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ÚVOD
Nový školní rok versus nový začátek
Prázdniny a čas dovolených vnímáme
mnozí jako dobu spojenou s odpočinkem,
zamyšlením se nad uplynulým půlrokem,
načerpáním tělesných i duševních sil.
Můžeme přitom také vnímat výzvu
k tomu, co změnit v našem životě
k lepšímu. Měsíc září spojený se
začátkem nového školního roku zasahuje
v menší či větší míře do života každé
rodiny, i do té naší farní, a přímo k tomu
vyzývá. Pro inspiraci předkládáme 9
předsevzetí
doporučených
papežem
Františkem a přejeme nám všem,
abychom je s Boží pomocí zakoušeli
v našich vztazích.
1. Pečujte o svůj duchovní život, o
vztah k Bohu, který je základem všeho,
co děláme a co jsme.
2. Pečujte o rodinný život a dávejte
svým dětem a drahým nejenom peníze,
ale především čas, pozornost a lásku.
3. Pečujte o své vztahy s druhými,
proměňujte svou víru v život a slova v
dobré
skutky,
zejména
vůči
nejpotřebnějším lidem.
4. Pečujte o svůj jazyk. Očistěte jej od
urážlivých a hanlivých slov i od slov
vyjadřující světský úpadek.

5. Léčte rány srdce olejem odpuštění.
Odpouštějte lidem, kteří vás zranili, a
ošetřujte rány, které jste způsobili
druhým.
6. Dbejte na svou práci. Vykonávejte ji
s
nadšením,
pokorou,
kompetencí,
zanícením a s vděčností.
7. Varujte se závisti a žádostivosti,
nenávisti a záporných citů, které
užírají váš vnitřní pokoj a mění vás na
lidi zničené a ničící.
8. Mějte se na pozoru před záští,
vedoucí k pomstě, před leností, vedoucí
do
existenciální
eutanázie,
před
ukazováním
prstem,
vedoucím
k
domýšlivosti,
a
před
neustálým
stěžováním, dovádějícím k zoufalství.
9. Pečujte o bratry a sestry, kteří to
potřebují... staré lidi, nemocné, hladové,
bezdomovce a cizince. Podle toho totiž
budeme souzeni.
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vstal a šel za ním. Z této části života
sv. Matouše se můžeme nechat
inspirovat:
Matouš totiž v té chvíli prožil totální
obrácení. Rozhodl se, že změní svůj
život a změnil. Určitě se nevyhnul
různým poznámkám na jeho minulý život,
ale posiloval ho ten fakt, že co udělal, to
mu Ježíš odpustil. A tak odpouští i nám.
Nabízí svoji ruku a říká: „Pojď za
mnou!". A to nám vytrvale říká a čeká,
až se rozhodneme. Na přímluvu sv.
Matouše pojďme něco změnit pro Pána
Ježíše.
/podle breviáře zpracoval Luboš Pár
ml./

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Matouš
Na den 21. září připadá svátek sv.
Matouše, apoštola a evangelisty. Sv.
Matouš, druhým jménem Levi, byl synem
Alfea a pocházel z Kafarnau. Pracoval
jako celník, což znamená, že nebyl mezi
lidmi moc oblíbený, zvláště mezi Židy.
Celníci byli totiž ti, kteří vymáhali z lidí
peníze a ještě (jak se píše v evangeliích)
to byli velcí hříšníci. Ježíš mu ale
nabídl, aby ho následoval. Matouš vstal a
šel. To je všechno, co se o něm píše v
biblických textech.
Podle tradice po seslání Ducha Svatého
působil prvně v Palestině. Pro židovské
obyvatelstvo
napsal
aramejsky
evangelium (proto tolik odkazů na SZ).
Později odešel hlásat evangelium,
společně s apoštolem Ondřejem, do
Pontu. Sám potom odešel do Persie a
Etiopie. V Etiopii pokřtil podle legendy
vladařskou rodinu. Po smrti vladaře
nastoupil na trůn pohanský vládce. Chtěl
se potom oženit s dcerou bývalého
panovníka, ale ta ho odmítla, protože se
rozhodla život zasvětit Kristu. Vinu
shledal na Matoušovi a ten byl během
bohoslužby zavražděn kopím.
O pár století později (11. st.) byly
Matoušovy ostatky převezeny do italské
vesnice Salern, kde mu byl také
postaven kostel.
K meditaci: Když šel Ježíš dál, uviděl v
celnici sedět člověka, který se jmenoval
Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On

