PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 13 Číslo 83 Červenec - Srpen 2018
ÚVODNÍ SLOVO
Odpočívat v Pánu
Papež František se ve svých kázáních a
promluvách často zabývá tématem
modlitby. Také v souvislosti s odpočinkem, na který se těšíme a který
(nejen) k prázdninám patří.
„K naslouchání a přijetí Božího povolání
a k přípravě Ježíšova příbytku musíte
být schopni odpočívat v Pánu, modlit se.
Modlit se znamená odpočívat v Pánu.
Musíte denně nacházet čas k modlitbě.
Mohli byste mi však říci: To známe.
Svatý otče, já bych se chtěl modlit, ale
mám tolik práce! Musím pečovat o děti,
mám povinnosti doma a jsem příliš
unaven, než abych dobře spal. To může
být pravda, ale pokud se nemodlíme,
nepoznáme nikdy to, co je ze všeho
nejdůležitější, totiž Boží vůli pro sebe.
A s modlitbou také zvládneme veškerou
svojí aktivitu a tisíceré starosti.
Odpočinek v modlitbě je obzvláště
důležitý pro rodiny. Především v rodině
se učíme modlit. Nezapomínejte – když
se rodina spolu modlí, zůstává spolu. A
to je důležité. V rodině poznáváme
Boha, vyrůstáme jako muži a ženy víry a
vnímáme, že jsme součástí větší Boží
rodiny, církve. V rodině se učíme mít
rádi, odpouštět, být velkodušní a
otevření, a nikoli uzavření a sobečtí.
Učíme se vidět za svoje potřeby,
setkávat se s druhými a sdílet svůj

život s nimi. Proto je tolik důležité se v
rodině modlit! Proto jsou rodiny tak
důležité v Božím plánu s církví!
Odpočívat v Pánu znamená modlit se.
Společně se modlit v rodině.
Chtěl bych vám také říci něco velmi
osobního. Velice miluji svatého Josefa,
protože je to silný a tichý muž. Mám na
stole sošku sv. Josefa, který spí, a
zatímco spí, pečuje o církev. Ano! Může
to udělat, jak víme. Když mám nějaký
problém nebo těžkost, napíšu vše na
lísteček, který vložím pod svatého
Josefa, aby o tom snil. To znamená –
modlete se za onen problém“.
/radiovaticana.cz/

Všemohoucí věčný Bože, Stvořiteli
světa,
pobývám
uprostřed
tvého
stvoření, užívám si zeleně tvých luk a
klidu lesů. Celá příroda je prosycena
tvým Duchem. V živoucnosti přírody
vnímám tvůj božský život, který proniká
vším, co mám kolem sebe. V kráse
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krajiny vidím tvou krásu, v něze květin
hledím na tvou něhu, v pokoji tvých
mírných pahorků vnímám tvůj božský
pokoj a laskavost. Děkuji ti za dar
přírody. Děkuji ti za to skrze Ježíše
Krista, neboť skrze něho jsi stvořil
všechno, co je.
/z knihy Moje modlitební kniha, Anselm
Grün, Karmelitánské nakladatelství/

veřejné
mínění…
právě
oni
potřebují Boží vedení.
4. Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se
budou
divit,
ale
je
to
náš
nejslabší prst, každý učitel klavíru, to
může
potvrdit.
Ten
je
tam,
aby nám připomněl modlitbu za slabé,
za
ty,
kteří
se
potýkají
s
problémy a za nemocné. Oni potřebují
vaše modlitby ve dne i v noci.
Modliteb pro ně nebude nikdy příliš
mnoho. A je to pozvání i k
modlitbě za manželské páry.
5. A konečně je tu náš malý prst,
nejmenší ze všech, malíček. Musíte se
vnímat malými před Bohem a bližními.
Jak říká Bible, "poslední budou první."
Malíček nám připomíná, abychom se
modlili za sebe ... Poté, co jste se
modlili za všechny ostatní, oni budou
moci
lépe
pochopit,
jaké
jsou
vaše potřeby a jak se na ně dívat z
pravého pohledu.
/čerpáno z Papež František: Modlitba
na prstech ruky, vydalo Karmelitánské
nakladatelství v r. 2014/

MODLITBA NA PRSTECH RUKY
Papež František: Modlitba je dech duše.
Často se nemodlíme, protože si myslíme,
že je to těžké vzpomenout si na
všechny, za které je třeba se modlit.
Tato pomůcka nám jednoduše připomíná,
za co se modlit. Já sám ji používám.
Podívejme se na svou ruku: Každý náš
prst může nést určitý záměr….
1. Palec je prst směrem k vám. Proto se
začínáme modlit za
ty,
kteří
jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které
si pamatujeme nejlépe. Modlitba
za naše milované je "sladká povinnost."
2. Další prst je ukazováček. Modlete se
za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí.
Do této kategorie patří učitelé,
profesoři, lékaři a kněží. Potřebují
podporu a moudrost, aby určovali
ostatním správný směr. Vždy na ně
pamatujte
ve
svých
modlitbách.
3. Další prst je nejvyšší, prostředníček.
Připomíná naše vůdce. Modlete se za
prezidenta, poslance, podnikatelé a
vedoucí pracovníky. Jsou to lidé,
kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují
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připomíná: "Kdo je v Kristu, je nové
stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu
nové!" (2Kor 5,17)

