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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Láska je srdcem křesťanského
náboženství
Církev není spolek – svaz, který má
umožnit lidem spásu. Církev je
společenstvím
lásky
Kristem
ustanovena. Tím je vysloveno to
nejhlubší a nejkrásnější, co můžeme o
ní říct. A v tomto společenství žije
láska Boží na zemi dále. Proto se
každou neděli i ve všední dny mluví o
lásce buď v modlitbě nebo epištole
nebo evangeliu. Láska je ústřední bod
křesťanského poselství i křesťanského života. Všechny velké svátky
církevního roku hlásají lásku Boží k
lidem. O vánocích vstoupila Láska Boží
viditelně na svět. Velikonoce jsou
vítězstvím ukřižované Lásky. O
letnicích byla láska Boží rozlita v
našich srdcích. O Božím Těle ukazuje
se láska Kristova zakrytá způsobem
chleba na našich oltářích. Spasitel
říká: „Jako jsem miloval já Vás, tak se
milujte vy!“

V srdci každého člověka dříme něco z
této Boží lásky. Potkáme-li chudého,
nešťastného člověka, vede nás láska k
tomu, abychom mu pomohli. Křesťan
přijal při křtu účast na životě a lásce
Boží. Naše modlitby, naše účast na
mši svaté, naše svaté příjímání nejsou
k ničemu, nejsme-li v lásce. Podle
toho jsme poznali lásku Boží, že On
dal svůj život za nás – proto i my
máme dávat svůj život za bratry.
Nemusí to znamenat, že bychom
museli umřít za bližní, ale že je třeba,
abychom se podíleli na nouzi a utrpení
bližních, že nesmíme jít kolem nich
bez účasti. Není nám ponecháno na
vůli konat dobro či nekonat je. Láska
je srdcem křesťanského náboženství.
Nemáme-li ji, nejsme ničím před
Bohem. Nemůžeš být a zůstávat v
lásce Boží, nemáš-li podíl na království
Božím, chybí -li v tvém životě láska a
skutky lásky. Švédský spisovatel a
lékář Axel Munthe řekl:
„Na věčnost si odneseme jen to co
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jsme za svého života dobrého
rozdali.“
Čí srdce je tvrdé vůči bližnímu, ten
dosud nepoznal smysl poselství
Kristova. Jednou budeme souzeni
podle toho, co jsme dobrého vykonali
s časnými dobry, které nám Bůh
svěřil. Nebudou-li nás provázet
skutky lásky tělesného i duchovního
milosrdenství, budeme jednou stát
před Kristem – Soudcem chudí a
zaražení. Musí být tedy pro nás
něčím samozřejmým pomáhat účinně
druhým v nedostatku a nehledat při
tom vlastní prospěch. Nesmíme
přenechávat
jen
konání
dobra
druhým. Neměla by tato úvaha něco
říci do našeho svědomí?

Biskupství brněnské, ve spolupráci
s Jihomoravským
krajem
a
statutárním městem Brno.
Pozvání zaslala Česká biskupská
konference a Kancelář prezidenta
republiky. Dne 30. 5. 2009 Vatikán
oficiálně potvrzoval návštěvu papeže
v Brně.
V únoru 2009 byla zahájena příprava,
jmenování koordinátorů a ustaveny
pracovní skupiny. Základní přípravy
se datují od 1. 9. 2009. Biskupství
jednalo s Letištěm Brno o zapůjčení
pozemků a se stavebním úřadem ve
Šlapanicích
k vydání
stavebního
povolení ke stavbě podií.
Architektonickými návrhy areálu byl
pověřen a koncipoval je architekt
Jan Marek Štěpán, ve spolupráci
s Františkem Brychtou. Generálním
dodavatelem areálu byla společnost
SUN DRIVE.
První práce započaly pomocí těžké
techniky, která provedla úpravu
povrchu pozemku. Areál měl rozlohu
pětadvaceti fotbalových hřišť. Byl
rozčleněn do dvou celků A a B. Ty
byly dále členěny na jednotlivé
sektory s kapacitou 6 000 osob.
Celková
kapacita
areálu
byla
navržena až pro 150 tisíc osob.
Podium stálo ve vytyčeném kruhu.
Mělo tři výškové úrovně a mělo
rozměr 26 x 22m a výšku 12m.
V přední části byla umístěna socha

