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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ŽIVOT VE VÍŘE

ÚVOD
Úsměv nic nestojí a má velkou cenu.
Obohatí toho, kdo ho dostane, a
neochudí toho, kdo ho dává. Trvá jen
okamžik, ale vzpomínka na něj může
být věčná. Nikdo není tak bohatý, aby
se bez něj mohl obejít. Nikdo není
tak chudý, aby ho nemohl dát. Přináší
štěstí do domu, podpírá při práci a je
viditelným
znamením
hlubokého
přátelství. Úsměv dá odpočinout od
únavy, obnovuje odvahu demoralizovaným, ve smutku je útěchou, pomáhá
od každé strasti. Ale je dobře, že se
nedá koupit ani půjčit, ani ukrást,
protože jeho hodnota je v okamžiku,
kdy je věnován. A když potkáte
někoho, kdo se na vás neusměje,
buďte štědří a usmějte se vy,
protože nikdo nepotřebuje víc úsměv
než ten, kdo ho sám dát neumí.

Otec Pio

Vzpomínka
na
mého
světícího
pražského biskupa Jeho Eminenci
ThDr. Antonína Eltschnera.

Letos 4. července uplyne 130 roků od
jeho narození. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1905, na biskupa konsekrován
v roce 1933.
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Pro svou příkladnou věrnost Církvi
Kristově a věrnou lásku k národu,
z něhož vzešel a jemuž náležel svým
životním dílem, pro čistou zbožnost
svého kněžského života i pro
pastýřskou horlivost, kterou vždy
projevoval ve všech mnohotvárných
povinnostech
svého
vznešeného
úřadu, byl hluboce ctěn kněžstvem i
věřícím lidem naší vlasti. Dožil se
z Božího dobrodiní vysokého stáří,
jehož obtíže snášel trpělivě a
s odevzdaností do vůle Boží. Duši
svou odevzdal do Boží náruče 22.
února 1961. Pohřeb se konal
z pražské
katedrály
sv.
Víta.
Pontifikální rekviem sloužil děkan
svatovítské kapituly prelát dr.
Bohumil Opatrný, za účasti biskupů
dr. Ambrože Lazika a dr. Roberta
Pobožného. Jeho tělo bylo ke dni
vzkříšení uloženo do kapitulní hrobky
v Břevnově.
Zemřelý biskup Antonín Eltschner za
svého života udělil na 800 tonzur vysvětil 800 jáhnů a přes 600 kněží.
Osobností
pražského
biskupa
vyzařovala obětavost a pastýřská
láska a Boží moudrost, která řídila
cesty jeho života. Zůstane i v mé
paměti
poděkování
za
udělení
svátosti
biřmování
i
svátosti
kněžství. Zůstane v paměti všech
ostatních kněží, které miloval a jimiž
byl milován.
/P. Bohuslav Bláha/