LITURGIE A MODLITBA
15. srpna – Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
(Maria Virgo, Assumptio)
Tento den se začal slavit v Jeruzalémě
už v V. století. V dalším století ho začal
slavit celý křesťanský Východ a od VII.
stol. byl slaven v Římě. Během
pozdějších dob se Nanebevzetí Panny
Marie stávalo nejčastějším titulem
mariánských kostelů. Z velkých teologů
byli výraznými představiteli této pravdy
v první polovině VIII. stol. sv. German a
sv. Jan Damašský.
Dogmatické vyjádření pochází od
papeže Pia XII. z 1. 11. 1950 a říká se v
něm, že Panna Maria obdržela hned po
odchodu z tohoto světa celou slávu,
protože byla vzata do nebe s tělem i
duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí
na oslavení až na konci věků. Tímto byla
potvrzena staletá víra křesťanů.
Přirozená tělesná smrt symbolizuje
umírání všem pozemským věcem. Při
vzpomínce na Mariin konec života,
bychom měli mít na mysli i vlastní
opouštění toho, pro co žije svět.
"Kristus za všechny zemřel proto, aby
ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě,
nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal."
(2 Kor ,15) Dnešní slavnost nás má
nasměrovat k životu v nebi, kde v den
posledního
soudu
máme
přijmout
oslavené tělo podobající se Kristovu a
Mariinu. Ale už dnes musíme proto něco
udělat, jak radí apoštol Pavel ve výše
citovaném listu do Korintu. V něm také

Den Mariina nanebevzetí je ztotožňován
s dnem jejího úmrtí. Jako její Syn i ona
prošla smrtí, nad níž zvítězila účastí v
Jeho vítězství. Vše ostatní bylo v Jeho
božské moci a odpovídalo Jeho lásce a
důstojnosti. Sv. Antonín z Padovy o
tomto svátku upozorňoval, že Mariiny
výsady jsou propojeny a dány v
nevýslovné milosti Božího mateřství,
kterému se nemůže rovnat žádný jiný
projev milosti. Dával jí titul "Naše
Ester," aby zdůraznil význam tohoto
mateřství, na kterém závisela naše
záchrana. Sv. Antonín hleděl na slávu,
která se pro toto mateřství v
nanebevzetí dovršila.
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Bůh volá celého člověka, kterého stvořil
s tělem i duší, aby ho jednou mohl
celého přijmout do věčného života.
Proto je v našem pozemském životě
důležité dát všechen prostor Kristu a
jeho milosti jako ho dala Maria.
Při pohledu na toto podstatné, je
tradované legendární vyprávění něčím
naprosto vedlejším. Mluví o apoštolu
Tomáši, opozdivším se na Mariin pohřeb.
A proto s ním šli apoštolé ke hrobu.
Místo nalezli neporušené, včetně
Mariina šatu, ale místo těla byla jen
líbezná vůně růží. A Ti, co se zdrželi u
hrobu, vzpomněli si prý na zvláštní záři,
kterou v noci vnímali.
Také my bychom ze slavnosti měli
vnímat světlo k vlastnímu obrácení, bez
kterého se obrácení celého světa
nemůže uskutečnit.
/Lada/

výročí od jeho narození. Na základě
speciálního mandátu Svatého otce
Františka
udělil
Římský
tribunál
možnost získání plnomocných odpustků
pro tento jubilejní rok (9.3.2018 –
9.3.2019). V naší diecézi je zasvěcen
sv. Aloisovi farní kostel v Otnicích
(cca 25 km od Ořechova). Pravidelná
nedělní mše sv. v Otnicích je sloužena
v 9:30 hodin.
Podmínky pro získání odpustků
– návštěva chrámu sv. Ignáce na Campo
Martio v Římě, kde jsou relikvie sv.
Aloise,
– návštěva jakéhokoli jiného chrámu,
který je zasvěcen úctě sv. Aloise
s nábožnou účastí na posvátném obřadu
nebo nábožném skutku, setrvání jistého
času v duchovním rozjímání před obrazem sv. Aloise, které se zakončí
Modlitbou Páně, Vyznáním víry a
vzýváním Panny Marie, sv. Ignáce a sv.
Aloise,
za
obvyklých
podmínek
(svátostné
vyznání
hříchů,
svaté
přijímání a modlitba na úmysl Svatého
otce).
Odpustky se mohou získat jedenkrát za
den, a to i pro duše v očistci. Věřící,
jimž v tom brání stáří nebo nemoc,
mohou získat plnomocné odpustky,
odvrátí-li se od náklonnosti k hříchu a
vzbudí-li úmysl, splní tři obvyklé
podmínky, nejlépe před nějakým svatým
obrazem, duchovně spojení s jubilejními
oslavami, pomodlí se výše uvedené
modlitby a obětují své bolesti anebo
těžkosti vlastního života.
/Leona/