LITURGIE A MODLITBA
Svátky k Panně Marii
Církev slaví během jediného zářijového
týdne hned tři mariánské svátky:
Narození Panny Marie (8. září), Jména
Panny Marie (12. září) a Panny Marie
Bolestné (15. září). Ani jeden z nich se
nedá odvodit z Bible. Jde o tradiční
svátky odpovídající potřebě prostých
věřících rozjímat a oslavovat tajemství
vykoupení neustále novými obrazy.
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Přitom jde pořád o jediné tajemství: že
se Bůh stal člověkem, že se narodil ze
ženy. Tato žena má narozeniny stejně
jako my, má jméno stejně jako my a trpí
stejně jako my. Že se Bůh narodil
z člověka,
jako
jsme
my,
je
nepochopitelné, lze o tom jen znovu a
znovu rozjímat, žasnout nad tím,
představovat si to ve fantazii a
připomínat si to o svátcích. Narozeniny
slaví v církvi Maria a Jan Křtitel. Důvod
je u obou zjevný. Církev nepřipomíná
jejich narozeniny, aby poctila člověka,
ale proto, že už v jejich narození
spatřuje Boží působení. Bůh si Marii
vyvolil za svůj nástroj. Že se stala Boží
Matkou, není její zásluha, ale svobodná
Boží milost.
/dle knihy Anselma Grüna a Petry
Reitzové – Mariánské svátky zpracovala
Lada/

nejdříve lidová zbožnost a následně po
působení řádu bratří servitů v průběhu
17. století i nejvyššími autoritami
vyhlášený svátek, který se od roku 1727
sloužil nejdříve jen od pátku po
Smrtelné neděli a byl nazývaný
(vzhledem k tomu, že předcházel Květné
neděli) jako Květný Pátek, v některých
místech též označovaný přívlastkem
"bolestný".

Panna Maria Bolestná – 15.9.
Svátek Panny Marie Bolestné si Církev
začala připomínat především proto, aby
si obzvláště připomněla pozemské
utrpení Matky Boží spojené s utrpením
jejího Syna, tak jak nám to připomínají
slova starce Simeona v Lukášově
evangeliu, když Marii říká: Tvou vlastní
duší pronikne meč bolesti. Teologickým
bádáním se dospělo k tomu, že za celý
svůj život Maria zakusila celkem sedm
bolestí, ze kterých čtyři zažila při
smrtelné pouti Ježíšově na Golgotu a do
hrobu. V touze vyjádřit ve vlastní víře
tuto úctu k Ježíšově Matce, která si
toho tolik vytrpěla, vznikla v katolicismu

Pieta ve farní zahradě v Ořechově. Foto: Jiří Dočekal

Po rozšíření liturgického slavení byla ke
Květnému
pátku
od
roku
1814
připočtena ještě další památka slavená
nejprve o třetí neděli v září jako
památka Panny Marie Bolestné, která
byla následně sv. Piem X. roku 1913
přesunuta na 15. září (den po svátku
Povýšení svatého kříže). Takto se držela
církevní tradice až do liturgické
reformy v roce 1970, kdy byly oba
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7… Ježíš, při jehož pohřbu bylo Tvé

svátky v novém církevním kalendáři
ujednoceny na 15. září. I přes odlišnou
tradici liturgického roku v kalendáři
mše Pavla VI. se u příležitosti Květného
pátku i nadále konají poutě například v
Podsrpu u Strakonic, ve Sloupě v
Moravském krasu a v Kroměříži (boční
kaple Panny Marie Bolestné v kostele sv.
Mořice).

srdce mečem bolesti probodeno.
19,42/

/Jn

Celý růženec je zakončen třemi
Zdrávasy, ve kterých se po slově
"Ježíš" přidává ještě tajemství kterého
jsi oplakávala, modlitbou Zdrávas
Královno a Maria, pomoz, přišel čas:
Maria pomoz přišel čas, bolestná Matko,
slyš náš hlas. - V nebezpečí a strádání
přímluva tvá nás ochrání, - lidská kde
síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná, neoslyš proseb dítek svých k tobě tak
vroucně lkajících, - Matkou se ukaž
laskavou - sešli nám v nouzi pomoc svou.
- Maria pomoz! Přišel čas, - bolestná
Matko slyš náš hlas! - Amen.
/www.katopedia.cz/

S úctou k Panně Marii Bolestné je
spojena
především
modlitba
sedmibolestného růžence. Ta se od
klasického růžence odlišuje především
tím, že má namísto pěti sedm desátků
po
sedmi
Zdrávasech.
Tajemství
jednotlivých desátků jsou následující:
1.… Ježíš, při jehož obětování bylo Tvé
Srdce mečem bolesti probodeno. /Lk 2,
34-35/
2.… Ježíš, při jehož útěku do Egypta
bylo Tvé Srdce mečem bolesti

Pozn.: Sedmibolestný růženec lze koupit např.
v prodejně Donum v Brně na Petrově.