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Sv. Pio z Pietrelciny
Narodil se 25. května 1887 v rodině
rolníka Josefa a jeho manželky
Grácie Forgione v malé italské
vesničce Pietrelcina. Při křtu dostal
jméno František po sv. Františkovi z
Assisi. Již v dětství bylo zřejmé, že
je výjimečným dítětem. Byl velmi
zbožný a už jako chlapec se chtěl
stát knězem. 6. ledna 1903 vstoupil
do noviciátu ke kapucínům v Morcone.
22. ledna 1903 se konala jeho
obláčka, během níž přijal řeholní
jméno Pio. 10. srpna 1910 byl v
katedrále v Beneventu vysvěcen na
kněze. Celý jeho život byl poznačen
utrpením a rovněž nadpřirozenými
zásahy. 20. září 1918 obdržel otec
Pio, klečící v chórové kapli kláštera v
San Giovanni Rotondo před velkým
křížem, stigmata – rány ukřižovaného
Ježíše Krista. Tímto se stal prvním
stigmatizovaným knězem v dějinách
Církve. Lékař, který zkoumal tyto
rány, mohl pouze konstatovat, že
nemají přirozený původ. Kolem roku
1968, krátce před jeho smrtí,
stigmata zmizela. Mnozí, kteří se s
ním setkali, říkali, že krev, vytékající
z ran, měla vůni květin. Kromě této
nadpřirozené skutečnosti měl otec
Pio dar bilokace a uměl číst v
lidských srdcích. Přicházelo za ním
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tolik lidí, že často zpovídal až 10 či
12 hodin denně. Správně odhadl, co
kajícníci potřebovali, a vždy našel ta
správná slova, aby je přivedl blíže k
Bohu. Zemřel 23. září 1968 v 81
letech. Jeho pohřbu se zúčastnilo
kolem statisíce lidí. Již 4. listopadu
1969 začaly přípravy k zahájení
procesu beatifikace. 21. prosince
1998 vydal Jan Pavel II. dekret o
pravosti zázraku, který se stal na
přímluvu otce Pia Marii Consiglii De
Martino ze Salerna, a stanovil datum
blahořečení na 2. května 1999. Dne
28. září 2001 bylo potvrzeno
zázračné uzdravení malého chlapce
jménem Matteo Colella, kterému v
důsledku
pokročilé
meningitidy
selhaly vnitřní orgány a upadl do
kómatu. Jeho rodina se modlila u
hrobu otce Pia, a chlapec se náhle
zcela uzdravil. 16. června 2002 byl
otec Pio svatořečen Janem Pavlem
II. Místa, kde žil a působil otec Pio,
patří k cílům mnoha poutníků celého
světa.

V roce 2008 bylo tělo sv. Pia
exhumováno
a
vystaveno
úctě
věřících v klášteře v San Giovanni
Rotondo.
V říjnu roku 2009 bylo tělo otce Pia,
za účasti papeže Benedikta XVI.,
uloženo zpět do hrobu.
CESTOVNÍ OKÉNKO
San Giovanni Rotondo
je město v jižní Itálii v Apulii, v
provincii Foggia, na poloostrově
Gargano. Je součástí Národního
parku Gargano. Patronem města je
San Giovanni Battista. Město bylo
založeno v roce 1095 na ruinách
vesnice, která zde byla předtím od 4.
století př. n. l. Ve středověku bylo
město součástí Království obou
Sicílií.
Již celá desetiletí přicházejí do San
Giovanni Rotondo poutníci ze všech
konců Itálie i ze světa, aby se
poklonili otci Piovi. Roku 1991 byl
architekt Renzo Piano pověřen
úkolem postavit nový kostel. Stavba
měla poskytnout přiměřený prostor
pro modlitbu, meditaci i přijetí
množství
poutníků.
Základní
myšlenkou Pianova projektu bylo
vytvořit velkou obřadní síň s
„vějířovitým“
půdorysem.
Od
monumentálního kamenného kříže
vede dlouhá procesní cesta pro pěší,
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která směřuje přes soustavu ramp a
schodišť k obrovskému předdvoří o
rozloze 10 000 m², kam se vejde až
30 000 lidí.

Tato nová budova byla vysvěcena
roku 2004.
Pater Pio, originální ve sloužení mše
svaté, ve zpovědi, ve stigmatech a v
zázracích, byl originální i v koncepci
své nemocnice nazvané „Dům úlevy“
(Casa Sallievo della Sofferenza ), již
vybudoval pro trpící a nemocné.
Uplatnil zde nový směr v lékařství,
totiž léčebnou syntézu, kdy lékaři
věnují pozornost jak tělesné tak i
duševní složce. Chtěl sloučit vědu
sloužící nemocným s vírou a
modlitbou. Přál si, aby lékařská věda
projevovala stále větší pokroky v boji
s nemocemi a zároveň aby plody
modlitby utrpení proměňovaly ve
zdroj milosti.