/P. Bohuslav Bláha/
ŽIVOT VE VÍŘE
Střípky z příprav a návštěva Sv.
otce v Brně
Městská knihovna Jiřího Mahena
uskutečnila výstavu o návštěvě
papeže Benedikta XVI. v Brně.
Výstava
obsahovala
podrobnosti
z příprav
a
tolik
zajímavých
informací, že si dovolím Vás ve
stručnosti s nimi seznámit.
První neoficiální zmínka o příjezdu
papeže do Brna byla od kardinála
Miloslava Vlka, dne 25. 12. 2008.
Přípravou a organizací bylo pověřeno
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Panny
Marie
tuřanské,
jedné
z nejstarších soch v Brně. Sv. otec
viděl z podia na sochu a přímo za ní
na věže tuřanského kostela. Prostor
pro kněze, hosty, imobilní návštěvníky byl hned u hlavního podia,
měl tvar kruhu a byl vybaven bílými
židlemi.
Baldachýn,
zakrývající
podium byl čistě bílý. Investorem
zastřešení bylo Biskupství brněnské.
Součástí areálu bylo i potřebné
zázemí v podobě bílých stanů pro
soukromí papeže, hosty, pořadatele,
účastníky v krojích, stanici první
pomoci, Městskou policii, hasiče, dále
patřičný
počet
toalet,
stánků
s občerstvením, odpadkových košů aj.
Areál byl ozvučen šesti zvukovými
věžemi. Dále zde bylo šest velkých
obrazovek, které přenášely dění na
podiu do vzdálených míst a bylo tam
také umístěno dvanáct kamer.

Byla vysoká 11m a byla umístěna na
metrovém náspu. Měla bílou barvu.
Kotva měla být původně recyklována,
ale pro velký zájem, který vyvolala,
bude umístěna u brněnské přehrady.
Byla vztyčena 23. 9. 2009 ve 13 hod.
Vyrobil ji dodavatel areálu, podle
návrhu architekta J. M. Štěpána.
Kotva
měla
lehkou
konstrukci
z jemné příhradoviny a byla opláštěná
překližkou.

Kříž, který stál vedle papežského
podia je artefaktem, který bude
historicky připomínat první návštěvu
papeže v Brně. Má výšku 12m a jeho
váha se blíží jedné tuně. Kříž je bez
korpusu Ježíše a je doplněn
foukaným sklem v místě hřebů.
Světelné
báně
jsou
dílem
novoborských sklářů.
Byl vyroben v dílně Marina Jandy
v Osíku u Litomyšle a byl přepraven
jako nadměrný náklad z Osíku do
Brna. Budoucí umístění kříže se
předpokládá
v centru
Brna,
v blízkosti katedrály sv. Petra a

Kotva
byla
umístěna
na
pomyslné
ose
areálu,
která
vedla od starých
božích muk a po
které přijel Sv.
otec ve svém
papamobilu.
Kotva je symbolem naděje a právě
naděje byla původním tématem
návštěvy papeže v brněnské diecézi.
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Pavla, nedaleko horní
kapucínských zahrad.

terasy

u

Onderka. Papežovi byly předány dary.
Čestnou stráž stála Městská garda.
Mši
svatou
koncelebrovali
s Benediktem XVI. všichni přítomní
knězi a biskupové. Celou bohoslužbu
řídil papežův osobní ceremoniář
Mons. Guido Marini.
Po levé ruce papeže – dle protokolu –
stál
státní
sekretář
Tarcisio
Bertone, po pravé ruce Mons.
Vojtěch Cikrle. Homilii zahájil papež
v češtině,
pokračoval
italsky.
Promluvu v češtině četl farář od sv.
Tomáše – kněz Petr Vrbacký. První
čtení přečetla farnice ze Šlapanic,
druhé
čtení
farník
z Tuřan.
Evangelium četl trvalý jáhen Wili
Tümr. Dary ke slavení eucharistie
přinesli manželé Čuprovi z Lelekovic,
se svými čtyřmi dětmi a dvě řeholní
sestry.
Při mši použil Sv. otec zlatomodrou
liturgickou soupravu. Zlatý kalich
z 19. stol. je zdoben filigránem
s modrým emailem. K tomuto kalichu
byla vyrobena miska a čtyři kalichy
pro koncelebranty se stejným
dekorem. Na zvláštním stole bylo
dalších 400 keramických misek,
vyrobených speciálně pro tuto
příležitost v dílně v Kunštátě na
Moravě.
Na obětním stole stál bílý kříž
s bílým korpusem Ježíše, otočen

Papež – BENEDIKT XVI., vlastním
jménem Joseph Ratzinger, nar. 16. 4.
1927, je Němec. Papežem byl zvolen
19. 4. 2005. Je to člověk neobyčejně
vzdělaný. Ovládá deset jazyků a bylo
mu
uděleno
sedm
čestných
doktorátů. Na univerzitách přednášel
dogmatiku a teologii. Má rád hudbu a
dobře hraje na klavír. Jeho návštěva
je první návštěvou papeže brněnské
diecéze od jejího založení v r. 1777.
Do Brna přiletěl vládním letadlem 27.
9. 2009 v 9:22 a odletěl v 12:46.
V Brně strávil 204 minut.
Podle oficiálního protokolu při přijetí
vzácného hosta, přivítal v letadle
papeže Mons. Vojtěch Cikrle. Spolu
také vyšli z letadla předními dveřmi,
jeho doprovod vyšel dveřmi vzadu.
Pod schody přivítal papeže prezident
Václav
Klaus
s chotí,
hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek
s chotí a primátor Brna Roman
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Poutníků v přítomných bylo na mši
svaté 11 000. Nejvzdálenější poutníci
byli dva z Chille.

směrem k papeži. Starobylý kříž byl
pro tuto příležitost opraven. Pro
všechny přítomné biskupy nechalo
brněnské Biskupství ušít ornáty
v zelené barvě. Ornáty zhotovila
firma ASGA v Polsku.

