PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 14 Číslo 89 Únor 2019
ÚVODNÍ SLOVO
Z Homilie Svatého otce o Panně Marii
Maria uchovávala všechno v srdci a
rozvažovala o tom
- pokračuje
evangelium. Čím bylo ono „všechno“?
Byly to radosti i bolesti. Na jedné
straně Ježíšovo narození, Josefova
láska, návštěva pastýřů a prozářená noc.
Na
druhé
straně
však
nejistá
budoucnost,
chybějící
příbytek,
»protože pro ně nebylo místo« (Lk 2,7),
zklamání z odmítnutí a rozpačitost nad
tím, že se Ježíš musel narodit ve stáji.
Naděje a úzkosti, světlo a temnota: to
všechno přebývalo v Mariině srdci. A co
dělala ona? Rozvažovala o tom, to
znamená probírala to v srdci s Bohem.
Nic si nenechávala pro sebe, s ničím se
neuzavřela
do
samoty,
ani
se
nepohroužila do hořkosti, nýbrž všechno
přinášela Bohu. Tak to uchovávala.
Svěřovat znamená uchovávat. Nenechat
život napospas strachu, bezútěšnosti či
pověrčivosti, neuzavírat se, ani se
nesnažit zapomenout, nýbrž vést o všem
dialog s Bohem. A Bůh, kterému ležíme
na srdci, přijde obývat naše životy.
Takové jsou tajnosti Matky Boží:
uchovávat v mlčení a přinášet Bohu. A k
tomu, jak praví evangelium, docházelo v
jejím srdci. Srdce vybízí dívat se do
středu člověka, jeho citů a života. Také
my, putující křesťané, cítíme na
začátku roku potřebu znovu začít od

středu, nechat za sebou břemena
minulosti a začít od toho, na čem záleží.
Dnes máme před sebou východisko:
Matku Boží. Maria je totiž taková, jaké
chce Bůh mít nás i svoji církev: něžná a
pokorná Matka, která není majetná,
avšak oplývá láskou, je svobodná od
hříchu a sjednocená s Ježíšem, který
uchovává Boha v srdci a bližního v
životě. Pro nový začátek hleďme na
Marii. V jejím srdci tluče srdce církve.
Aby bylo možno se vydat vpřed, je
třeba se vrátit zpět: začít u jesliček,
od Matky, která v náruči nese Boha.

Zbožná úcta k Marii není duchovní
galantnost,
je
to
požadavek
křesťanského života. Pohled na Matku
nám dodává odvahu odložit spoustu
zbytečné zátěže a opět nalézt to, na
čem záleží. Dar Matky, dar každé
matky a každé ženy je velice cenný pro
církev, která je matkou a ženou.
Zatímco muž často abstrahuje, tvrdí a
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předepisuje ideje, žena – matka –
dovede uchovávat, spojovat srdcem a
oživovat. Víra se totiž neomezuje jenom
na ideu či nauku. Všichni potřebujeme
srdce matky, která umí uchovávat Boží
něhu a vnímat tep lidství. Tato Matka,
jež je autorským podpisem Boha na
člověčenství, ať v tomto roce uchovává
a přináší pokoj svého Syna srdcím,
našim srdcím a světu. A jako děti vás
vybízím, abychom ji dnes jednoduše
pozdravili tak jako ji zdravili křesťané
Efesu před jejich biskupy: „Svatá
Matko Boží!“ Řekněme třikrát, ze srdce,
všichni
společně
a
s
pohledem
obráceným k ní: „Svatá Matko Boží!“

Úmysly na měsíc únor:
Všeobecný: Obchod s lidmi – za
velkodušné přijetí obětí nezákonného
obchodování s lidmi, nucené prostituce a
násilí
Národní: Ať je naše víra pro hledající
pravdivým svědectvím živého vztahu
s Bohem.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH

APOŠTOLÁT MODLITBY

Sv. Blažej
Památku sv. Blažeje si připomínáme 3.
února. Při jménu tohoto světce nás
nejčastěji
napadne
nejdříve
svatoblažejské požehnání - je pravda,
že je patronem lékařů. O životě sv.
Blažeje se ví jen velice málo, ale
existuje mnoho legend, které potvrzují,
že byl velkým světcem.

Každý měsíc přinášíme úmysly Svatého
otce Františka svěřené celosvětové síti
modliteb, vhodné také pro jednotlivce a
členy
živého
růžence
v našich
farnostech.
Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský
Otče, kladu před tebe celý dnešní den a
ve spojení s tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti v něm nabízím své
modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch
svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou Církve, to
všechno přináším jako svou nepatrnou
oběť zvláště na úmysly Svatého otce a
našich biskupů.