Obrovské trojúhelníkové předdvoří
tak spojuje kostel Santuario San Pio
s existujícími
da
Pietrelcina
budovami – se starou kaplí (zde otec
Pio sloužil dříve mše), s kostelem

Santa

Maria

della

Grazia

postaveným v padesátých letech
( součástí kostela je i klášter a také
muzeum otce Pia, zde byly také do
října 2009 vystaveny ostatky sv. Pia
z Pietrelciny) a s nemocnicí Casa
Sallievo della Sofferenza, čímž byla
vytvořena nová struktura zástavby.
Na lesnatém kopci vpravo od kostela
Santa Maria della Grazia byla
vybudována křížová cesta Via Crucis.
Začíná u sochy otce Pia, uprostřed
kopce je bílá socha Madony
s dítětem v nadživotní velikosti a
konec poutě křížové cesty je u
monumentálního
bronzového
Vzkříšení.
/Lada Badinová/
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příběhem o tom, jak se zrodil a
dozrával odvážný plán vybudovat
moderní nemocnici s 1500 lůžky. Pro
tento "bláznivý" nápad lásky k
bližnímu získává páter Pio dva
spojence:
nevěřícího
Guglielma
Sanguinettiho, vynikajícího lékaře, a
jeho manželku Emilii, duchovní dceru
P. Pia, která s nadšením doprovází
realizaci odvážného snu.

KNÍŽNÍ OKÉNKO
365 dní s otcem Piem
Výběr úryvků z dopisů patera Pia
nabízí čtenářům možnost prožít
jeden
rok
v doprovodu
tohoto
charismatického
a
oblíbeného
duchovního vůdce. Je to pozvání k
bohatě prostřenému stolu moudrosti
shůry, která je aktuální a živá i po
desetiletích, protože se dotýká věcí
nejpodstatnějších.
Více
než
konkrétními radami však otec Pio
promlouvá opravdovostí a ryzostí
svého života – neustále nás přivádí
před Boží tvář, do Boží přítomnosti,
v níž je sám „jako doma“.

ROZHOVOR
Pouť je modlitbou sama o sobě,
říká jezuita František Lízna, který
pěšky ušel téměř 8 000 km.
Protože otec Lízna přislíbil účast na
letošní pouti ke kapličce sv.
Peregrina v neděli 16. května
2010, dovolte nám, abychom vám ho
díky rozhovoru s Janem Mazancem
v Katolickém
týdeníku
trochu
přiblížili.
P. František Lízna SJ, narozen 1941
v Jevíčku. V roce 1968 vstoupil
k jezuitům, r. 1974 byl vysvěcen na
kněze, ovšem do r. 1989 neměl státní
souhlas
a
vykonával
manuální
zaměstnání. Podepsal Chartu 77, byl
čtyřikrát vězněn. Zaměřuje se na
pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců
a od r. 1995 působí ve farnosti
Vyšehorky u Mohelnice.

Pokud nemáte čas na čtení, ale
chcete se něco více dozvědět o
životě otce Pia, sestry Paulínky
nabízí 2DVD - Mezi nebem a zemí –
Pater Pio - film je působivým
vyprávěním o každodenním utrpení, o
hlubokém vztahu k Bohu, ale také
5
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které mám rád a těšit se na nějaké
společenství. Není potřeba mít příliš
mnoho myšlenek, stačí jedna anebo
vzpomínat na jednoho člověka – to
jsem dělal pomocí lístečků se jmény,
které jsem každý den losoval.
Důležitá je jednoduchost kupříkladu
na Ukrajině jsem se v horku a na
rovinaté krajině už nemohl modlit a
tak jsem třeba jen chvílemi vyslovil
jméno „Ježíš“. Na poutě jsem si
nebral breviář, jednak by to byla
zátěž a jednak si říkám, že pouť je
modlitbou sama o sobě. Osvědčilo se
mi mít během dne jeden pevný bod –
to byly tři hodiny odpoledne, kdy
jsem přerušil chůzi a pomodlil se
litanii k Božskému srdci Páně.

Měl jste k poutím „předpoklady“ už
v mládí – třeba že jste se rád
toulal?
Ne. Neuznávám příliš bezcílné
chození anebo pouť jen jako
sportovní výkon. Pouť je pro mě
vždycky čin, ke kterému jsem tažen
nějakou vnitřní silou. Nikdy jsem si
nemyslel, že budu v životě takhle
putovat.