Modlitba sv. Jana Pavla II.
Buď zdráva, Matko Vykupitele, zářivá
ikono církve, naše Matko a sestro na
pouti víry! Spolu s tebou se vznáší
k nebi od východu až na západ
jednohlasná píseň chvály jediného Pána.
V tobě se rodí naděje… Panno milosrdná,
oroduj za nás. Vypros nám Ducha svého
Syna, moudrost srdce a pokojné dny.
/15.8. 1990, Castel Gandolfo/
Jubilejní rok sv. Aloise
Ve čtvrtek 21. června jsme si
připomněli památku svatého Aloise
Gonzagy (1568 – 1591), patrona mládeže
a studentů. V tomto roce slavíme 450.
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požitky odvrátí od duchovního života.
Bratři tam také měli úlohu knížecích
pážat. Alois, jakoby nebral přepych na
vědomí, měl zájem o studium a život pro
Boha. Rád navštěvoval kostely, zvláště
kostel Zvěstování, kde v deseti letech
učinil slib trvalé čistoty. Aloisovu
ctnost čistoty zdůrazňuje i atribut lilie.
Ve svém rozhodnutí pro duchovní
povolání se utvrzoval i na španělském
dvoře jako 13leté páže. Ovlivněn četbou
se rozhodl pro vstup do jezuitského
řádu. Toto rozhodnutí otce velmi
podráždilo. Po dvouletém úsilí se otec
vzdal snahy o změnu synových názorů,
25. 11. 1585 nastoupil Alois v Římě
noviciát u jezuitů a s velkou horlivostí
začal hluboký duchovní život.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
sv. Alois Gonzaga
Narodil se 9. března 1568 jako syn
hraběte Ferdinanda z Gonzagy na zámku
Castiglione u Mantovy v Horní Itálii. Již
při narození se prý dítě i matka Marta
ocitly v nebezpečí života a ona oba
zasvětila Panně Marii. Matka ve svém
dítěti viděla velký Boží dar a
vychovávala ho pro Boha, kterého jej
učila nadevše milovat. Otec viděl v
dítěti dědice panství i privilegií na
královském dvoře. Chtěl mít ze syna
válečníka a jen začal běhat, nechal mu
ušít uniformu a přiměřené zbraně ke
hře. Alois se jako normální dítě nechal
vtáhnout do hry na vojáka do té míry,
že jednou vystřelil z děla a zpětným
nárazem mohl přijít k těžkému úrazu.
Otec byl hrdý, matka vystrašená.
Nehrozila se jen nebezpečných her, ale
i hrubých a neslušných slov, které její
chlapec u vojáků pochytil a pak
opakoval.
Aloisovi bylo asi pět let, když otec
Ferdinand v čele vojska odcestoval do
ciziny a zůstal tam po tři roky. Matka
zatím naučila Aloise, co se líbí Bohu, a
co ne. Již neopakoval špatná slova, byl
rozhodnut žít tak, aby ničím neurazil
Boha a líbil se Matce Boží, v níž se
naučil vidět i svou nebeskou matku.
Otec po svém návratu zbožností
prvorozeného syna nadšený nebyl a asi
po roce ho i s jeho bratrem Rudolfem
poslal do Florencie na dvůr velkovévody
Františka de´Medici. Očekával, že ho
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Po skončení noviciátu prošel zkušební
veřejnou filosofickou diskuzí, a protože
uspěl, bylo mu povoleno studium
teologie. Již v začátku roku 1588 přijal
nižší svěcení. Zatím co se v úkonech
lásky připravoval na budoucí službu, v
jeho knížecím rodě vřely vášně a pře.
Jeho bratr Rudolf žil pohoršlivý život s
ženou nešlechtického rodu a bez
uzavření manželství. S mantovským
vojvodou se přel o vlastnické právo na
jeden zámek, a hrozilo vyhrocení v
kruté nepřátelství. Představení proto
Aloise poslali za jeho rodinou, aby jí
dopomohl k urovnání nezřízených sporů
a vášní. Tomu se to záhy podařilo a v
rodě Gonzagů k němu bylo vzhlíženo
jako k andělu míru. Po uspořádání obou
záležitostí se vrátil do Říma. V
následujícím roce, kdy začal poslední
rok studia, po němž měl přijmout
kněžské svěcení, se po Itálii rozšířila
morová epidemie. Do služby nemocným
se zapojili i jezuité. Aloisovi se zprvu
zdráhali pro jeho nedostatečné zdraví
dát k práci povolení, ale pro velké
naléhání nakonec souhlas dostal. Do
služby bližním ho vedla láska k Bohu. Byl
zapojen sice jen do práce v nemocnici,
kde sloužil s velkou obětavostí, ale když
při cestě ulicí uviděl těžce postiženou
opuštěnou osobu, s vypětím všech sil ji
odnesl do nemocnice. Po takové námaze
byl donucen ulehnout a již nevstal. Smrt
očekával s radostí. Věděl předem, že
zemře v oktávě Božího Těla a byl před
smrtí obdarován mnoha milostmi. Na

