještě co říci, ale čas nás tlačí. Tak
jen pár nadšených vět a jdeme každý
doprohlédnout ten svůj zbytek.
Objevuji portréty papežů počínaje
apoštolem
Petrem
až
k Janu
Pavlu II., nacházím zde nádherné
obrázky
Pána
Ježíše,
obrázky
Madony s Dítětem, vidím tu obrázky
světců známých, méně známých nebo
mně úplně neznámých. Je zde mnoho
obrázků, před kterými by se hodilo
na chvíli v klidu postát a nechat se
okouzlit miniaturním uměleckým dílem a příkladem světce.
Zkouším
to alespoň
u některých.
Ze stříbrného reliéfu se na mne dívá
nezaměnitelná tvář světce, kterého
znám jako patrona roku víry v moderním světě z „Desetiletí duchovní
obnovy národa“, vyhlášeného v listopadu 1987 Františkem kardinálem
Tomáškem. Ujišťuji se přečtením nápisu – ano, není to nikdo jiný než
sv. Jan Nepomuk Neumann. Vedle
je obrázek
sv. Maří
Magdalény
zhotovený z lidských vlasů. Vystupuji
po schodech a na pódiu je na mnoha
stolech také co prohlížet.

U okna
potkávám
sympatického,
usměvavého
člověka,
ukazuje
mi zvláštní kartičky s černobílými
obrázky. Tak tohle jsou ty zajímavé
obrázky, o nichž jsem se dozvěděl
hned na začátku od pana starosty!
Dáváme se
do prohlížení
těchto
obrázků společně se sympatickým
jmenovcem našeho vzácného sběratele. Každá kartička má dvě průsvitná okénka jakoby z pergamenu,
obrázky na nich jsou téměř stejné,
ale jenom na první pohled. To už
se díváme proti světlu. Tak nádherně
zářivě vybarvené obrázky jsem ještě
neviděl! Těmto obrázkům může být
přibližně asi tak 150 let, dozvídám se
později od pátera Bláhy. A přitom
mají takové svěží barvy. Jak to jen
ti naši předkové udělali? Vzpomínám si o něco později na meoskop,
v něm se také prohlížely dva téměř
stejné obrázky přes optiku současně,
čímž vznikal prostorový dojem.
Zde si můžeme vytvořit podobnou optiku použitím vlastních očí tak, že
se snažíme
pozorovat
oba dva
obrázky současně jakoby pohledem
na střed kartičky a zároveň do dálky.
Není to tak úplně jednoduché,
chce to trochu cviku. Kartičku pomalu oddalujeme nebo přibližujeme tak,
až najednou oba dva obrázky se živými barvami splynou a uvidíme je
na jednom místě prostorově.
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Co všechno ti naši předkové moc
dobře věděli! To již za námi postávají
další zájemci o prohlídku této zajímavosti, a tak doprohlédnu další obrázky na stolech a hned pospíchám
k obrázkům do podloubí.
Nevnímám čas, ale docela určitě
s prohlížením přetahujeme. Jdeme se
posadit doprostřed sálu a již nasloucháme začátku vyprávění pátera
Bláhy. Někdo přináší další židle dopředu, alespoň nezacláním ostatním,
když nabídnutou možnost využívám.
Za mými zády cvakají fotoaparáty.
Po chvíli se také osměluji a pokouším se udělat pár ostrých fotek. Není
to tak jednoduché, domamilský rodák, vzácný člověk a sběratel je
při svém poutavém výkladu velmi pohyblivý.
Dozvídáme se
samé
zajímavosti
ze života
světců.
Mají
různé
schopnosti během života zde na zemi
i na věčnosti. Slyšíme, že svatým je
ten, kdo se líbí Pánu a tím, že se skutečně může stát úplně každý z nás.
Přijali jsme všelijaké schopnosti
a můžeme je využít dokud je čas. Velice často však považujeme tyto dary
za samozřejmé a za malé k tomu,
abychom je používali pro dobrou věc.
Bát se určitě nemusíme, že jsou malé
a obyčejné,
jen
si vzpomeňme
na Pána Ježíše, čím nasytil zástupy –
použil k tomu jenom to málo, co mu