Hudba byla neodmyslitelnou součástí
celé mše svaté. Byla umístěna na
samostatném podiu, poněkud stranou.
V průběhu celé mše účinkoval 16tičlenný Katedrální smíšený sbor. Dále
účinkoval
žesťový
16ti-členný
orchestr, Svatomichalská gregoriánská schola, skupina Hradišťan
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
a mnoho předních hudebních a
pěveckých sólistů. Za zmínku stojí i
vystoupení
dětského
pěveckého
sboru Kantilena.
V předvečer
slavnostního
dne
probíhal v areálu „Koncert naděje“,
jehož se zúčastnili převážně mladí
lidé.

Závěrem mše požehnal Sv. otec
základní kameny pro sakrální stavby
a ostatní předměty liturgické úcty.
Na mši se sjeli poutníci z celé České
republiky,
Slovenska,
Polska,
Rakouska, Německa a Maďarska.
Zahraničních návštěvníků bylo kolem
1 100 – nejvíce ze Slovenska.
Kněží, kteří seděli v půlkruhu pod
podiem bylo 1 000, z toho 200 ze
zahraničí. Nejstarším knězem byl
jezuita Fr. Pevný, nar. 1921. Svaté
přijímání podávalo v areálu na 400
kněží.

Stavba areálu trvala 26 dní.
S demontáží se začalo 28. 9. 2009 a
4. 10. 2009 byl celý pozemek předán
Letišti Brno.
/Marie Červinková/
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V roce 1990 byl jeho soudní proces
znovu otevřen a P. Bula byl v plném
rozsahu rehabilitován.

CESTA KE SVATOSTI
Jan Bula
P. Jan Bula se narodil 24. června
1920 v Lukově u Moravských
Budějovic a po studiích na brněnském
gymnáziu nastoupil do kněžského
alumnátu (semináře). Kněžské svěcení
přijal v červenci roku 1945 a byl
poslán jako kaplan do Rokytnice nad
Rokytnou nedaleko svého rodiště,
kde se intenzivně věnoval práci s
mládeží. Po smrti faráře se stal
administrátorem farnosti.
V únoru roku 1951 jej kontaktoval
bývalý spolužák Ladislav Malý, který
se vydával za agenta americké tajné
služby a pověřil P. Bulu spoluorganizováním přechodu pražského
arcibiskupa Berana do zahraničí. Na
varování jiného kněze P. Bula žádost
Malého odmítl a byl 30. dubna 1951
zatčen. O dva měsíce později, 2.
července 1951, byli v nedalekých
Babicích zastřeleni tři funkcionáři
místního
národního
výboru;
je
prokázané, že tuto akci, která stála
na počátku tzv. "babického procesu",
naplánovala komunistická strana, aby
zastrašila místní rolníky. Jan Bula byl
obviněn z dopomáhání činu, se
kterým
ani
nemohl
mít
nic
společného, a odsouzen k trestu
smrti. Dne 20. května 1952 byl v
jihlavské věznici popraven oběšením.

Iniciativa k zahájení beatifikačního
procesu pro R. D. Jana Bulu vzešla
přímo z Biskupství brněnského. V
brněnské diecézi byly uskutečněny
odpovídající přípravné kroky vedoucí
k zahájení šetření. Čeští a moravští
biskupové vyjádřili 8. října 2003 na
svém
52.
plenárním
zasedání
jednomyslně souhlas se zahájením
beatifikačního
procesu
knězemučedníka Jana Buly. Kongregace pro
záležitosti svatých udělila nihil
obstat 24. ledna 2004. Proces P.
Jana Buly tak mohl být zahájen.
Stalo se tak prvním sessio 25.
března
2004
na
Biskupství
brněnském za přítomnosti diecézního
biskupa,
biskupského
delegáta,
ochránce spravedlnosti, postulátora
a notářů.
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konference, vernisáž
pontifikální bohoslužba.

Modlitba
Ježíši, Dobrý pastýři,
děkujeme ti za tvého služebníka Jana.
Svědomitě vykonával kněžskou službu,
k níž jsi ho povolal,
hledal tvou vůli a nechal se jí vést.
Pronásledován, mučen a odsouzen k smrti
zachoval věrnost tvé církvi a jejím
pastýřům
a vytrval až do konce ve víře a naději
ve tvé nekonečné milosrdenství.
Tebe, jenž nás učíš milovat nepřátele,
prosíme:
dej nám téhož Ducha,
kterým jsi posiloval svého služebníka Jana,
abychom byli stále pevnější ve víře,
vytrvalejší v naději a dokonalejší v lásce.
Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

výstavy

a

Program 24.6.2010:
Odborná konference 14.00
(Petrov 2)
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup
brněnský: zahájení
D. PhDr. Jindřich Zdík Zdeněk
Charouz, OPraem., Th.D.: Církev a

stát po únoru 1948
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (FF UK v
Praze): Jan Bula versus systém.