nákazu nebo vyčerpanost zemřel ve 23
letech. Papež Pavel V. ho v roce 1605
blahořečil a kanonizován pak byl až roku
1726. Za další tři roky byl Benediktem
XIII. vyhlášen patronem mládeže,
zejména studentů.
V životopise sv. Aloise Gonzagy toho
nešlo moc vynechat a při čtení o jeho
životě jsem si uvědomila, jak se může
svědectví jeho úsilí o vnitřní čistotu
v dnešní
době
zdát
nesnadno
napodobitelné. Sv. Alois se nespokojoval
následovat chudého Krista jen slovy a
velkomyslnými
úmysly.
Díky
jeho
skutkům byl stále mezi „postiženými“
jako požehnání. Nepřekvapuje tedy, že
oběti AIDS v různých zemích světa, v
něm spontánně uznali svého přímluvce, a
že se rozšiřuje stále víc obraz Aloise
Gonzagy, jak nese na svých zádech
oběti tohoto současného moru. Jdeme-li
ke kořenům jeho svědectví, pak lze
Aloise
Gonzagu
objevit
jako
spolubratra, jako burcující příklad, jako
mocného přímluvce.
/Leona/
Bože, tys připravil každému z nás cestu,
kterou nás vedeš k sobě, tys spojil v
životě svatého Aloise podivuhodnou
nevinnost s kajícností. Na jeho přímluvu
pomáhej i nám, a když se mu
nepodobáme nevinností, veď nás k
čistotě
srdce
cestou
opravdové
kajícnosti a pokání.
Prosíme o to skrze tvého Syna...
/modlitba převzata z breviáře 21.6./
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Ostrovačice, sv. Petr a Pavel - Říčany)
je patronem farnosti sv. Benedikt,
zakladatel řádu benediktínů. Farnost je
velmi starobylá, vznikla ve 12.13. století. Téměř po celou dobu své
existence byla farnost spravována
rajhradskými benediktíny. Teprve od
r. 1962 zde působí kněží brněnské
diecéze.
Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava
Základy presbytáře pocházejí z 12. – 13.
století.
V období
baroka
prošel
přestavbou, při níž byla rozšířena loď a
přistavěna kaple sv. Barbory. Zdobí ji
fresky na nichž je zobrazena patronka
kaple a Ježíš Kristus. Hlavní loď kostele
ústí do presbytáře, jehož součástí je
velký oltář patronů kostela sv. Václava a
sv. Jana Křtitele se sochami sv. Petra a
Pavla a andělů. Součástí oltáře je také
pozlacený
svatostánek
s reliéfem
Poslední večeře. Celý oltář včetně soch
je dřevěný. V r. 1798 daroval kostelu
pošmistr Jakub Kier mramorovou
křtitelnici při příležitost křtu svého
prvorozeného dítěte.

FARNÍ KNIHOVNA
Malý princ (francouzsky Le petit
prince) - Antoine de Saint-Exupéry
Jedno z nejslavnějších děl moderní
světové literatury, vydané r. 1943.
Křehký příběh, který mají rády děti a
milují jej až do dospělosti, protože
hlavní hrdina se učí dívat na svět očima
dítěte a přehodnocuje, co je v životě
opravdu důležité.
S Malým princem se v africké poušti
setkává opuštěný letec, autor této
moderní pohádky. Zatímco se pokouší
opravit havarovaný stroj, povídají si o
všeličem. O tajemství podivuhodné
pouti Malého prince, o dobru a zlu, o
přátelství a kráse, o pravém štěstí, o
odpovědnosti za ty, které máme rádi. A
vůbec
nezáleží
na
tom,
odkud
pocházíme: Malý princ pocházel z tak
malinké planetky, že si to možná ani
neumíme představit. Ale věděl, že je
třeba
chránit
květinu,
kterou
vypěstoval, a že mu to přineslo větší
radost než pijanovi plná láhev,
byznysmenovi peníze a panovačnému
králi nezměrná moc.
Malý princ je symbolem dobra,
hledačem i objevitelem krásy.
/Lada/

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Ostrovačice
Do farnosti Ostrovačice patří obce
Ostrovačice a Říčany s příslušnými
kostely. Kromě patronů těchto kostelů
(sv. Jan Křtitel a sv. Václav –