nabídl malý chlapec ze „svého“...
(Mt 14,13-21
nebo
Mk 6,30-44;
Lk 9,10-17; Jan 6,1-15)
Těla některých světců zůstávají neporušená po mnoho let. Jedním z nich
je brněnský
jezuita,
ctihodný
P. Martin Středa, rádce a jeden
z obránců Brna při dobývání města
švédskými
vojsky
roku 1645.
Po otevření hrobu v roce 1876 bylo
jeho tělo nalezeno neporušené. Dnes
je pochovaný v hrobce baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Jeho výročí připadá na 26. srpen.
Velikým sběratelem náboženských
památek byl Karel IV. Mnoho památek,
které
nasbíral
po světě,
je uloženo v katedrále svatého Víta.
Jednou z relikvií je hřeb z Kristova
kříže – taková sbírka se určitě
jen tak někde neuvidí.
Všichni tiše naslouchají domamilskému rodákovi. Kdyby teď vypadnul
z nástěnky na zem jeden jediný špendlíček, bylo by to jistě slyšet, ale my
bychom to stejně nevnímali. Pátera
Bohuslava Bláhu všichni odměňují
nadšeným potleskem, pak vyprávění
ještě pár minut pokračuje. Na závěr
dostáváme
požehnání.
Požehnání
k tomu, aby se životy světců staly
pro naše všední životy příkladem,
vzorem
k tomu,
když
špatně
začneme, abychom mohli alespoň dobře skončit.
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hodů, tak jsme se jen ve třech vydali
do
nedalekého
Křižanova.
Primiciantem byl 30letý Jan Kotík,
prasynovec bývalého faráře, který
byl na mši přivezen na invalidním
vozíku. Na primiční mši P. Kotíka se
zaplnilo celé křižanovské náměstí. O
půl čtvrté vyšel průvod družiček,
ministrantů, jáhnů a kněží, kterých i
se třemi novokněžími bylo téměř 70.
Čestným hostem byl P. Pavel Posád,
při jehož promluvě přítomní téměř
nedýchali. P. Posád připomněl také,
kdy se chodívalo na primice pěšky,
říkalo se, že se cestou mají prošlapat
boty. Důležitým bodem promluvy bylo
také vyhlášení Roku kněží. Slunce se
do nás nemilosrdně opíralo, ale byli
jsme vděčni za tento zážitek.

Na výstavě nás oslovilo umění inspirované něčím co přesahuje náš pozemský život. Umění inspirované
Stvořitelem a vším co nás vede
k Němu,
je vždy to nejkrásnější.
A otec Bohuslav nám k tomuto nádhernému oslovení velmi napomáhá
svým vyprávěním o životech světců,
svojí sbírkou obrázků, svým dílem
a opravdovou skromností.
Nezbývá než vyjádřit slova vděčnosti
a poděkování všem těm, kdo ke zdaru
této zajímavé výstavy přispěli, když
tomu věnovali svoje síly i svůj čas.
A nakonec nezbývá než připojit slova
díků, uznání a obdivu vzácnému
člověku P. Bohuslavu Bláhovi za jeho
námahu a za nemalé oběti s touto
prací spojené. Všem těm přeji pevné
zdraví, mnoho radosti ze života,
úspěchy v jejich často nelehké práci
a hlavně hojnost požehnání od našeho
Pána.
/Jiří Dočekal/

/František Pisk/
Papež Benedikt XVI. v moravské
metropoli, v našem regionu
Několik týdnů probíhala v naší zemi
příprava na jednu z nejvýznamnějších
událostí tohoto roku - návštěvu
Svatého otce v ČR. Jedná se o
návštěvu pastorační i státnickou.
Papež Benedikt XVI. navštíví ve
dnech 26. - 28. 9. 2009 Prahu, Brno a
Starou Boleslav. V den státního
svátku 28. září uctí a pokloní se
našemu
národnímu
patronu
sv.
Václavu ve Staré Boleslavi. Lebka sv.
Václava
bude
k tomuto
účelu

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Primice v Křižanově
Tak jako každým rokem, i letos se
konalo ve všech diecézích kněžské
svěcení a následně jejich první mše
svatá ve společenství starších kněží
z celého okolí a případně čestných
hostů. Od zveřejnění v Katolickém
týdeníku jsme s bratrem Vítězslavem
uvažovali, kam bychom se rozjeli.
Protože to bylo v den ořechovských
7
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z katedrály na
Pražském hradě
slavnostně převezena do baziliky ve
Staré Boleslavi v prezidentském
voze s poctami hlavy státu a
v doprovodu
čestné
jednotky
motocyklů Hradní stráže.