Jaký byl motiv vaší první poutě?
Když jsem byl za komunistů ve
vězení, byl zavřený také undergroundový zpěvák Charlie Soukup.
Hovořili jsme spolu přes zeď, aniž
jsme na sebe viděli. A on mi jednou
povídá: „Dlouho jsem trpěl astmatem.
Chtěl jsem tu nemoc pokořit svoji
silou, kterou jsem dal najevo tím, že
projdu celou republiku pěšky. Šel
jsem a astma ustalo.“ Jeho vnitřní
síla mi byla sympatická. I já jsem se
po propuštění z vězení rozhodl projít
pěšky republiku, ale spíš jako projev
vděčnosti za to, že jsem přežil
kriminál.

Jaké vlastnosti by měl mít poutník?
Když ponechám stranou praktické
věci, jako dobré boty atd., tak určitě
odvahu být sám. Neměl by moc
plánovat, spíš nechat prostor Duchu.
Měl by být skromný, měl by mít
otevřené oči a srdce a být oproštěn
od věcí, které ho svazují. Důležité je
také nejít za atrakcemi nebo
přírodními nádherami, protože to
všechno je pomíjivé.

Na co myslíte, když jdete celý den
sám?
Snažím se oprostit od vlastních
prožitků, sebelítosti a zahledění do
sebe. Je lepší rozmlouvat s Bohem
než sám se sebou. Nebo stačí
přemítat – třeba o tom, co dělají ti,

Zdůrazňujete křesťanské pozadí
pouti. Může mít pouť význam i pro
nevěřícího?
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kterou v nás Bůh žárlivě střeží a
každý z nás má jiný úkol. Existuje
zajímavá teorie, že každý má při
svém narození jinou startovací čáru –
jeden se obrazně řečeno narodí s
+50 body a druhý s -20 body. Ten
první je celý život lidmi dáván za
příklad slušného a vzorného člověka,
ale ustrne a zpohodlní a když zemře,
má už jen +40 bodů. Ten druhý je
vychováván
v dětském
domově,
krade, ale snaží se z toho vystoupit a
umírá třeba s -10 body. Ale o tom ví
jen Bůh a jsem přesvědčen, že to umí
ocenit.
Plánujete v nejbližší době další
pouť?
Ne. Vlastně nikdy jsem žádnou
neplánoval. Jen se těším na to, až
přijdu do nebe a půjdou mi naproti
sv. Jakub a sv. Kateřina Sienská,
která mě přivítá polibkem a řekne:
„Vážím si toho, že jsi za mnou v tom
horkém létě došel.“
Ti svatí, za
kterými jsem šel, mi vlastně možná to
nebe vyprosí i navzdory všem
průšvihům, které jsem v životě
udělal. Ze seznamu příchozích
poutníků do Compostely mě už nikdo
nevyškrtne a možná to bude u
posledního soudu důkaz, že jsem
snad nepromarnil svůj život bludnými
cestami.

Po cestě do Compostely jsem potkal
jednoho Itala a když jsem mu řekl,
že jsem jezuita, odpověděl mi, že on
nevěří a je real atheist – skutečný
ateista. Když jsem se ho ptal, proč
tedy jde, nevěděl. Rozhodně bych ale
motivy takových lidí nepodceňoval, na
pouť je táhne něco silnějšího než oni.
Dokonce i malíř Salvador Dalí, který
měl dost divoký život, nakreslil
krásný surrealistický obraz sv.
Jakuba a řekl, že tento světec mu
dal domov a pocit jednoty jeho
otčiny.
Já navíc nedělím lidi na věřící a
nevěřící, protože všichni jsme děti
Boží a máme nesmrtelnou duši,
7
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Syn sestoupil do hostie. I kdybyste
měli před sebou dvě stě andělů, nikdo
z nich vám nedá rozhřešení z vašich
hříchů. Ale kněz ano. Může vám říci:
„Jdi v pokoji, tvé hříchy jsou ti
odpuštěny.“
Ach! Kněz je skutečně něco
mimořádného!
Ostatní Boží dary by byly bez kněze
k ničemu. K čemu by byl dům plný
zlata, kdyby nebylo někoho, kdo by
mohl otevřít dveře? Bez kněze by
smrt a utrpení našeho Pána nebyly
k ničemu.
Po Bohu je kněz vším! Nechejte
farnost třeba dvacet let bez kněze a
lidé se začnou klanět zvířatům.
Když se chce uškodit náboženství,
začíná se útokem na kněze, protože
kde chybí kněz, tam není eucharistická oběť, a kde není oběť, tam
neexistuje náboženství.
Kdyby kněz plně vnímal velikost své
služby, pak by zemřel.
Co nám kněžím brání v tom, abychom
byli svatí? Nedostatečná sebereflexe. Nevstoupíme-li do svého nitra,
nebudeme nikdy vědět, co děláme.
Poznání, modlitba a spojení s Bohem
jsou proto pro kněze nezbytné.
Je žalostné, když kněz slouží mši
svatou jako nějakou normální věc,
kterou osobně neprožívá.