Foto: www.ostrovacice.eu
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Kostel sv. Petra a Pavla
O kostele je zmínka již v r. 1349. Stával
na
kopečku
obehnaném
hradbou,
v místech, kde je nyní pomník padlých.
Měl kryptu, tři oltáře a tři zvony. Po
požáru 16. července 1709 se nedal
opravit, neboť hrozil sesuv zdiva a tak
se v roce 1754, poblíž panského dvora,
začal stavět kostel nový. Stavba je
26 m dlouhá, 10 m široká a věž dosahuje
výšky 32 m. Hlavní oltář je dřevěný a
obsahuje
ostatky
sv.
mučedníků
Amantia a Adaukty. Nad hlavním
oltářem visí obraz, který představuje
loučení sv. Petra a Pavla.
Jediný postranní oltář je zdoben
votivním
obrazem,
souvisejícím
s cholerou, která řádila v Říčanech roku
1742 za vpádu pruských vojsk. Na
obraze je Matka Boží s Ježíškem, kolem
nich sv. Agáta s andělem, jako patronka
proti náhlé smrti a nebezpečí ohně, sv.
Gothard s odznaky a pšeničným snopem,
jako
ochránce
úrody,
sv. Florian,
zalévající oheň jako patron proti požáru
a povodni, sv. Vendelín s ovcemi, jako
ochránce dobytka proti moru a
nakažlivým nemocem. Obec Říčany ho
dala v roku 1744 malovat od veverskobitýšského panského malíře Václava
Pallase na památku zaslíbení obce do
ochrany Boží. Ze starého chrámu byl
převzat největší zvon a výše zmíněný
obraz.
/Lada/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Noc kostelů v Radosticích I.
V krásném májovém podvečeru jsme se
vydali do Radostic, kde bylo vše pečlivě
připraveno pro tuto událost. Po
srdečném přijetí od místních jsme se
podepsali na cihličku, která se přilepila
na fotografii kostela. Následovalo
přivítání starosty obce. V dalším
programu účinkovaly dětí místní školy,
které v dobových kostýmech předvedly
historický příběh o tomto místě a které
později, spolu se svou paní učitelkou,
také hrály a zpívaly. Působivé bylo i
čtení z místní kroniky. Velký úspěch měl
pěvecký soubor ZUŠ OPEN OŘECHOV.
Na závěr večera přijel o. Krzysztof,
aby při májové pobožnosti poděkoval a
všem požehnal na cestu do svých
domovů.
/Zdenka Fialová/
Noc kostelů v Radosticích II.
Poslední květnový pátek se k večeru
sešli před kostelem svatých Šimona a
Judy v Radosticích spousty dětí, mnoho
dospělých a hodně hostů z okolních i
vzdálenějších obcí. Samozřejmě i
organizátorů.
A
také
hlavní
představitelé pořádající obce a na závěr
náš otec Krzysztof. Vydařilo se úplně
všechno, od dětských dílniček, výzdoby
kostela a výstavy dětských výtvarných
prací, přes úžasné dobroty sladké i
slané napečené radostickými ženami,
divadelním představením místní školy
"pověsti o založení kostela", ochutnávky
skvělých mešních vín až po překrásné
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noční rozsvícení stanu a okolí kostelíka
umělými
hvězdami
a
lampióny,
které konkurovaly hvězdám na obloze,
protože i počasí přálo. Zakončení
slavnosti proběhlo nádherným hudebním
vystoupením LŠU z Ořechova a
mariánskou pobožností. Tolik krásného
zpěvu radostický kostelík už dlouho

neslyšel. Tomáš Dudík na závěr všem
poděkoval, zejména těm, co se podíleli
na přípravách Noci kostelů. My za
místní organizátory tímto děkujeme
také, ale nejvíce právě Tomášovi
Dudíkovi a Radkovi Plškovi.
/Jana Němečková/

Foto: Vojtěch Švestka

Májové pobožnosti
Chtěla bych touto cestou vyjádřit
vděčnost za májové pobožnosti v našich
kostelích v měsíci květnu. Poděkování o.
Krzysztofovi
za
modlitbu
před
Nejsvětější svátostí, varhaníkům Janě
Ryšavé a Luďkovi Peškovi za hudební

doprovod litanií a zúčastněným za pěkné
modlitební společenství.
/Leona/
Adopce na dálku
Bylo září 2007 a zrovna vycházelo 9.
číslo Peregrínka. Kratičký článek
informoval o tom, že sedmiletá indická
holčička by mohla celý rok chodit do

9

PEREGRÍNEK
školy a dostávat nejen vědomosti a
školní pomůcky, ale i každý den teplý
oběd, pokud ročně mezi sebou
vybereme 4900 Kč. Půjde to? Nebude
z toho jen ostuda a zklamání? Tímto
testem štědrosti, solidarity a nezištné
lásky k bližnímu prošla naše farnost na
jedničku. Každý přispíváte podle svých
možností - finančně, modlitbou, dobrými
nápady,
pekařským
uměním
a
korespondencí s Merinkou v angličtině.
Všem, kteří se jakkoli zapojují, moc
děkuji.

almužna na adopci na dálku, stačí to na
pokladničku před odevzdáním napsat
 letošní novinkou jsou „perníčky pro
Merinku“, na pouti ke kapli sv. Peregrína
jste si mohli koupit medové perníčky,
výtěžek z jejich prodeje byl použit na
Merinčino školné.
/Hanka Poledňová/
Náboženství ve šk. roce 2017/18
V letošním školním roce do náboženství
chodilo 5 dětí z 1. tř., 8 dětí z 2. tř., 9
dětí ze 3. tř. a 1 chlapec ze 4. tř.
Scházeli jsme se vždy ve středu
odpoledne
v místnosti
Mateřského
centra. Jednou měsíčně byla pateční
mše sv. zaměřená na děti. Aktivně se
zapojovaly čtením, přímluvami, zpěvem.
Při modlitbě Otče náš, jsme spolu s o.
Krzysztofem a ministranty utvořili kruh
a chytli se za ruce. V obětním průvodu
byly přinášeny obrázky, které děti
namalovaly – naše rodina, sv. Mikuláš,
Betlém, Tři králové, Maria a další. Za
účast dostávaly děti do sešitku nálepky
s předměty,
které
se
nacházejí
v kostele a za obrázek razítko sluníčka.
Také za účast na nedělní mši sv. byla
razítková odměna. Po poslední dětské
mši byly vyhlášeny výsledky: o 1. místo
ve sbírání nálepek a razítek se dělily
Anežka Párová s Klárkou Steingartovou,
dále na 2. místě se umístil Filípek Trenz
a
3.
byla
Terezka
Hrdličková,
blahopřejeme  Malou odměnu dostaly i
ostatní děti.
Příští školní rok bude vyučování
náboženství probíhat nově na faře při

Merinka na začátku adopce a v současné době.