Církevní tajemníci Jihlavského kraje
Ing. Adolf Rázek (ÚDV Praha): Úloha
kněží v akci „Pavel“
Mgr. Jan Růžička (DCS Brno): Život
Jana Buly

3 × Sláva Otci…

Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D. (DCS
Brno): Kanonizační řízení služebníka

/S církevním schválením Biskupství
brněnského
č. j.: Ep 04/10 ze dne 2. 1. 2010/

Božího Jana Buly
Vernisáž výstavy 16.30
(Petrov 2) s názvem „Věřím, že můj

Ve čtvrtek 24. června 2010 pořádá
Biskupství brněnské pod záštitou
O. biskupa Vojtěcha Cikrleho

krátký život nebyl nadarmo - Život a
smrt kněze Jana Buly (1920–1952)“

„Slavnostní
odpoledne
při
příležitosti 90. výročí narození
služebníka Božího Jana Buly“.

Pontifikální mše svatá 17.30
(katedrála sv. Petra a Pavla)
Hlavní
celebrant
Mons.
ThLic.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
/LeS/

Součástí tematického odpoledne k
výročí narození P. Jana Buly, jehož
beatifikační proces byl brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem zahájen
v
roce
2004,
bude
odborná
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kostela Svaté Barbory. Jedná se o
významnou památku pozdněgotického
řezbářství.
O historii oltáře vám přímo na místě
velmi ochotně povypráví průvodce,
kterého lze kontaktovat na telefonu
736 136 480. Více informací najdete
na http://www.adamov.name/
Pozn. Internet lze využívat i v
ořechovské knihovně, pokud si
nebudete vědět rady, rádi vám tam
pomůžou :-)

CESTOVNÍ OKÉNKO
Světelský oltář v Adamově

/LeS/
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Hlavní oltář v kostele sv. Jiří
v Ořechově
Poslední
restaurátorskou
prací
v kostele sv. Jiří byl hlavní oltář,
který je tvořen zděným retabulem
s pilíři a je pokrytý růžovým štukolustrem. Oltářní architektura je
doplněna cennými barokními sochami
andělů z bílé sádry, stojícími na
hranolových soklech. Jde o velmi
kvalitní sochařskou výzdobu asi z 2.
čtvrtiny 18. století. Autor bohužel
není znám. Nalevo u nohou anděla se
nachází rozlomené kolo, napravo stojí
kotel. Tyto atributy jsou ze
zlaceného dřeva a byly i v minulosti
několikráte
restaurovány.
Pilíře
nesou bohatě profilovanou, uprostřed
segmentově vypnutou římsu, na které
nesou andílci a cherubové kříž, meč a

Toto pozoruhodné místo není od nás
daleko a jistě stojí za návštěvu.
Navštívili jsme ho při pěší pouti
z Vranova přes Adamov do Křtin.
Světelský oltář je částí bývalého
hlavního
oltáře
zasvěceného
Nanebevzetí Panny Marie, který byl
vytvořen pro cisterciácký klášter ve
Zwettlu v Dolním Rakousku. Nyní je
součásti
výzdoby
adamovského
8
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štít. Po stranách jsou zlacené
svatojiřské
trofeje.
Oltář
je
umělecky hodnotné pozdně barokní
dílo, vzniklé pravděpodobně ve 3.
čtvrtině 18. století. Mezi pilíři oltáře
je zasazen obraz sv. Jiří, a je uváděn
jako přemalba z roku 1793 a je
signován T. Michelo.
Byly restaurovány části retabulu jak
nad římsou, tak i pod ní, včetně
atributů pod nohami andělů –
rozlomené kolo a kotel a štuky pod
nimi, včetně zlacení, které bylo
sjednoceno se zlacením novým. Bylo
tak dosaženo efektu lesklého zlata a
protikladu matného zlacení podle
původního vzhledu.
Rám obrazu byl rovněž ve velmi
špatném stavu a začal se oddělovat
od oltáře, ve spojích byl seschlý a
popraskaný,
zlacení
bylo
také
popraskané a znehodnocené.
Chybějící části rámu byly doplněny
lipovým dřevem a rám byl pozlacen
plátkovým zlatem takovým způsobem,
aby připomínal původní barokní
zlacení.
Rozety, které jsou rozmístěny kolem
rámu, byly v naprosto havarijním
stavu,
některé
byly
napadené
dřevokazným hmyzem a plísní. Část
rozet, opravovaná v roce 1947 byla
nevhodně opravena lepenkou a
sádrovým tmelem, jedna z rozet se
zcela rozpadla. Rozety byly ošetřeny