O KNĚŽSTVÍ

(úryvek z kázání
Vianneye )

sv.

Jana

Marii

…Kdo je kněz? Člověk, který stojí na
místě Boha, člověk, kterému byly
svěřeny všechny Boží pravomoci. Náš
Pán říká kněžím: „Jako Otec poslal
mě, tak i já posílám vás. Na nebi i na
zemi mi byla dána všechna moc.
Jděte tedy, učte všechny národy…
Kdo vás poslouchá, mě poslouchá. Kdo
vás odmítne, mě odmítne.“
Když kněz odpouští hříchy, neříká:
„Bůh ti odpouští.“ Ale říká: „Uděluji ti
rozhřešení.“
Kdybychom
neměli
svátost
eucharistie, nemohli bychom mít
našeho Pána. Kdo ji ukládá do
svatostánku? Kněz. Kdo přijal vaši
duši při vstupu do života? Kněz. Kdo
ji vyživuje, aby jí dal sílu uskutečnit
vlastní
cestu?
Kněz.
Kdo
ji
připravuje, aby mohla předstoupit
před Boha, a proto ji umývá
v Kristově krvi? Kněz. A když tato
duše zemře, kdo ji vzkřísí? Kdo v ní
obnoví její klid a pokoj? Znovu kněz.
Žádný Boží dar si nelze představit,
aniž bychom vedle sebe měli kněze.
Zkuste se jít vyzpovídat k Panně
Marii nebo k andělovi. Mohou vám dát
rozhřešení? Ne. Dají vám tělo a krev
našeho Pána? Ne. Maria Panna
nedokáže způsobit, aby její božský
8
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Až v nebi budeme schopni pochopit
radost, kterou přináší každé sloužení
mše svaté.
Kněz musí být vždy zahalen Duchem
svatým tak jako je jeho tělo oděno
do kněžského roucha.
Nikdy nemluvte o knězi špatně.
Bylo by dobře, kdyby kněz mohl prací
a námahou, kterou nese pro slávu
Boží a spásu duší zemřít….

přijímání týž den možné „jen při
slavení eucharistické oběti“. To
znamená
přítomnost
na
celé
bohoslužbě, prakticky od kříže na
začátku po požehnání na konci.
Z toho vyplývá, že
1) přijdu-li na mši sv. později (stát se
může leccos – někdy stačí dopravní
zácpa), mohu přijímat, ovšem jen v
tom případě, že je to ten den poprvé,
kdy
přistupuji
k
přijímání;
2) podruhé v daném dni mohu
přijímat, ale jen tehdy, přijímám-li na
mši sv. (tedy nikoli např. bohoslužbě
slova nebo velkopátečních obřadech)
a jsem-li přítomen na celé této mši
sv.
Výjimka pro druhé svaté přijímání v
jednom dni platí pro ty, kdo jsou v
aktuálním
nebezpečí
smrti
z
jakéhokoli důvodu (nemocní, ranění,
odsouzení k smrti apod.). Ti mohou
přijímat i mimo mši, i když téhož dne
již eucharistii jednou přijali, a to
jako tzv. viaticum. Tuto situaci
upravuje kánon 921 zmiňovaného
kodexu.