Merinka bude letos v září slavit své 18.
narozeniny, je vzornou studentkou.
Chtěla by pokračovat ve studiu a stát
se inženýrkou. Má tedy ještě před
sebou 5 let školy. Pro ty, kteří by jí
chtěli přispět a zatím neví jak na to,
zopakuji možnosti:
 peníze můžete předat přímo mně,
nebo je dát do sakristie
 pokud chcete použít obsah svojí
pokladničky střádané jako postní
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kostele Všech svatých. Opět ve
středu. První a druhá třída 15.00 –
15.45, třetí třída 14.00 – 14.55.
Přihlášky si rodiče můžou vyzvednout a
vyplněné odevzdat v sakristii v obou
ořechovských
kostelích
nebo
u
katechetky Radky Jedličkové, Svadilov
36, Ořechov. Letos přistoupilo poprvé
ke svátosti smíření a přijalo Eucharistii
osm dětí z našich farností, mysleme na
ně i na jejich rodiny v modlitbě
/Radka Jedličková/

zpovědního zrcadla a papír se jí začal
zaplňovat, znejistěla a měla obavu, že se
na ni pan farář bude zlobit  Vysvětlila
jsem jí, že zlobit se určitě nebude a že
naopak ocení její pečlivou a poctivou
přípravu na svátost smíření.
Po
zajištění
všech
organizačních
záležitostí nastal náš velký den. Věřím,
že krásu a jedinečnost obřadu prožívaly
nejen děti a jejich rodiny…
/Karin Soukalová/

První sv. přijímání
Neděle 27. května 2018 byla pro
ořechovskou farnost ještě slavnostnější
než obvykle. Osm našich dětí poprvé
přijalo Tělo Páně. Přípravy na tento
velký den probíhaly již mnoho týdnů
předem. Nejdůležitější je samozřejmě
duchovní příprava našich dětí při výuce
náboženství, za kterou děkujeme paní
Radce Jedličkové. O. Krzysztof věnoval
svůj čas při katechezi pro rodiče. Byla
jsem vděčná za novénu před prvním
svatým
přijímáním,
která
nám
usnadňovala přípravu a společnou
modlitbu s našimi dětmi.
Velkou radostí obzvlášť pro holčičky
byl výběr krásných dlouhých bílých
šatů, ozdob do vlasů, střevíčků atp.
Chlapci tyto záležitosti prožívali sice
méně, ale všichni byli oblečení jako
praví gentlemani.
Oříškem byla u nás příprava na svátost
smíření. Dcera mi tvrdila, že nemá skoro
žádné hříchy. Když jsme se ovšem
začaly společně připravovat podle

 Na své první svaté přijímání jsem
se moc těšila, ale zároveň jsem měla
trému. Těšila jsem se na šatičky, které
jsme měly zamluveny v půjčovně v Brně.
Aspoň měsíc jsem si počítala dny do té
neděle. Devět dní jsme se modlili novénu
před prvním svatým přijímáním. V neděli
ráno jsem se moc těšila, ale byla jsem i
nervózní. Když jsme šli k oltáři,
přemýšlela jsem, jestli jsem někdy
zažila takový hezký pocit jako v této
chvíli. Obřad se mně moc líbil a oslava
s rodinou byla super.
/ Lea Soukalová/
 Jak jsem prožil svoje první svaté
přijímání a svatou zpověď? Když jsem
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se ještě připravoval, bál jsem se
zpovědi, ale nakonec to nic nebylo. Paní
katechetka nám pomohla s přípravami na
první svatou zpověď, takže to šlo
dobře. Až jsem byl po zpovědi a
pomodlil jsem se pokání, říkal jsem si,
že teď mám čistou duši a nesmím si ji
do svatého přijímání znečistit těžkým

hříchem. Když jsem v neděli přišel na tu
velkou slavnost, všiml jsem si, že v
kostele i před kostelem je hezká
výzdoba. Byl to dobrý pocit, když jsem
dostal tělo Kristovo. Po prvním svatém
přijímání jsme jeli na rodinnou oslavu a
dostal jsem dřevěný betlém. Byla to pro
mě velká událost.
/Vojta Poledňa/

Foto: Jan Rybníček

Oslava Božího Těla v Ořechově
Letošní slavnost Božího Těla jsme slavili
jinak než minulá léta. Příčinou byl náš
nový kněz, otec Krzystof, který dělá
některé věci jinak než jeho předchůdci.
Také skutečnost, že byla dokončena
úprava nejbližšího okolí kostela Všech
svatých v Ořechově, umožnila změny v
organizaci slavnosti.
Čtvrteční „všední“ Boží Tělo bylo jakési
„mini“. Proběhlo v prostoru kostela sv.