Martina Středy, který se zasloužil
v roce 1645 o osvobození Brna před
vojenským obležením. Dále budou
požehnány základní kameny pro
stavbu nových kostelů, vč. nového
kostela v Brně – Líšni.
V Brně přivítá papeže 100 tisíc lidí.
Ostatní mohou sledovat přímý přenos
prostřednictvím
ČT.
/Nedělní
bohoslužby tuto neděli v žádném
kostele nebudou./ Pamětním darem
papeže přivítají zástupci Města Brna
i Jihomoravského kraje
Z ořechovských
farností
Všech
svatých a sv. Jiří se přihlásilo
k účasti na nedělní mši v Brně –
Tuřanech 105 věřících, kteří si
nechtějí nechat ujít tak blízkou
příležitost
osobního
setkání
s papežem. Podrobné informace o
průběhu
celého
dne,
zajištění
dopravy,
místenky,
občerstvení,
zdravotní služby aj. obdrželi od
místního duchovního správce. Budou
mít jistě nezapomenutelný zážitek.

V neděli 27. září se uskuteční první
historická návštěva papeže v Brně.
Benedikt XVI. přiletí ráno do Brna. V
zápětí do Brna přiletí prezident ČR,
který se zúčastní papežské mše. Mše
svatá s promluvou a papežským
žehnáním se bude konat v areálu
letiště Brno – Tuřany, v 10 hodin.
Program
začne
již
od
6:30.
V duchovním
pásmu
mimo
jiné
vystoupí i Hradišťan s Jiřím Pavlicou,
pěvecký sbor Kantiléna Brno a
vojenská posádková hudba Olomouc.
Program potrvá až do odpoledních
hodin.
Při
bohoslužbě
budou
požehnány tři nově odlité zvony pro
brněnské kostely. Největší zvon je
určen pro jezuitský kostel a je
darem města Brna. Ponese název P.

/Ludmila Krečmerová/
Příprava na biřmování v ořechovské
farnosti 2009
Každý člen naší farnosti jistě slyšel o
tom, že v naší farnosti probíhá něco
jako příprava na biřmování, která má
vyvrcholit dvacátým čtvrtým říjnem
přijetím této svátosti.
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Není jistě bez zajímavosti si položit
otázku, jak je věřícími v Církvi v naší
zemi vlastně biřmování chápáno.
Zkušenost často ukazuje, že chápání
této svátosti je často dosti nepřesné
a povrchní, zatížené řadou v historii
vzniklých myšlenkových klišé, které
můžeme zhustit do několika okruhů
problémů:

biřmování. Ve většině případů se
jedná o dívky a chlapce ve věku 14 až
19 let.
Na otázku: “Co očekávají od svátosti
biřmování?“ jsem obdržel zajímavé
odpovědi.
Zde jsou některé z nich:

- Čekám od toho otevřené dveře do
víry.
- Biřmování je pro mě určité
znamení, symbol, že ve své víře
vytrvám a pokračuji dál, že
to myslím vážně, že chci dál náležet
Bohu a skrze biřmování se mu
přiblížit. Nést dary Ducha svatého,
dary, které mi nikdo nemůže vzít,
biřmování je pro mě obohacení.
- Ani nevím, proč se chci nechat
biřmovat. Nějak jsem o tom
nepřemýšlela. Jenom jsem si řekla,
že by to mohlo být dobré být
pobiřmovaná.
- K biřmování nejdu proto, že by mě
do toho někdo nutil. Že půjdu jsem
se rozhodla z vlastní vůle, protože
chci. Co od toho očekávám ……nevím,
ale myslím si, že můj život je
nějakým způsobem spjat s vírou, i
když třeba nechodím pravidelně do
kostela. Když jsem se dozvěděla o
biřmování, tak jsem si řekla :“Proč
ne?“
- Chci přijmout biřmování, protože je
to svátost seslání Ducha svatého,
který mi pomůže vytrvat ve víře,

Pastoračně – historický
V zlidovělém katolicismu rakouskouherské provenience se biřmování
chápe jako svátost dospělosti. U nás
v menší míře plnily tuto funkci buď
taneční nebo maturita.