Symboly tajemství bolestí Panny
Marie v Ořechově
Ve farní zahradě u kostela Všech
svatých byla na podnět tehdejšího
duchovního správce P. Bohuslava Bláhy a
se schválením Biskupství brněnského
17.5.2006, čj.483/05 Sb., zahájena
výstavba cesta bolestí Panny Marie.
Jednotlivé odlitky ve tvaru téměř
dvoumetrového
trnu
znázorňují
symbolicky jednotlivé bolesti. Tato
cesta byla navržena architektem Ing.
Markem Štěpánem. Po dokončení byla
požehnána 31.5.2008 převorem kláštera
servitů ve Vídni P. Gerhardem M.
Walderem, OSM. V tomto roce si tedy

probodeno. /Mt 2, 13 – 14/
3.… Ježíš, při jehož ztrátě a hledání
v Jeruzalémě bylo Tvé Srdce mečem
bolesti probodeno. /Lk 2, 43 – 45/
4.… Ježíš, při jehož nesení kříže bylo
Tvé Srdce mečem bolesti probodeno.

/Lk 23, 26 – 27/
5.… Ježíš, při jehož ukřižování bylo Tvé
Srdce mečem bolesti probodeno /Jn 19,
25 – 27/
6.… Ježíš, při jehož položení do klína
bylo Tvé Srdce mečem bolesti
probodeno. /Mk 15, 42 – 46/
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připomínáme malé 10. výročí vybudování
tohoto díla, které zve k modlitbě a
rozjímání. Budete-li mít někdy cestu
okolo v neděli od 18 do 18:30 hodin,
dveře do farní zahrady jsou otevřené a
můžete
se
připojit
k modlitbě
sedmibolestného růžence. Pokud se na
faře koná jiná farní akce, jste zváni
tam.
/Leona/

začátku 21. století. Historie farnosti ve
středověku byla spojena s osudy
kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.
Pravlovská farnost však byla téměř
vždy samostatná. Do roku 1774 patřily
do pravlovské farnosti ještě Malešovice
a Odrovice a do roku 1873 též Bratčice.
Za třicetileté války v roce 1630 byl
Pravlov na nějakou dobu přifařen k
Dolním Kounicím, po roce 1654 byla zase
pravlovská farnost na určitý čas
spojena s farností v Medlově.
/cs.wikipedia.org/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Cyrilometodějské hody I.
Cyrilometodějské
hody
se
konají
začátkem července, ale již od začátku
května se v hasičce scházejí letošní
stárci k jejich přípravě. Společně
trénují tanec, při zpěvu lidových
písniček se věnují vázání krepových
papírů na ozdobení máje a hodového
prostoru a v neposlední řadě také v
tajnosti připravují všemi napjatě
očekávané půlnočního překvapení. Jak
se hodů termín blíží, pečou se koláče,
zdobí klobouky a juchačky, čistí rybník.
Hody samotné pro stárky a taky hasiče,
hlavní organizátory, začínají v pátek
kácením a v sobotu stavěním máje,
kterou pak celou noc hlídají. V neděli
následuje zvaní na hody s dechovou
hudbou a rozmarýny. Odpoledne již
začíná
hodová
zábava
průvodem,
táhnoucí se dlouho do noci, která v
pondělí pokračuje večer a vrcholí právě
ve dvanáct - půlnočním překvapením. V

…kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí
Ořechov – farní zahrada. Foto: Jan Rybníček

PUTOVÁNÍ PO ROSICKÉM
DĚKANÁTU
Pravlov
Pravlovský kostel pochází ze druhé
poloviny 13. století, k některým
barokním úpravám došlo v průběhu 18.
století, byla také přistavěna nová
sakristie. V 18. století bylo změněno
zasvěcení kostela ze svatého Martina na
stávající Navštívení Panny Marie. K
rekonstrukci zanedbané stavby došlo na
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úterý veselí zakončí hody tvarůžkové,
při kterých se daleko vonící pomazánkou
namažou krajíce ze 45 bochníků chleba.
K hodům neodmyslitelně patří mše
svatá,
sloužená
u
kapličky
v
Ořechovičkách 5. července za živé i
zemřelé členy SDH Ořechov. Právě
přičiněním dobrovolných hasičů hodová
tradice mnoho let v obci stále žije. Mezi
stárky se sejdou mladí lidé nejen z
Ořechova. Vznikají nová kamarádství a
přátelství. Děvčata se oblékají do
kyjovských krojů, ale věříme, že se v
budoucnu podaří obnovit hody v krojích
ořechovských.
/Lenka Pilátová/