prostředkem proti dřevokaznému
hmyzu, chybějící části byly doplněny
dřevěnou náhradou a pozlaceny
plátkovým zlatem tak, aby také
připomínalo staré zlacení. Stejným
způsobem byly restaurovány i fiály
nad hlavicemi pilastrů.
Restaurování a zlacení provedl
restaurátor p. Zdeněk Mayer za
dohledu pracovníka NPÚ v Brně, se
kterým
byly
všechny
postupy
konzultovány a byl také podepsán
předávací protokol a odevzdána
restaurátorská zpráva.
Jak restaurátor, tak i pracovník NPU
upozornili na to, že prostředí
v kostele je velmi vlhké a má tak
špatný vliv na stav této památky ve
všech jejich částech.
Doporučili
proto všemi způsoby vlhkost snižovat
(větrání kostela v létě a ohleduplné
provádění úklidu kostela).
Restaurování retabulu bylo také
umožněno díky synům p. Viléma
Pehala, kteří bezplatně zapůjčili a
postavili
lešení
k provedení
restaurátorských prací. Vzdáváme
jim za to velké díky.
Za restaurování retabulu byla vydána
částka 162.000 Kč, kterou jsme
dostali od Ministerstva kultury.
V kostele tak zbývá restaurovat
stěny interiéru, včetně římsy a oken.
Vzhledem k současné ekonomické
krizi bude velmi nesnadné získat pro
9
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tuto etapu dotaci, i když se
samozřejmě budeme pokoušet získat
finanční
příspěvky
na
všech
odpovídajících
institucích.
Pro
uvedenou
poslední
etapu
potřebujeme částku 479.600 Kč,
včetně částky 46.000 Kč za
restaurování
nástěnného
obrazu
vlevo vedle oltáře.
S použitím informací z farního úřadu u
kostela sv. Jiří, dále od p. restaurátora
Zdeňka Mayera a popisu retabulu z práce
B. Křížové, zpracovali členové Sdružení pro
obnovu kostela sv. Jiří.

„ Když se blížil den, v němž přijmu
Ježíše, těšil jsem se. Hned, jak jsem
přijal Pána Ježíše do svého srdce,
pomodlil jsem se a poděkoval jsem
mu. Svaté příjímání mi pomohlo.“
/Ondřej Dudík/

/Zdenka Walletzká/
Seslání Ducha svatého
Letošní Svatodušní neděle byla pro
naši farnost slavností hned dvakrát.
Prožívali jsme Hod Boží svatodušní a
první svaté přijímání šesti dětí naší
farnosti. Na přijetí Svátosti smíření
a Eucharistie se poctivě připravovali
celý školní rok. Chtěla bych všechny
pochválit za vzornou docházku a
opravdovost, se kterou naše setkání
prožívali. A též poděkovat rodičům
za spolupráci při přípravě slavnosti.
Přeji dětem i jejich rodinám, aby jim
světlo víry nikdy nezhaslo, ale
naopak, šířilo se skrze ně dál.

Výzva
Vážení občané!
Z iniciativy p. starosty a několika
dobrovolníků se tvoří Ořechovské
muzeum. Děkujeme všem, kteří nám
vyšli vstříc a přispěli do našich fondů,
i těm, kteří ještě přispějí. Muzeum
však není jenom sbírka předmětů.
Důležitou součástí historie jsou také
informace šířené ústním předáváním
z generace na generaci. Jsou to
třeba vzpomínky na lidi, kteří už
nejsou mezi námi. Nebo na symboly
naší víry, které vybudovali naši
předkové, ale zničil je buď „zub
času“, jak se říká, nebo zlí lidé.
Myslím na kříže v polích, Boží muka,
památníky. Možná jsou někde jejich

/Radka Jedličková/
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fotografie. Rozhodně by měly zůstat
pro
budoucí
generaci
aspoň
informace o těchto památkách.
Pamatuji si, že po válce byly
v Ořechově 2 sochy Sv. Jana Nepomuckého. Jedna stála na rohu ulic
Sokolské a Páralovy (u Burianů).
Druhá na rohu Kouta a Pavlíkovy ulice
(u kovárny p. Pavelce). Až do
výstavby garáží ČSAD stál na tomto
místě kříž (Kubíčkův nebo Schořův?).
Žádné informace nejsou o Boží muce
uprostřed obce, dokonce ani o
Cyrilometodějské kapli u rybníka
v Ořechovičkách. Tajemstvím je
obestřen osud památníku, který stál
na místě před bývalým Místním
hospodářstvím (nyní Pavlíkova 59).
Stával kříž v polích v místě kde se
k Peregrinské
cestě
připojovala
cesta od Holemých?
Važme si svých rodičů a prarodičů i
proto,
že
oni
jsou
nositelé
pamětihodností. Byla by velká škoda,
kdyby si tyto vědomosti vzali s sebou
do hrobu.
Prosím všechny pamětníky a jejich
nejbližší – zachovejte svoje poznatky
v písemné,
zvukové
nebo
videozáznamové
formě.
Získáte
pěknou rodinnou památku pro sebe a
velmi vzácný dokument pro muzeum,
pokud budete ochotni jej zapůjčit
k pořízení kopie. Zachraňme, co se
ještě zachránit dá.