Než byl Blažej vysvěcen na biskupa v
Sebastě, věnoval se studiu medicíny a
vykonávání lékařské praxe. V době

/papež František/

2

PEREGRÍNEK
Liciniova pronásledování se uchýlil do
horské jeskyně a tajně pokračoval ve
své činnosti. Jedna z legend praví, že
zachránil jedné chudé vdově sele, které
ohrožovali vlci. Za to mu potom nosila
svíce. Z této legendy možná vznikla
tradice svatoblažejského požehnání uděluje se nad zkříženými svícemi.
Blažejovu skrýš objevili lovci, kteří ho
odvedli do žaláře. Zde se objevuje další
legenda o tom, jak zachránil chlapce
dusícího se kostí z ryby. Po zatčení
mučen za to, že nechtěl obětovat
pohanským bohům. Byl dlouho zavěšen
na stromě, kde jej drásali železnými
hřebeny a nakonec jej odsoudili na
popravu stětím.
Sv. Blažej pomáhal všem chudým,
nemocným, nemohoucím. I v našem okolí
se takoví najdou. Zkusme pomáhat tam,
kde se nacházíme.

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Farnost Zbraslav
zasvěcenou svatému Jiljí, tvoří kromě
mateřské obce také Újezd u Rosic,
Stanoviště, Zálesná Zhoř, Litostrov a
Ludvíkov. Všechny obce mají své kaple,
zasvěcené svatému Františkovi, Panně
Marii, svatému Janu Křtiteli, svatému
Floriánovi a svaté Alžbětě. Ve Zbraslavi
je pro celou farnost matrika a hřbitov.
Poslední sídelní farář prof. Maršálek
zemřel v prosinci 1994, od té doby byl
správcem farnosti P. Jan Peřina z
Vysokých Popovic. Od srpna 2015 je
duchovním správcem farnosti P. Mgr.
Ing. Jan Klíma, farář v Rosicích, který
sem dojíždí. Jádro zbraslavského
kostela je gotické z 13.–15. století.
Jedná se o jednolodní stavbu s
hranolovou věží v západním průčelí, v
presbytáři a sakristii se nachází zbytky
křížové klenby. V průběhu 20. století
byl kostel rozsáhle upraven.
/čerpáno z Wikipedia/

Předsevzetí a modlitba
Začnu brát víru vážně a ještě dnes se
rozhodnu, se kterou náklonností a jak se
utkám.
Bože, dovoláváme se přímluvy svatého
biskupa a mučedníka Blažeje, chraň
naše zdraví duše i těla a pomáhej nám
zříkat se překážek na cestě k Tobě.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
Amen.
"Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a
mučedníka ochraňuj nás (tě) Bůh od
nemocí krčních i všelikého jiného zla. Ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen."

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Ohlédnutí za adventní a vánoční dobou
« O třetí adventní neděli, 16. prosince,
se v kostele sv. Jiří uskutečnil již
tradiční adventní koncert žáků a
učitelů ZUŠ Ořechov. Zazněly známé i
méně tradiční skladby, které naplnily
tento den sváteční atmosférou. Bylo
velkým zadostiučiněním, že kostel byl
zaplněn více než do posledního
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místečka. Je potěšující, že tolik lidí
dalo přednost nevšednímu kulturnímu
zážitku před nákupním či jiným shonem.
Srdečný dík patří jak publiku, tak
především všem vystupujícím a panu
řediteli ZUŠ Petru Křivánkovi.
/Jiřina N./

možnost se zúčastnit především Hance
a Petrovi Trenzovým. Děkujeme také
našim rodinám, které tak trošku šidíme

/Milena K./

« Byla poslední sobota před Vánocemi –
22. 12. 2018, poslední „roráty“. Venku
napadlý sníh nás překvapil. Svítily nám
lucerničky na cestu. Bylo pravé adventní
ráno. Po mši svaté nás otec Krzysztof
pozval na faru – na snídani  Přichystal
samé dobroty, kávu, čaj, pečivo, sýr i
párečky. Otče, děkujeme Pánu Bohu za
Vás a pamatujeme na Vás v modlitbě!
/Milena B./

/Pozn. Betlém u minoritů je největším betlémem v Brně. /

« Ořechovský chrámový sbor byl
pozván
na
29.
12.
2018
do
radostického kostelíku, aby zazpíval
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
„Hej, mistře“. Zúčastnili se všichni
členové sboru. Kostel byl vánočně
vyzdoben a věříme, že náš zpěv obohatil
vánoční pohodu všech přítomných.
/Milena B./

« Na svátek sv. Štěpána jsme měli tu
čest zazpívat si při mši sv. v kostele
sv. Janů v Brně na Minoritské ulici.
Skupina Fatima navštívila v poslední
době a svým zpěvem doprovodila mše sv.
také v Líšni a ve Křtinách. V Brně jsme
se sešli přede mší, která začínala
v 16:30. Kostel byl nádherný, před
obětním stolem nádherná výzdoba –
záplava vánočních hvězd, a rozsvícené
vánoční stromky, vůně jehličí a veliký
betlém s Ježíškem po celé straně
kostela. Zkusili jsme pár písní na
zkoušku, mikrofony, kdo kde bude stát.
Tamní varhaník a sbormistr Scholy
brněnské mládeže Štěpán Policar nás
mile přivítal. Snažili jsme se všichni, aby
se naše písničky líbily, a snad se to
podařilo. Děkuji za tento další krásný
zážitek se skupinou Fatima, děkuji za