v minulých letech působil. Po mši svaté
se lidé rozešli na prostranství před
restaurací,
kapela
nám
krásně
vyhrávala. Skončilo se před obědem a
všichni se již těšíme opět na příští rok,
na příchod sv. Cyrila a Metoděje.
/Ludmila Bažaličková/
Pouť mužů 2018 na Svatý Kopeček u
Olomouce
K pravidelné pěší pouti mužů přistupuji
každoročně jako k možnosti duchovní
očisty a poděkování za uplynulý rok.
Připojuji se k výzvě mužů z Moravan.
Letošní rok nás putovalo něco kolem
dvaceti mužů za duchovního doprovodu
otce Mariusze. Cílem bylo mariánské
poutní
místo
Svatý
Kopeček
u
Olomouce. Vzdálenost z Moravan cca
120 km jsme urazili od středečního
odpoledne do sobotního večera. Je
dobré, že se k putujícím každý může
připojit kterýkoliv den, klidně i v pátek
po práci. Cesta vedla přes Brno Slatinu Tvarožnou - Rychtářov - Vrahovice –
Prostějov - Sv. Kopeček. K spánku jsme
většinou ulehali na farách nebo pod
širákem. Duchovní téma pouti bylo: KDO
JSEM - KAM JDU - JAK JDU.
Možností na zamyšlení bylo při chůzi
dostatek. Odpověď si každý hledá sám.
Jisté ale je, že ve společenství poutníků
a za doprovodu našeho Pána se odpovědi
na většinu podobných otázek hledají
snadněji. Děkuji také touto cestou
organizátorům pouti za to, že mohu být
součástí a jít s nimi. Chtěl bych pozvat

Foto: Ludmila Krečmerová

Cyrilometodějské hody II.
Uběhl zase jeden rok a my se sešli opět
5. července u naší kapličky sv. Cyrila a
Metoděje. Bylo nás tam hodně, stejně
tak hudebníků a mládeže. Liturgii
doprovázeli převážně na dechové
nástroje muži pod vedením p. Pavla
Smotrily. Všechny dobře známe a patří
jim za to velký dík! Mši sloužil otec
Mariusz Sierpniak, farář z Moravan a
Želešic,
který
v Ořechově
také
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všechny na pouť příští rok - opravdu to
stojí za to.
/Jarek Hendrych/

vděčná za to, že mám vnučku, která
bude přijímat svátosti a žít také
v jejich duchu. Přeji všem osmi dětem,
které přijaly poprvé v eucharistii Pána
Ježíše, aby svým příkladem působily
mezi svými vrstevníky. A děkuji všem
příznivým okolnostem a Pánu Bohu za
jejich životy a ochranu od Pána.
/Marta Soukalová/

Katolická charismatická konference
Letos jsem byl poprvé na charismatické
konferenci v Brně na BVV. Chtěl jsem
zjistit o čem to je. A nevyšel jsem z
údivu. Vše bylo pro mě nové, nečekané.
Tisíce účastníků, maminky s batolaty i
celé rodiny zaplnily 3 pavilony. Jen dětí
3-15let bylo nad 1000. O ty se starali
pomeranče (dobrovolníci) v oranžových
tričkách. Program byl krásný. Modlitby
chval, adorace doprovázené zpěvy,
zajímavé přednášky P. Jakuba Sadílka i
P. René- Luca, slavnostní mše sv., kde
kolem obětního stolu se sešlo asi 50
kněží. Celá atmosféra byla zářivá a
úchvatná. Domů jsem se vracel plný
dojmů.
/Vojta Švestka/

Velehradká pouť matek s dcerami
s přenášením ostatků sv. Markéty
Antiochijské 17. července 2018

Malé ohlédnutí za 1.sv.přijímáním
Chtěla bych se vrátit ještě k 1. sv.
přijímání našich dětí. Konalo se
27.5.2018. Po přečtení příspěvku
v našem farním zpravodaji jsem se
rozhodla podělit se s Vámi o radost,
kterou mi způsobila vnučka Leuška.
Nechtěla jsem v roli babičky působit
nějak autoritativně na Leušku, ale nedá
mi, abych jejím posunem v duchovní
oblasti díky paní katechetce Radce
Jedličkové
a
mamince
Karin,
nepoděkovala za její odvahu žít v této
ateistické společnosti, která často na
„mladé lidičky“ působí opačným směrem,
než je přihlášení se k Bohu. Jsem