Na informace o již neexistujících
křížích
v polích,
o
památkách
vyjmenovaných v tomto článečku, na
zapůjčení starých fotografií a
rodinných
kronik
pro
potřeby
Ořechovského muzea a na setkávání
s Vámi se těší

/ Ivan Macíček, květen 2010/
Letošní pouť ke cti sv. Peregrina
Je 3. neděle v květnu a tudíž se má
konat tradiční pouť ke cti sv.
Peregrina. Ajajaj, zima, vítr, déšť,
které této neděli předcházejí,
nevěstí, že bude mše sv. u lesní kaple.
Ani tradiční brigáda, kde je vždycky
pohoda a radost z dobře vykonaného
díla, se nekonala. A máme ještě ke
všemu pozvané opět vzácné hosty!
Ale jak se zpívá v jedné písni: Slož
všechnu starost na Pána a On se už
postará. Bylo trochu proti mojí vůli
vůbec nic nedělat, ale když padlo
rozhodnutí, že ať je jak je, mše sv.
bude sloužena v kostele Všech
svatých, věděla jsem, že Pán se
postará. V neděli po obědě jsme se
sešli v kostele a chystali pouť –
obraz sv. Peregrina byl v popředí
před oltářem a nechyběly ani výborné
pouťové perníky a upomínkové
předměty v podobě pohlednic a
malovaných obrázků.
Ke třetí hodině se už scházeli kněží –
náš pan farář P. Bohuslav Bláha,
11
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P. František Lízna, hlavní celebrant a
kazatel, P. Jan Nekuda, farář
v Náměšti n. Oslavou a nám známý a
oblíbený jáhen ing. Pavel Kilián, který
nechybí na žádné peregrínské pouti.
Lavice v kostele se postupně
zaplňovaly poutníky. Po mši sv. se P.
František Lízna rozpovídal o svých
pěších poutích a mnozí si od něj
zakoupili
a
nechali
podepsat
poutnické knihy.
Ti, kdo zůstali až do konce, odcházeli
„od Peregrínka“ před 19. hodinou. Pro
mnohé to byla pouť, která v člověku
doznívá ještě několik dní poté, která
člověka donutí přemýšlet a vnímat
věci jinýma očima, pouť krásná,
obohacující a posilňující na našich
dalších
životních
cestách.
Ty
nejniternější pocity nelze vypsat
slovy. Inu, Pán se postaral a nad míru
vrchovatě.
Díky
za
to!

skupince šli dělat různé úkoly. K naší
skupince nám přidali ještě jednu, byly
to děti z Třebíče, a ta byla s náma a
ty úkoly jsme plnili spolu. Ale pak
jsme
se
měli
všichni
sejít
v katedrále. Kvůli tomu jsme nestihli
jeden úkol. Potom v katedrále byl
program pro děti a tam se Martin
zakoukal na divadlo pro děti, tak
jsme ho hledali po katedrále a skoro
nám ujel vlak, ale pak jsme ho uviděli
a honem jsme utíkali na vlak a
naštěstí jsme ho stihli a v pořádku
jsme dojeli ve čtvrt na čtyři
odpoledne domů.

/děti z náboženství/
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Otázka:
Dobrý den, mám problém se sv.
příjímáním… prostě nechápu, proč k
němu mám chodit, když Bůh je všude
přítomen… co se změní, když k
příjímání přistoupím?
Odpověď:
Bůh je přítomný všude. Snad je lepší
říct, že všechno je v Bohu. Přesto si
On sám vybral tento zcela zvláštní
způsob, jak s námi být, jak se nám
dát. Chlapec, který se zamiluje do
dívky, se také nespokojí jen s tím, že
si uvědomuje, že ta slečna existuje
nebo že někde je. Přijímání není
žádné kouzlo, nic magického, nic co
něco velikého změní. Je to způsob,