Když jsem si tyto řádky četla,
musela jsem se chtě nechtě zamyslet
nad tím, jak vlastně my dnes hledíme
na kněze? Nebereme jej jako
samozřejmost, která v kostele musí
být? Postavičku, která „poskakuje“ u
oltáře kvůli nám?
Ale tak to přece není! On je tady
proto, abychom společně s ním a pod
jeho vedením chválili a velebili Boha.
Abychom se spolu s ním modlili,
zpívali a sloužili Boží lásce.
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Otázka:
Mohu jít ke sv. přijímání vícekrát,
když jsem třeba na dvou mších sv. za
den?
A ještě jeden dotaz: když přijdu do
kostela později (stane se), mohu jít
ke sv. přijímání?
Odpověď:
Jak to upravuje Kodex kanonického
práva v kán. 917, je druhé sv.

/Odpověděl: Zdeněk Drtška/
PRO DĚTI
Ježíšovo vysvědčení

"Není nic skryté,
neprojevilo."
9
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Sloh: Má velké problémy vyjadřovat

Před čím jsme možná zavírali oči,
vyjde na světlo Boží o tomto
pololetním vysvědčení.
Přenesme se ale nyní o dva tisíce let
nazpátek do vesničky Nazareta. Co
tam vidíme?
Malý Ježíš se právě vrací loudovým
krokem domů ze školy s vysvědčením.
A opravdu není o co stát. Maria, jeho
máma, která nikdy nic neřekla k jeho
známkám je tentokrát nucena ukázat
je Josefovi. Josef čte hodnocení
žáka Ježíše:
Matematika: Příliš se nezapojuje a
mimo dělení chlebů a ryb ho tento
předmět nezajímá. Sčítání moc
nepochopil, neboť tvrdí, že jeho
Otec a on jsou jedno. Vidí jednotu
všude. Dává přednost číslům 1, 3, 7,
12, 72.
Fyzika: Trvá na tom, že má moc
eliminovat gravitační zákon, když
tvrdí, že může hory přenášet.
Tělesná výchova: V kurzu plavání
neposlouchá instruktora a prochází
se po moři.
Biologie: V praktických cvičením křísí
mrtvé exponáty a narušuje výuku.
Navíc tvrdí, že vidí neviditelné.
Chemie: Místo toho, aby prováděl
pokusy stanovené profesorem, baví
se tím, že mění vodu ve víno, aby
potěšil své kamarády.

se jasně, místo toho používá
podobenství a jinotaje.
Latina: Místo toho, aby hovořil
latinsky, jazykem Říše, dává ve
vyjadřování
přednost
lidovému
dialektu zvanému aramejština.
Psaní: Nikdy nemá svůj sešit a tužku,
proto je nucen psát do písku.
Chování:
Projevuje
nepříjemnou
tendenci stýkat se s chudými a
nakažlivě
nemocnými.
Rozsévá
nepořádek
mezi
chrámovými
prodavači. Dělá hluk a tím probouzí
mrtvé…
Dále pokračovat nebudeme, je jasné,
že Ježíš nebyl z pohledu školy
ideálním žákem. Je jasné, že občas
ani
my
druhé
nechápeme,
nerozumíme jim a věci si špatně
vyložíme tak, jako Ježíšovi profesoři.
Je ale jediná věc, na kterou právo
nemáme - vyměnit milosrdenství za
spravedlnost.
Jakou
mírou
naměříme, takovou se naměří i nám.
Jinými slovy to znamená: když jinému
pomohu, bude pomoženo i mně, když
jinému odpustím, bude odpuštěno i
mně, když druhého neodsoudím, ani
já nebudu odsouzen. To by mělo být
nejdůležitějším poselstvím.

/Z knihy Pavla Konzbula: Nesesmolíš/
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Další informace o akcích najdete na

OZNÁMENÍ
-

Modlitby

pokračují

matek

v

pravidelným

nástěnkách v Ořechově a Tikovicích

Silůvkách

a také na www. peregrin.webnode.cz

setkáváním

v pondělí v orlovně. V zimním období

- Farní

v 18

v 19

Ořechově je otevřena každou 1. a 3.

setkání

neděli v měsíci po mši sv. do 10:30

hodin,

hodin.V

v letním

Ořechově

období
bude

knihovna

Modliteb matek pokračovat i nadále

hodin.

ve středu 1x za 14 dní ( každý sudý

zajímavých

týden ) vždy před mší svatou. Nově

srdečně zvou pí. Jedličková a pí.

příchozí jste mezi nás srdečně zváni.

Poledňová.