Byly jsme pozvány k pouti, při které
byly přenášeny ostatky sv. Markéty
Antiochijské z Olomouce přes Velehrad
až do Marcheggu. Matky z České
republiky a ze Slovenska se „staraly“ o
sv. Markétu jeden úsek pouti, a to ze
Starého Města na Velehrad.
Sv. Markéta, byla dívka ve věku kolem
15 let, která žila v době císaře
Diokleciána (2.-3.století) na hranicích
dnešního Turecka a Sýrie. Díky své
chůvě se stala křesťankou. Její otec byl
pohanský kněz a ona navíc odmítla
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sňatek s místním panovníkem Olibriem.
Mohla mít vše, na co si vzpomněla.
Stačilo jen „maličko" - zřeknout se
Krista. A to i přes kruté mučení
bičováním a pálení ohněm neudělala.
Přes noc se jí rány po mučení vyhojily.
Nakonec poté, co se ji neúspěšně
pokusili utopit, byla veřejně sťata.
Pouť byla obětována za naše mladé, aby
poznali význam čistoty srdce i těla před
manželstvím,
aby
objevili
krásu
manželství a rodiny.
Na pouť jsem se vydala se svými
dcerami. Bylo krásné počasí a maminek
s kočárky, malými i velkými slečnami,
dospělými dcerami, a také babiček, byl
dlouhý průvod. Po cestě se střídala
děvčata při nesení ostatků sv. Markéty
a všichni jsme se modlili růženec.
Doprovázeli nás dva kněží, jedním z nich
byl o. Mariusz. Po cestě byly k dispozici
dva megafony. Jeden nám zapůjčila
naše farnost, děkujeme, opravdu se
hodil. Po příchodu na Velehrad byla
v bazilice sloužena mše sv., po obědě
měla národní koordinátorka hnutí
Modliteb matek Markéta Klímová
přednášku O lidské lásce pro velké, malé
i menší. Po té byla společná adorace
matek a dcer. Unavení, ale s pokojem a
radostí v srdci, jsme se vydali na cestu
domů.
/Radka Jedličková/

z Moravan a 5 ze Želešic za doprovodu
2 dospělých. Navštívili jsme Lagiewniky
v Polsku a na zpáteční cestě Horní
Lehotu na Slovensku – tam jsme jeli na
pltích po řece Oravě. V Tatrách jsme
navštívili spoustu známých a méně
známých pohoří a údolí. Díky tomuto
pobytu jsem poznal mládež i z našich
sousedních farností. Myslím si, že se
sešel dobrý kolektiv a vznikla nová
přátelství. Celý pobyt se mi velmi líbil a
děkuji všem, kteří mně umožnili jet.
/Radek Steingart/
Mše svatá ke svátku sv. Anny
Protože jsme na víkend, kdy se konala
hodová mše svatá v Silůvkách, nebyli
doma, ale byli jsme na Šumavě, rozhodli
jsme se navštívit mši svatou v malé
dědince na českoněmeckém pomezí
Hliniště. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme zjistili, že kaple je zasvěcena
sv. Anně. A slavili jsme vlastně v tu
chvíli dvakrát. Po rekonstrukci byla
kaple v ten den znovu vysvěcena, a my
jsme se mohli v myšlenkách spojit
s těmi, kteří slavili svátek rodičů Panny
Marie – sv. Jáchyma a Anny v Silůvkách.
Pánu Bohu díky za to, že nás přivedl do
Hliniště.
/Lada/

Výlet do Tater
Přijal jsem nabídku a pozvání, abych se
zúčastnil pětidenního pobytu v Tatrách
– Zakopaném s mladými lidmi. Jelo nás
11 mládežníků – 4 z Ořechova, 2

Poutní mše sv. v Silůvkách. Foto: Jan Rybníček
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Společenství manželů
Během
prázdnin
se
společenství
nescházelo,
spíše
zrekapitulovalo
uplynulý „zkušební“ rok. Co dál „pouze“
ve třech párech?
 Jsme moc vděční, že jsme mohli
spolčo navštěvovat i s malou Amálkou.
Každé setkání pro nás znamenalo
odpočinek od všedních povinností.
Zkušenější manželé nám byli velkým
povzbuzením a také jsme si společně
užili legraci. 
/A + L Radoňovi/

faře u Všech svatých. Jsou zvány
všechny manželské páry, které chtějí
zakusit přátelskou atmosféru a něco se
dozvědět k dobru svého vztahu. Pozvání
platí bez ohledu na délku trvání
manželství  Náplní setkání bude letos
postupné seznámení s naukou sv. Jana
Pavla II. – Teologie těla – formou
prezentací. Je možnost vzít s sebou
děti. Společenství trvá do cca 18:30
hodin.

 Po oznámení vzniku společenství
manželů u nás v Ořechově jsme se s
radostí připojili. Je to milé setkání, na
kterém si povídáme na různá témata
spojená s duchovním i běžným všedním
chodem rodiny. Probíráme spoustu
zajímavých věcí a často se i smějeme.
Je to krásné obohacení našeho
manželství a pokaždé se na toto setkání
těšíme.
Domů
se
pak
vracíme
povzbuzení do dalších dní.
/M+Z Urbanovi/
 Líbí se mi, že nejde o zvědavé
nahlížení pod pokličku každé rodiny, ale
o čas, který prožijeme jednou měsíčně
spolu a obohatíme svůj život o téma,
které souvisí s životem manželství a
rodiny. Jsme vděční, že společenství
manželů našlo své příznivce, že si
můžeme společně upřímně popovídat a
mnohdy se i zasmát. /L+I Steingartovi/