/LeS/
Jeden den na Petrově
Ve čtvrtek 20.5. ráno, jsme
v Ořechově nasedli na autobus a jeli
do Modřic a tam jsme přesedli na
vlak, kterým jsme dojeli na hlavní
nádraží v Brně. Odtamtud jsme šli
pěšky až na Petrov. Tam naše paní
katechetka šla pro vlaječku s číslem,
my jsme byli skupinka číslo 13. Pak
následovala mše svatá s panem
biskupem a po ní jsme každý po své
12
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jak den za dnem nebo neděli za
nedělí růst ve vztahu s Kristem a
církví. Je to způsob, jak znovu
upoutat svoji pozornost na Něj a
jeho blízkost, jeho přítomnost v mém
srdci. Je to způsob, jak si všimnout,
že nemohu být daleko od bratří a
sester, kteří jsou v tutéž chvíli
stejně jako já v srdci Boha. Je to
způsob, jak vědět, že jsem údem
Kristova těla, a ne že se jenom
esotericky oddávám neurčité Boží
všudypřítomnosti, aniž bych začal žít
jako křesťan (což neznamená jenom
chodit do kostela, ale taky uvádět v
život to, co ze stolu Slova a Chleba
při mši přijímám).
Ježíš se nám v eucharistii dává bez
výhrad. A co děláme my? Darujeme
se i my druhým? Dokážeme žít pro
druhé? Jak využíváme svůj čas,
talent? On nám dává všechno. Pokud
nás ustavičné přijímání nenaučí
dávat, milovat, odpouštět… pak se
toho v našem životě přijímáním moc
nezměnilo. Přijímání není povinnost,
je to dar a výzva. A zcela jistě to
není jediná cesta. Je to řádná cesta,
obvyklá, po které je možné jít s
určitou jistotou. Ale Bůh pro nás má i
jiné cesty. Důležité je, čas od času
se zastavit a ohlédnout, zhodnotit
„strom“ a jeho ovoce.
Pokud by nějaká mimořádná cesta
plodila pohrdání těmi, co jdou po té

řádné, pak to není cesta, po které
nás vede Bůh. Jestliže cesta, po níž
kráčíme v našem životě, nevede k
naslouchání, pohostinnosti, vzájemnému přijetí, smíření, adoraci, k
přijetí „poslání“… pak je přinejmenším
sterilní.
Zároveň
toto
všechno jsou elementy, z nichž se
skládá mše svatá, a tak se stává
školou a potravou na dlouhý běh.
Mše není v první řadě povinností
křesťana. Neplatí, že když chodím do
kostela, tak jsem dobrý člověk. Mše
je potřebou křesťana. Chodím do
kostela, abych se stával dobrým
člověkem během všedních dnů, které
pak následují. Mše se neúčastním, mši
žiji od začátku až do začátku té
příští. Věta: „Jděte ve jménu Páně!“,
na konci mše nám neoznamuje, že
jsem
si
právě
odbyl
svoji
křesťanskou povinnost a na další
týden mám pokoj. Říká, že to co jsem
přijal, jsem teď povolaný nést do
světa, do rodiny, do školy nebo do
zaměstnání.
Nemusí se tedy změnit nic, ale může
se změnit všechno. A nejde přitom
jenom o vlastní úsilí a vůli, jde o to
otevřít se Kristu, přijmout jeho
způsob, kterým se chce dát, jeho
gesta, jeho druh naslouchání a
sebedarování...

/Odpověděl: Miloslav Chrást SSS/
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realizoval jako bytost zaměřená na
celek, ne jednostranně jako stroj.

K ZAMYŠLENÍ
Rekreace a odpočinek
Slovo rekreace pochází z latiny a
znamená re – creatio, neboli znovu –
stvoření. Život člověka má rytmus
práce a odpočinku, rekreace. Má
odpočívat a dovolit i druhým, aby si
mohli oddechnout. Práce patří k
životu člověka. Nemá ale člověka
zničit. V dnešní době dochází k
přeceňování aktivity a k přecenění
toho, co slouží k nějakému účelu – co
je „užitečné“. Tak se ve tváři člověka
usadilo neustálé napětí.
Ale ne vždy to, co je
nejnáročnější, nejtěžší
a „účelné“, je to
nejlepší. Protikladem
přecenění je volný čas.
Mnohdy člověk jej ale
odmítá
jako
něco
nesmyslného,
jako
něco, co si nelze
dovolit. Smyslem přestávky je, že se
člověk zotaví z práce kvůli dalšímu
pracovnímu výkonu. Je to článek
pracovního procesu.
Smyslem volného času ale není, aby
člověk mohl pracovat lépe, déle a bez
poruchy. Smysl volného času je, aby
člověk i ve své pracovní funkci, která
ho omezuje na určitou oblast života,
zůstal člověkem. To znamená, aby
rozuměl sám sobě, aby se rozvíjel a

Bez volných chvil je člověk neúplný a
jakoby rozkouskovaný na části.
Ježíš se často odebíral na "opuštěné
místo", aby se zotavil. Neboj se
proto vyjít si s ním ani ty! Najdi si
klidné místo. Můžeš se
procházet, sednout si,
nebo
si
i lehnout.
Předstup v tichu před
Boha,
uvolni
se
a promlouvej v hloubi
svého bytí: "Pohleď,
Bože,
zde
jsem."
Takto k němu můžeš
promlouvat kdykoliv a kdekoliv…
Pak mlč a v pokoji mu naslouchej.
Když cítíš, že jsi v nitru svého bytí
připraven dále s Bohem komunikovat,
pak se modli: "Můj dobrý Otče, jsem
tvé dítě. Ty mě miluješ a jsi
všemocný." Nech tyto věty znít ve
svém srdci, než si uvědomíš, že
v Bohu je tvoje pravá jistota, která
je pramenem i tvého zotavení. Neboj
se takto s Bohem komunikovat každý
den, nebo raději i několikrát denně.
Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni,

kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já
vás občerstvím. (Mt 11,28)
Stoupněte si na začátky cest,
vyhlížejte a ptejte se: Která cesta
14
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je dobrá? Po té vydejte a najdete
odpočinek pro své duše. (Jer 6, 16)
/podle www.vira.cz/