Jiří v Tikovicích, nestavěly se žádné
oltáře, obřad byl krátký, zakončený
adorací. Vyhovoval těm farníkům, kteří
v kostele přemýšlejí, co ještě po
kostele musí doma udělat. Ve čtvrtek
toho mohli stihnout ještě dost.
Nedělní Boží Tělo v Ořechově, které
pokračovalo „farním dnem“, jehož
součástí byl i společný oběd v
prostorách ořechovské fary, umožnilo
účastníkům bohatší duchovní zážitky v
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příjemné společnosti. Pro mne to byla
intráda v podání našich dechováků,
sypání Boží cesty pestrými květy, mezi
čtyřmi oltáři, malými družičkami.
Hlavně jsem ocenil dobrý nápad umístit
jeden oltář přímo na Památník obětem
válek. Viděl jsem v tom symbol
spolupráce naší farnosti s obcí. Také
úprava cest kolem kostela se mně líbila,

a chci poděkovat obecnímu úřadu za
investice. Za pěkné počasí při oslavě s
příjemným odpoledním deštíkem díky
Pánu Bohu.
Pokud letošní Boží Tělo se stalo
modelem i pro příští léta, lze s tím
souhlasit. Iniciativa a dobré nápady jsou
vždy vítány. Díky otče Krzystofe!
/ Ivan Macíček/

Foto: Barbora Svobodová

Fond PULS
V neděli 10. 6. navštívil naše farnosti o.
Pavel Kafka, správce fondu PULS seznámil nás s posláním fondu na
podporu kněží, pastorace a rozvoje
brněnské diecéze. Uskutečňuje se v
450 farnostech a je určován vizí církve,
která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní
podíl na uskutečňování této vize mají
kněží, proto je jejich zajištění
prioritním úkolem fondu. Cílem všech
činností fondu je vytvořit velkou rodinu

malých dárců, kterým záleží na životě
diecéze a chtějí ji podporovat. Tato
rodina dárců ochotných podporovat
život církve má pro její život větší
hodnotu než dary samotné. V kostele
Všech svatých v Ořechově na nástěnce
se můžete dozvědět více, případně jsou
zde uvedeny kontakty na nabídnutou
pomoc, pokud se rozhodnete fond
nějakým způsobem podpořit. Více také
na https://fond.biskupstvi.cz /Leona/
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Pouť na Turzovku
V sobotu 9. 6. jsme se hrstka poutníků z
Ořechova přifařili k syrovické farnosti,
která pořádala pouť na slovenskou
Turzovku. Brzy ráno jsme vyrazili, za
vedení p. faráře Víta Severy. Pomodlili
jsme se společně sv. růženec a za zpěvu
a doprovodu kytary jsme se vesele
přibližovali k našemu cíli. V obci
Turzovka jsme se rozdělili, někdo se
nechal vyvézt autobusem přímo ke
chrámu, zdatnější jsme se vydali na pěší
zdolání křížové cesty.
Nasadili jsme tempo, míjeli hodně
poutníků a nutno dodat, že je to
opravdu cesta „křížová“, zapotili jsme
se všichni a s dobrým pocitem dorazili k
poutní kapli Panny Marie, probíhaly
chvály, poutníků zde bylo opravdu
hodně. Na tomto místě jsou léčivé
prameny a vedou podél vydlážděné
cesty až ke chrámu Panny Marie Matky
Církve. Chrám je z roku 2015 - takže
moderní stavba, kruhového půdorysu,
s věží, jejíž vrchol zdobí zlatá koruna,
nádherné dílo. Zúčastnili jsme se mše
sv., kterou sloužili tři kněží, včetně
otce Víta. Ineriér je nádherně vyzdoben
mozaikou, která tvoří obrovské pozadí a
jakoby
oltář.
Celá
stavba
je
bezbariérová a vejde se sem na 3 000
poutníků. Mše byla zakončena výzvou k
„povstání“ a zpěvu české a slovenské
hymny, což nás velice potěšilo. Krásný a
silný zážitek, kde člověk dostává a
přijímá tolik milosti a darů.

Děkujeme Bohu a P. Marii za ochranu a
šťastný návrat domů i se zásobami
zázračné léčivé vody.
Turzovka se nachází v okrese Čadca,
hora, na níž je poutní místo, se jmenuje
Živčáková a v r. 1958 se zde 1. června
na svátek Boží Trojice zjevila Panna
Maria
/Milena Kovářová/

FARNÍ MATRIKA
Všech sv.
Svatba: 2.6 Zdeněk Worek a Kristýna
Bartončíková
Křest: 26.5 Tea Helena Veselá
15.7. Rozalie Rosi
15.7. Vojtěch Dudík
Pohřeb: 13.7. + Ludmila Urbanová
Sv. Jiří
Křest: 2.6 Vanesa Matušková
Pohřeb: 22.5 + Jiří Trenz
13.6. + Rostislav Hrdlička (Prštice)