Pěší pouť na Velehrad
Letošní XVIII. pěší hvězdicovitá pouť
se konala předposlední týden v srpnu.
Již tradičně brněnský proud vychází ve
středu z Brna – Bystrce v ranních
hodinách a kolem poledne má delší
zastávku u kaple sv. Peregrina.
Oboustrannou radost způsobilo setkání
poutníků s ořechovskými farníky u naší
kapličky, společná pobožnost ke sv.
Peregrinu a dále zpráva, že jedna
poutnice z farního společenství u sv.
Jiří se vydává na pouť také. V sobotu
jsme se setkali pak na Velehradě v
bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje, kam dorazilo letos
207 pěších poutníků, a prožili jsme
společně mši sv., kterou celebroval
pomocný biskup českobudějovický Mons.
Mgr. Pavel Posád. Na unavené a šťastné
poutníky byl hezký pohled, nesli tíhu
letních veder, vyzařovala z nich hluboká
radost a vděk, že jsou v cíli. I když ten
konečný cíl je stále před námi 
/Leona/

A tak padlo rozhodnutí – pokračovat
V tomto školním roce se sejdeme
poprvé v neděli 23. září v 17 hodin na
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Letní tábor v Mrákotíně
Také letos o prázdninách se uskutečnil
letní tábor pro mladší děti. Děti mohly
prožít během týdne „Cestu kolem světa
za 80 dní“ z Londýna přes Francii,
Egypt, Indii, Austrálii a přes USA zpět
do Londýna – a to vše v malebném
prostředí fary v Mrákotíně v režii
obětavých vedoucích, kteří program
připravili a o děti se starali. V neděli za
svými farníky přijel o. Krzysztof a slavil
s dětmi a vedoucími mši sv. Usměvavé
tváře dětí na fotografiích, které
najdete na farních stránkách, jsou
krásným ohodnocením spokojenosti.
/Leona/

Bláhy. U oltáře sloužili pohřební mši sv.
pomocný biskup brněnský Mons. Ing.
Mgr. Pavel Konzbul, Dr. a dalších 18
kněží a 3 jáhni.

Foto: Jiří Dočekal

Následujícího dne bylo pak jeho tělo
uloženo do rodinné hrobky na Ústředním
hřbitově v Brně.
P. Bohuslav Bláha se narodil 24. února
1932 v Domamili u Moravských
Budějovic, na kněze byl vysvěcen 23.
června 1957 v Litoměřicích. Kněžskou
službu nastoupil jako kooperátor v
Třebíči-zámku a Prosiměřicích, v
Dačicích a v Jihlavě u sv. Jakuba. Po
odnětí státního souhlasu v září 1961
pracoval 4 roky u Stavomontáží v
Jihlavě. Následně působil v arcidiecézi
olomoucké, a to v Oskavě a Bedřichově,
ve Velkých Heralticích, v OstravěZábřehu a v Březové u Vítkova a
Větřkovicích. Po dvanácti letech se
vrátil zpět do brněnské diecéze, čtyři
roky byl administrátorem v Kobeřicích u
Brna a Nížkovicích a poté 32 let
farářem v Ořechově u Brna ve
farnostech Všech svatých a u sv. Jiří,
odkud 14 let dojížděl i do sousedních

Rozloučení s P. Bohuslavem Bláhou
V brněnské nemocnici Milosrdných
bratří zemřel 23. srpna 2018 P.
Bohuslav Bláha, výpomocný duchovní v
Brně u sv. Maří Magdalény, v minulosti
také administrátor několika farností v
olomoucké arcidiecézi, několika farností
v brněnské
diecézi,
nejdéle
v ořechovských farnostech. Rozloučení
s otcem Bláhou se uskutečnilo v pátek
31. srpna 2018 od 15.30 v kostele Všech
svatých v Ořechově. Kostel Všech
svatých byl zaplněný do posledního
místa, rozloučit se přišli „se svým
panem farářem“ nejen místní farníci, ale
přijeli též hosté z větších dálek, mezi
nimi i zástupce řádu servitů P. Gerhard
M. Walder, OSM z Rakouska. Také
pozůstalá rodina o. Bláhy byla přítomna.
V závěru
promluvil
pan
starosta
Domamile – rodného místa P. Bohuslava
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Bratřic. Poslední léta života vypomáhal v
chrámu sv. Maří Magdalény v Brně.