Přednášky v pavilónu F v areálu
výstaviště BVV
Čtvrtek 8.7.
09.45 - 12.00 „Dvojjediná láska (Lk
10,25-37)“ - P. Jacques Philippe
15.00 - 16.15 „Bůh jako Bližní“ - P.
Vojtěch Kodet

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ
KONFERENCE

Letošní
21.
ročník
charismatické konference
konat ve dnech 7. – 11.
v pavilónu F na brněnském
BVV.

Katolické
se bude
července
výstavišti

Pátek 9.7.
09.45 - 12.00 "Padl do rukou lupičů..."
(Lk 10,30) - P. Bogdan Stepien
15.00 - 16.15 "Šel kolem a vyhnul se
mu" (Lk 10,31) - P. Tomáš Holub
Sobota 10.7.
09.45 - 12.00 "Ošetřil jeho rány..."
(Lk 10,34) - P. Jacques Philippe
15.00 - 16.15 „Milosrdenství je akční“
- Katka Lachmanová

Program konference 2010
Motto: "Uviděl ho a byl pohnut
soucitem" (Lk 10,33)
Středa 7.7.
12.00 - 21:30 registrace v pavilónu F
v areálu výstaviště BVV
19.00 - 21.00 mše sv. v katedrále na
Petrově (biskup Vojtěch Cikrle)

Neděle 11.7.
09.45 - 10.30 "Jdi a jednej také
tak..." - ale jak? - P. Aleš Opatrný
11.00 - 12.15 mše sv. (biskup
František
Radkovský) a
závěr
konference
Další
informace
najdete
na
internetové adrese:
http://konference.cho.cz/

Rámcový denní (Čt – So) program
09.00 - 09.45 modlitba chval, info
09.45 - 12.00 přednáška
10.30 - 14.45 oběd v pavilónu G1,
divadelní představení nejen pro děti
15.00 - 16.15 přednáška
16.45 - 18.00 mše sv.
18.00 - 21.00 večeře, večerní
program

OZNÁMENÍ
Modlitby
matek
v Silůvkách
pokračují i během letních prázdnin
každé pondělí v 19 hod. v orlovně,
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v Ořechově bude poslední schůzka

večeři. V Blučině bývá k dispozici

30.6. Na programu je úprava farní

plavecký bazén, tak plavky, ručník

zahrady. Další modlitební schůzky

(záleží však na tom, kdy do Blučiny

začnou od 8.9.

dojdeme), nějaké náhradní oblečení.

- Modlitební schůzky Společenství

Na společné putování se těší, zdraví
Vás a Boží požehnání přeje
Jana Pálková
mobil: 608 470415
e-mail:janapalkova@seznam.cz
- Přijměte pozvání anebo buďme
přítomni v modlitbě v sobotu 10.7.
v 9 hodin. V katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně přijme z rukou biskupa
Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení
absolvent
CMTF
UP
Olomouc
Radovan Plšek z naší farnosti. Do
jáhenské služby mu vyprošujeme
hojnost Božích milostí. V neděli 11.7.
v 9:15 bude slavnostně uveden ke
své jáhenské službě v kostele Všech
svatých v Ořechově.
- Srdečně zveme poutníky na
podzimní poutě: 13.9. Večerní do
Žarošic a 2.10. Celodenní do Sloupu,
Křtin a Vranova. Bližší informace
budou zveřejněny v ohláškách.
- Prosíme zájemce, kteří by chtěli
přispět článkem do Peregrínka, aby
ho zaslali na peregrinek@email.cz
nebo předali p. faráři.

sv. Peregrina budou pokračovat také
až

od

nového

školního

roku

v termínech:6.9., 4.10, 1.11. 6.12.
- Poutníky na Velehrad zveme již
každoročně na srpnovou pěší pouť.
Letos

vyjde brněnský

proud od

kostela v Bystrci směrem do Blučiny
ve středu 18. srpna v 6:30 h. Všude
po cestě se můžete přidávat. U
kaple sv. Peregrina za Ořechovem
budeme kolem poledne. Denně jdeme
pěšky asi 35 km. S sebou je dobré
mít dobré vychozené boty nebo
sandály, náplasti (puchýře i velkých
rozměrů nejsou výjimkou), pokrývku
hlavy

-

klobouk

nebo

kšiltovku,

pláštěnku, láhev s pitím, na

jídlo

stačí minimum, protože v obcích,
kudy procházíme, nám místní lidé
připravují bohaté občerstvení. V
Blučině

i

dalších

místech,

kde

nocujeme, nám pravidelně připravují

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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