Teologický
Historicky je biřmování součástí
iniciační svátosti, ale starší generace
chápou
biřmování
spíše
jako
výjimečné setkání s biskupem, než
důležitý element křesťanské iniciace,
tedy svátostné upevnění v těle
Církve.

Praktický
Hromadné biřmování je zařazeno na
konec povinné školní docházky, stává
se jakýmsi „rituálním zakončením
dětského povinného náboženského
života“, po kterém zhusta v životě
těchto dospívajících už nic výslovně
křesťanského nenásleduje.
Uskutečnil jsem anonymní anketu u
těch, kterých se příprava biřmování
bezprostředně týká, abych zjistil,
jaké je jejich chápání svátosti
9
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povede mě správnou cestou a posílí
mě hlavně ve víře samotné, což mi
bude v budoucím životě skutečným
přínosem.

představuje místo, na němž se
zpřítomňuje jediná Ježíšova oběť
Otci za spásu světa. Oltář jako
místo, na němž se slaví eucharistie.
Oltář je pravým středem kostela,
místem,
kolem
něhož
se
shromažďujeme
ke
společné
modlitbě. Až do 2. vatikánského
koncilu oltář v katolickém kostele byl
přistaven u (obvykle východní) zdi
kostela, vedly k němu tři stupně a
kněz u něho stál zády k lidu. Po
liturgické reformě se oltáře v
katolických kostelech staví vícero
způsoby; obvykle je oltář postaven
tak, že stojí mezi shromážděním a
knězem.
V letních měsících se oltář v
ořechovském kostele Všech svatých
dočkal částečného zrestaurování.
Spodní část oltáře zrestauroval a
pozlacovačské práce provedl pan
Zdeněk Mayer z Brna. Jeho pečlivou
a precizní práci můžete posoudit
sami při pohledu na samotný oltář.
V druhé etapě prací bude ještě
provedeno zrestaurování a pozlacení
samotných andělů po bocích oltáře a
kaplička v horní části. Upřímné Pán
Bůh zaplať všem dárcům, kteří
finančně přispěli na tuto opravu
oltáře, který ve své kráse bude
nadále sloužit i dalším generacím.

Stát se křesťanem je osobní proces,
jak také vyplývá z odpovědí těch,
kteří se na tuto svátost připravují.
Cílem biřmování má být jakési
uschopnění křesťana k zodpovědnému životu z víry ve svém každodenním a osobním životě.
Vyprošujme tedy těm, kteří chtějí
přijmout svátost biřmování, aby
stvrdili a utvrdili svoji víru tak, že
v ní setrvají až dokonce.

/Radovan Plšek/
Restaurování
oltáře
v kostele
Všech svatých
Kolikrát jsme již poklekli před
oltářem,
abychom
se
poklonili
Svátostnému Kristu? Kolikrát náš
pohled utkvěl na svatostánku?
Symbolem oltáře je eucharistický
svatostánek, je to nejposvátnější
místo
v katolických
kostelech
pro ukládání liturgických nádob a
Eucharistie. Když poklekáme před
oltářem, to Ježíši Kristu se klaníme,
ke Kristu směřuje naše víra a úcta.
Když
vejdeme
do
katolického
chrámu, naše oči hledají věčné světlo
a oltář.
Oltář se v katolické liturgické tradici
chápe jako symbol Krista, protože

/L. Steingartová/
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MODLITBA K NÁVŠTĚVĚ SV. OTCE