(duchovní účastí). Pod jeho vedením
došlo k rozvoji poutí ke sv. Peregrinovi a
vybudování zahrady při kostele Všech
svatých s cestou sedmi bolestí Panny
Marie. Za tuto obětavou práci obdržel
v r. 2017 k 60. výročí kněžství od
generálního převora řádu servitů
medaili sv. Peregrina ve zlatě. Byl to
otec Bláha, který mne přivedl ke sv.
Peregrinu a k Panně Marii Bolestné a
k modlitbě sedmibolestného růžence.
Ráda vzpomínám na náš „poslední“
rozhovor končící svátostí smíření –
v únoru 2017 v sakristii v kostele sv.
Maří Magdalény v Brně. Otec Bohuslav
zůstává v mých modlitbách.
Snažila jsem se zachytit příspěvky,
kterými
v letech
2005
–
2012
obohacoval otec Bohuslav Bláha farní
časopis, je jich mnoho a vypovídají o
jeho vnímavém pohledu na člověka,
s kterým se setkal a naslouchal mu. Pro
zájemce - všechna čísla farního
časopisu najdete archivována na farním
webu
nebo
po
domluvě
mohu
zapůjčit/darovat i výtisky. Fotograf
Jan Rybníček (tel. 723 137 421) nabízí
zájemcům jako upomínku na o.Bohuslava
Bláhu DVD z jeho diamantové primice.
/Leona/

Foto: Jiří Dočekal

Jistě každý má svůj příběh s otcem
Bohuslavem. Dovolte, abych se krátce
podělila o ten svůj. Do Ořechova jsme
se jako mladá čtyřčlenná rodina
přistěhovali v roce 1997 z Valašska.
Tehdy 65-letý pan farář nás velmi
rychle zapojil do života farního
společenství. Oba syny si vzal jako
ministranty a mně nasměroval za
vydatné
pomoci
mého
manžela
k absolvování
teologického
a
katechetického kurzu, a poté svěřil
výuku náboženství dětí. V roce 2000
nám pokřtil třetího syna  Od roku
2005 požehnal naší iniciativě dát
dohromady farní časopis Peregrínek.
Vše řešil s úsměvem a humorem.
V rozhovorech a později korespondenci
jsem vnímala jeho vnitřní sounáležitost
s řádem servitů, což se projevilo
iniciativou založení farního společenství
sv. Peregrina. Při této příležitosti byl
přijat generálním převorem řádu servitů
do servitské rodiny a tím spojenou
participatio
bonorum
spiritualium

FARNÍ MATRIKA
Kostel Všech sv.
4.8.2018 uzavřeli manželství Roman
Lankaš a Veronika Šmídová
11.7.2018 pohřeb + Dalibor Worek
8.9.2018 uzavřeli manželství Vojtěch
Langášek a Petra Jedličková
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k světu. Dorostla do velikosti více než
2100 donátorů z téměř 300 farností.
Více na https://fond.biskupstvi.cz.

CO NÁS ČEKÁ
 ve středu 12.9. v kostele sv. Jiří
mše sv. v 17:30, o. Krzysztof udělí
svátost pomazání nemocných lidem
starším a nemocným

Výuka náboženství
na faře při kostele Všech svatých

 v pátek 14.9. ve svátek Povýšení
svatého kříže bude „Den nemocných ve
farnosti“ pokračovat u Všech sv. – otec
bude
navštěvovat
nemocné
v domácnostech, můžete je nahlásit
osobně nebo na telefon (o. Krzysztof
tel.: 732 369 069). Večer v kostele
Všech sv. mše sv. v 17:30 s udělením
svátosti nemocným a lidem starším.
 v neděli 16. září v 17:00 na faře u
Všech sv. bude promítnut film o P.
Josefu Toufarovi jako příprava na farní
pouť do Číhoště. Film má název „Jako
bychom dnes zemřít měli“ a trvá cca 1,5
hodiny.
 farní pouť do Číhoště a Třeště se
uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 –
informace na zadní straně Peregrínka.
Číhošť je známá jako působiště
komunisty
umučeného
P.
Josefa
Toufara, v Třešti je stálá expozice
betlémů. Přihlášky na pouť do 18.9.

Středa
I. – II. třída 15.00 - 15.45
III. třída 14.00 - 14.45
Pátek
IV.-VII. třída 16.00 - 16.45
VIII.- IX. třída 18.15 - 19.00
Příprava na biřmování 18.15 - 19.00
Poprvé se sejdeme ve středu 3. října
a v pátek 5. října 2018.
Přihlášky do náboženství i na biřmování
jsou k vyzvednutí v sakristii
nebo na stolku u vchodu kostela.
K přijetí svátosti biřmování se mohou
přihlásit i dospělí, kteří tuto svátost
neměli možnost ještě přijmout.
 děkujeme touto cestou všem, kteří
ochotně a rádi píšete do farního
zpravodaje
svá
svědectví
a
povzbuzujete tak nás všechny na cestě
víry

 v pátek 21.9. po mši sv. v cca 18:00
na faře u Všech sv. se uskuteční pro
zájemce povídání o třítýdenním pobytu
v Albánii

 Oblastní charita Rajhrad hledá nové
dobrovolníky. Kdo vnímá povolání k této
službě, může se zkontaktovat: Mária
Durkáčová, tel.: 736 529 319

 v neděli 23.9. se koná sbírka na
podporu fondu PULS – podpora kněží a
pastorace brněnské diecéze. Fond PULS
slaví letos v září své 1. narozeniny.
Během prvního roku života se velká
rodina malých dárců rozrůstala a měla
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Bohoslužby Ořechov – Všech svatých
9.9. 23. neděle v mezidobí
11.9. sv. Emil z Vercelli

neděle
úterý

Všech sv.
Všech sv.