POZVÁNÍ
 Farnost Syrovice nás srdečně zve
v neděli 15.7. na pouť k Panně Marii
Karmelské. Procesí vychází ve 14:00 od
Hamy
(současně
začíná
modlitba
růžence v kostele sv. Augustina),
v 15:00 je sloužena poutní mše sv.
 Netradiční ubytování pro odpočinek a
dovolenou mohou jednotlivci i rodiny
najít celoročně v mnoha církevních
objektech po celé České republice,
které jsou zařazeny do projektu
Církevní
turistika.
Více
na
www.cirkevnituristika.cz
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 Pouť
maminek
s dcerami
na
Velehrad 17.7. (pěšky cca 8 km ze
Starého Města u Uherského Hradiště) –
sraz od 9:30 v kostele sv. Ducha ve
Starém Městě, v 10:30 pěší pouť, ve
12:45 mše sv. na Velehradě. Poté
program do 16:30.
 Ve středu 22.8. v cca 12:30
připutují ke kapli sv. Peregrina
brněnští poutníci XVIII. pěší pouti na
Velehrad. Bližší informace na letáčku na
zadní straně.
 Mládež starší 15-ti let je srdečně
zvaná na duchovní obnovu s názvem
Velký příběh. Akce se koná na sklonku
prázdnin 30.8. – 1.9. v Břežanech u
Znojma v areálu Kongregace sester sv.
Hedviky. Více na www.hedvicky.cz
 Rodiny jsou zvány na již 15. Diecézní
pouť rodin do Žďáru n. Sázavou
v sobotu 1.9. Je připraveno několik
tras v různých vzdálenostech, každá
skupina
poutníků bude
doprovázena
knězem. Program na Zelené hoře začíná
ve 13:30. Více informací na nástěnce.
 je možnost zorganizovat jednodenní
farní autobusovou pouť s návštěvou
Čihoště, kde bychom se blíže seznámili
s historickými událostmi a poklonili se
památce kněze Josefa Toufara. Další
zastávkou by byla Třešť a možnost
prohlídky betlémů. Termín pouti je
plánován na všední den v druhé polovině
září. Bližší informace a přihlášky do
konce srpna v sakristii.

CO NÁS ČEKÁ
Úterý - adorace u Všech svatých od
17:30 do 18:00
Středa - mše sv. 17:30 u sv. Jiří
Pátek - mše sv. 17:30 u Všech sv.
Sobota - mše sv. s nedělní platností
15:30 Radostice, 16:30 Prštice
(na 1. sobotu v 8:30 růženec u sv. Jiří)
Neděle - mše sv.8:00 u sv. Jiří, 9:15 u
Všech sv.

Aktuální
program
bohoslužeb
sledujte, prosím, také v týdenních
ohláškách
 V neděli 22.7. v Ořechově před
kostelem sv. Jiří po mši sv. v 8:00 a
před kostelem Všech sv. po mši sv. v
9:15
budou
požehnány
dopravní
prostředky. Můžete kromě aut, přijet i
na kole, koloběžce, tříkolce … 
 V neděli 29.7. jsme srdečně zváni
do Silůvek ke kapli sv. Anny na poutní
mši sv. v 10:30 hodin
 Na 1. pátek (3. srpna) o. Krzysztof
navštěvuje nemocné. Můžete své
nemocné nahlásit přímo u otce na tel.
732369069.
 Na 1. sobotu (4. srpna) jsme opět
zváni do kostela sv. Jiří na adoraci a
modlitbu růžence
 Farní tábor v Mrákotíně pro mladší
děti se uskuteční v termínu 18.-25.
srpna. Informace u p. Markéty
Dudíkové (731479254)
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XVIII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD
na poděkování svatým Cyrilu a Metoději,
s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo
a zvláště za mír, církev, vlast a za rodiny a mládež
- s dodatkem patrona poutníků sv. apoštola Jakuba 4, 15 Dá-li Pán…
Začátky proudů v roce 2018 – vycházíme ze 17 míst:
20.8. Nové Veselí 1, Vranov n. D. 2, Vítochov 3, Sebranice 4,
21.8. Valašské Meziříčí 5, pokračujeme dál z Vel. Meziříčí, Znojma a Olešnice,
22.8. Olomouc 6, Brno-Bystrc 7 Mikulov 8 Prostějov (proud z Levého Hradce) 9
23.8. Skalica 10, Ratíškovice 11, Ostrožská Lhota 12, Slavkov u Brna 13
24.8. všechny proudy pokračují dál
25.8. Uh. Brod 14, Nedachlebice 15, Veselí nad Moravou 16, Kopřivnice 17
Ve středu 22. 8. v 6:30 z Brna–Bystrce
další poutníci se mohou připojit:
– v 9.30 u kaple sv. Floriána
v Bosonohách
– v 10.15 u kostela v Troubsku
– v 12.30 u kaple sv. Peregrina
u Ořechova
– v 16.00 u kláštera v Rajhradě
Pokud byste měli zavazadlo, které
neunesete celý den, zajistěte si jeho
převoz ráno na faru do Bystrce nebo
v 17–18 h do Blučiny (do Orlovny).
Další dny již jede doprovodné vozidlo.
Čtvrtek 23. 8. v 6.30 Blučina–Žarošice–Věteřov  Pátek 24. 8. v 6.30 Věteřov–Sv. Kliment–
Buchlovice  Sobota 25. 8. v 8.00 Buchlovice–Velehrad
V sobotu 25. 8. 2018 na Velehradě:
10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence 
11:30 mše sv. – slouží o. biskup Pavel Posád  15:00 přednáška, požehnání a rozloučení
S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo.
Spíme vždy pod střechou. Dopravu z Velehradu zpět si zajišťuje každý samostatně.
Přihlášky, informace: Mons. Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz, farabystrc@volny.cz nebo
608 470 415
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