-

- Česká biskupská konference ve

Společenství

sv.

Peregrina

se

K

sv. Zdislavy v

návštěvě
a

a

výběru

hodnotných

knih

schází každé první pondělí v měsíci

spolupráci

před mší svatou ve farní budově v

pořádá ve dnech 23. - 25. 4. 2010

Ořechově.

v Brně

Většinou

se

společně

s dalšími

ze

konferenci

institucemi
s mezinárodní

pomodlíme Sedmibolestný růženec a

účastí – IV. brněnské bioetické dny,

projednáváme organizaci některých

které budou zaměřeny na aktuální

akcí. Srdečně zveme zájemce, kteří

etické

se chtějí připojit - členství není

rodinného života. Zvláštní pozornosti

nutné.

bude věnována problémům spojených

Do Vašich kalendářů:

s používáním moderních technologií.

13. května (čtvrtek) - večerní pouť

Na

do Žarošic

odborníci z oblasti teologie, biologie,

16.

května

(neděle)

–

pouť

otázky

konferenci

medicíny,

ke

manželského

promluví

psychologie

Hlavní

a

a

přední
dalších

kapličce sv. Peregrina v Ořechově

oborů.

13. září (pondělí) – večerní pouť do

spišský

Žarošic

Tondra. Promluví také Mons. Vojtěch

2. října (sobota) – celodenní pouť do

Cikrle, Mons. Aleš Opatrný, doc.

Vranova u Brna, Křtin a Sloupu

Jaroslav Max Kašparů, prof. Vladimír

biskup

referát

přednese

Mons.

František

Smékal, prof. Ladislav Tichý, prof.
Bohumil Chmelík a další.
11
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Svou

- Noc kostelů se bude v České a
Rakouské republice konat v pátek
28. května 2010. V letošním roce
bude program Noc kostelů připraven
pro návštěvníky kostelů, klášterů a
modliteben v Praze, Plzeňském,
Karlovarském,
Královéhradeckém,
Libereckém,
Moravskoslezském,
Pardubickém , Jihomoravském , Kraji
Vysočina,
Středočeském,
Olomouckém, Ústeckém a Zlínském
kraji. Jednotlivé farnosti, sbory,
církevní obce a řády přivítají v
otevřených kostelech návštěvníky
bohatým
programem
včetně
komentovaných prohlídek, koncertů,
workshopů
nebo
divadelních
představení.
Zpřístupněny budou rovněž některé
veřejnosti běžně nepřístupné části
kostelů jako např. varhanní kůry,
sakristie,
věže,
krypty
nebo
klášterní
zahrady.
Pro návštěvníky bude vytvořen
průvodce s programem jednotlivých
kostelů, k dispozici budou také další
informační materiály. Informace o
Noci kostelů mohou návštěvníci
sledovat na webových stránkách
www.nockostelu.cz.

účast přislíbil také děkan

Bioetické

fakulty

univerzity
v Římě

Regina
prof.

Papežské
Apostolorum

Victor

Přihlášky

je

třeba

nejdříve

e-mailem

Pajares.

zasílat
na

konference@bioetika.cz,

co

adresu
případně

na adresu Hippokrates, Míčkova 59,
614

00

Brno.

Podrobnosti

na

www.bioetika.cz.
-

Křesťanská

výchova

aneb

„Předávání víry v rodině“ - tento
kurz probíhá především pro rodiče,
ale i prarodiče a vychovatele. Ve
čtyřech navazujících setkáních se
bude hovořit o tématech: Výchova
jako úkol žít pravdivě; Důvěra, úcta,
slavení – předpoklad vztahu k Bohu;
Autorita

v biblickém

pojetí;.

Bezpodmínečná láska, odpuštění a
život

ve

společenství.

Termíny

konání: 8. 4., 15. 4., 29. 4. a 6. 5.
2010, vždy ve čtvrtek, 17.00–19.30
hodin, v Malém sále CRSP. Cena: 400
Kč/jednotlivec/, 600 Kč/manželský
pár/. Informace a přihlášky na tel.:
542 217 464, 731 402 731.

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, 724316759 L. Badinová. Jazyková korektura: P. Bohuslav Bláha
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