9:15

14.9. Povýšení sv. kříže

pátek

Všech sv.

16.9. 24. neděle v mezidobí
18.9. sv. Josef Kupertinský

neděle
úterý

Všech sv.
Všech sv.

17:30 Mše sv. s udělením sv. pomazání
nemocných
9:15
Mše sv.
17:30 –
Adorace

21.9. sv. Matouš
23.9. 25. neděle v mezidobí
25.9. sv. Kleofáš

pátek
neděle
úterý

Všech sv.
Všech sv.
Všech sv.

17:30 Mše sv.
9:15
Mše sv.
17:30 –
Adorace

28.9. sv. Václav
30.9. 26. neděle v mezidobí

pátek
neděle

Všech sv.
Všech sv.

17:30 Mše sv.
9:15
Mše sv.

17:3018:00

Mše sv. s poděkováním za úrodu
Adorace

18:00

18:00

Bohoslužby Ořechov – sv. Jiří
9.9. 23. neděle v mezidobí
12.9. Jméno Panny Marie

neděle
středa

Sv. Jiří
Sv. Jiří

16.9. 24. neděle v mezidobí
19.9. sv.Januárius
23.9. 25. neděle v mezidobí
26.9. sv. Kosma a Damián
30.9. 26. neděle v mezidobí

neděle
středa
neděle
středa
neděle

Sv. Jiří
Sv. Jiří
Sv. Jiří
Sv. Jiří
Sv. Jiří

8:00 Mše sv. s poděkováním za úrodu
17:30 Mše sv. s udělením sv. pomazání
nemocných
8:00 Mše sv.
17:30 Mše sv.
8:00 Mše sv.
17:30 Mše sv.
8:00 Mše sv.

9.9. 23. neděle v mezidobí

neděle

Prštice

10:30 Mše sv.

15.9. Panna Maria Bolestná
22.9. sv. Mořic a druhové
29.9. sv. Michael, Gabriel a
Rafael

sobota
sobota
sobota

Prštice
Prštice
Prštice

16:30 Mše sv. s nedělní platností
16:30 Mše sv. s nedělní platností
16:30 Mše sv. s nedělní platností

Bohoslužby Prštice

Aktuální program bohoslužeb sledujte, prosím, také v týdenních ohláškách.
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Bohoslužby Radostice
15.9. Panna Maria Bolestná
22.9. sv. Mořic a druhové
29.9. sv. Michael, Gabriel a
Rafael

sobota
sobota
sobota

Radostice 15:30 Mše sv. s nedělní platností
Radostice 15:30 Mše sv. s nedělní platností
Radostice 15:30 Mše sv. s nedělní platností

„Eucharistie je svátost dnes "populární", ale tím není řečeno, že je dostatečně
pochopená. Snad nejvíce lidí chápe, že je to posila sjednocení s Kristem. To je jistě
správné. Stojí ale za to si uvědomit, co všechno eucharistie může a má posilovat: naši
ochotu nést obtíže, naši ochotu sloužit bližním a přijímat je, naši jistotu, že nás Bůh
miluje - tedy naši víru. Naši víru, která je zcela prakticky naším sjednocením s Bohem
v běžném životě. A také naši víru, že patříme jako živé údy do církve - a že je to velká
výhra pro celý náš život.“
/P.Aleš Opatrný „Můžeme se ještě změnit?“str. 27/

Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Ořechov. Redakce: Leona
Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava: István Steingart. Příspěvky můžete
zasílat na adresu peregrinek@email.cz Telefon: 777 674 936
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Farnosti Ořechov srdečně zvou

do Číhoště a Třeště

Program:
8:00 odjezd z autobusových zastávek (Silůvky, Prštice, Ořechov – Jeřábkova, Obecní
úřad, Zdravotní středisko, případně dle domluvy)
Číhošť – cca 10:30 prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá, odjezd
do Třeště
Třešť – cca 12:30 přestávka na oběd (možnost v restauraci nebo z vlastních zásob),
v 14:00 společná komentovaná prohlídka stálé expozice betlémů a muzea Vysočiny
v prostorách Schumpeterova domu, v cca 15:00 odjezd domů.
Cena 350 Kč zahrnuje cestu autobusem, pojištění a vstupné na prohlídku betlémů. Na
pouť se můžete přihlásit a současně zaplatit v sakristii. Bližší informace:
L.Steingartová (777 674 936)
Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Ořechov. Redakce: Leona
Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava: István Steingart. Příspěvky můžete
zasílat na adresu peregrinek@email.cz Telefon: 777 674 936
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