OKÉNKO PRO DĚTI

Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že nás navštíví
Svatý otec Benedikt XVI.
Veď nás svou láskou,
abychom se dobře připravili
na setkání s tím,
kdo řídí celou církev.
Abychom ho přijali jako Marta
a naslouchali mu jako Maria,
když je navštívil Kristus.
Dej nám:
ať se zpevní naše víra,
abychom pozorně naslouchali
jeho slovům;
ať se s nadějí otevřou naše srdce,
neboť nám jistě přináší
dobrou zvěst;
ať se rozhoří naše láska,
aby se u nás cítil dobře.
Dopřej nám,
abychom mu mohli ukázat
mnoho dobrých činů
a udělali mu tím radost.
Dej, aby dny,
které v naší vlasti stráví,
byly pro něho i pro nás
a celou
společnost přínosem
a povzbuzením.
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.

Milé děti a rodiče, dnes přinášíme
praktickou informaci o nově vzniklém
Family Pointu. Prosíme, předejte ji i
svým přátelům.

Family Point – Josefská 1 – Brno
Informační a poradenské středisko
pro rodiny.
Bezplatně poskytuje tyto služby:
- informace a poradenství pro rodiny
- informace o programech pro rodiny
v Brně a okolí
- místo pro nakrmení a přebalení dětí
v centru Brna
- dětský koutek
- internet pro veřejnost
- akce pro rodiny
Otevřeno po – pá 9:00 – 17:30 hodin
tel.: 542 217 465
mob.: 733 755 800
web: www.familypoint.cz.
Poradna pro rodiny funguje rovněž
elektronicky na info@familypoint.cz
Family Point je podporován
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V 9 hodin bude sloužena mše sv.
v kostele
Sedmibolestné
Panny
Marie ve Cvilíně.
- Informace z farnosti i Společenství sv. Peregrina najdete na
stránkách www.farnostorechov.cz a

OZNÁMENÍ
- Modlitby matek v Silůvkách jsou
pravidelně každé pondělí v orlovně.
Více
informací
p.
Badinová.
V Ořechově bývají setkání Modliteb
matek jednou za 14 dní ve farní
budově každou sudou středu hodinu
před mší svatou – v létě v 18 hodin,
v zimě v 17 hodin. Nově příchozí jste
mezi nás srdečně zváni.
- V sobotu 17. října před Misijní
nedělí se bude opět v kostele Všech
svatých konat Misijní most modlitby.
Pomodlíme se společně modlitbu
růžence na úmysly misií. Jste
srdečně zváni.
- Svátost biřmování bude v sobotu
24. října ve 14 hodin v kostele Všech
svatých udělena biřmovancům, kteří
se na tuto svátost připravovali pod
vedením pana Radovana Plška.
- V sobotu 31. října se koná
Růžencová
pouť
do
Cvilína.
Přihlášeným připomínáme, že odjezd
je v 6 hodin z parkoviště u kostela
Všech svatých v Ořechově, se
zastávkami u obecního úřadu,
v Tikovicích, Silůvkách a Pršticích.
Program poutě je na nástěnkách
v kostelech v Ořechově a Tikovicích.
Návrat je kolem 18. hodiny.

http://peregrin.webnode.cz
- Zájemci o čtyřdenní pouť do Itálie
v červnu příštího roku, podrobný
popis je v tomto čísle Peregrínka.
Závaznou přihlášku – jméno, adresa,
rodné číslo - se zálohou 2500 Kč
prosíme předat p. faráři do konce
listopadu.
- Také letos se bude konat 25.
prosince odpoledne Živý betlém.
Zájemci, kteří by chtěli účinkovat (z
řad dětí i dospělých), případně
jakkoli se podílet na přípravě,
informovat
se
můžete
u
p.
Steingartové nebo p. Badinové.
Děkujeme.
- Příští číslo farního zpravodaje
Peregrínek je chystán na přelom
roku 2009/2010. Jakékoli svoje
příspěvky, zážitky, o které se
chcete podělit s ostatními, můžete
zasílat na peregrinek@atlas.cz nebo
předat p. faráři, případně do
označených krabiček na stolcích
v kostelech.

Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky a Tikovice vydává ŘK farnost
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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