« Chtěla bych se podělit o krásný
zážitek z letošních Vánoc. Už třetí rok
jsme se s manželem byli podívat ve
Střelicích na živý betlém. Letos už ho
měli po desáté. Býval vždy 25 prosince.
V současné době jeho čas posunuli na
Nový rok, kdy je už "po vánočním shonu"
a je možné lépe vychutnat jeho
atmosféru. Těší se veliké oblibě.
Vytopený kostel je vždy naplněn do
posledního místečka. Účinkujících bývá
50-70 dětí ve věku od 5 do asi 19 let a
tak není divu, že představení trvá
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hodinu. Tolik postaviček spěchá poklonit
se Ježíškovi na seně. Zajímavostí je, že
scénář je každý rok jiný. Maminky stále
doplňují nové kostýmy. Náměty a vše
potřebné, se chystá už od září. Ze
všeho
číší
neuvěřitelná
radost.
Po představení letos dostaly děti venku
prskavky, a tak okolí kostela bylo plné
rozsvícených blikajících hvězdiček.
Dospělí se občerstvili čajem nebo
punčem a ještě dlouho si měli co
povídat.
/Jana a Ivan Jedličkovi/

se výhradně o církevní aktivitu, ale
sbírka se děje v úzké spolupráci se
státem, kraji a obcemi. Je podporovaná
různými institucemi a firmami. Proto je
výsledek tak úžasný.
Letos byla podpořena Tříkrálovým
koncertem v přímém přenosu České
televize v neděli 6. ledna, který
moderovala Martina Kociánová a Jan
Čenský.
Při takto dobré organizaci mají všichni
možnost zapojit se do dobročinné akce
zcela jednoduchým způsobem. Osobní
dar člověka člověku, přes malou
pokladničku.
Každá i malá částka
pomáhá. Z výsledku sbírky je zřejmé, že
lidé jsou solidární s potřebnými. Peníze
do sbírky dávají rádi. Většinou mají
částku za dveřmi již připravenou a
usmívají se. Jsou vděčni za malý dárek
na oplátku v podobě pár kostek cukru
nebo jiné drobnosti. Většinu potěší i
nápis posvěcenou křídou nad dveřmi:
K+M+B 2019. Což jsme si původně
vysvětlovali jako jména Tří králů
Kašpar, Melichar a Baltazar. Údajně
správně se ale jedná o překlad z latiny:
Kristus žehnej tomuto domu po celý rok
2019. (Co víc si přát!)
Vybrané peníze jsou rozdělovány
účelně tzv. „na Charitu“ do regionů, v
nichž byly vybrány. V našem případě
bude většina vybrané částky použita v
charitním zařízení v Rajhradě, jehož
součástí je Hospic sv. Josefa, s terénní
zdravotní a pečovatelskou službou,
která zajíždí do širokého okolí. Červené

« My tři králové jdeme k Vám… aneb
poděkování
Tříkrálové koledování trvá od pradávna.
Existence
Tří
králů
pochází
z
Matoušova evangelia o klanění mudrců
při narození Ježíše Krista: „ padli na
zem, klaněli se mu a obětovali mu
přinesené dary
- zlato, kadidlo a
myrhu.“
Dříve po koledě chodívaly
chudé děti, dostávaly něco k jídlu nebo
chudou almužnu. V novodobé historii
tříkrálové koledování dostalo nový
rozměr a smysl. Oficiální Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá Charita, byla
založena v roce 2000 v olomoucké
arcidiecézi, Mons. Janem Graubnerem.
Letos
proběhl
již 19. ročník. Je
největší dobrovolnou sbírkou. Rychle se
rozšířila po celé ČR a je rok od roku
úspěšnější. Výtěžek sbírky je určen
pro Charitu. Celková nasbíraná částka
dosahuje již k 100 milionům korun.
Drtivá většina je použita na pomoc
nemocným a sociálně slabým. Nejedná
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autíčko se znakem Charity často vidíme
i v Ořechově.
Úspěšnost sbírky závisí na dobré
organizaci
a
dostatečném
počtu
dobrovolníků, tak, aby se obešly všechny
domácnosti. Těmto všem zúčastněným,
kteří nezištně pomáhají, i těm, co
štědře
obdarovávají,
patří
velké
poděkování. Dobré dílo se podařilo.
V podstatě je Tříkrálová sbírka pro
mnohé hezkou tečkou k zakončení
vánoční doby. Stejně tak jako vánoční
koncert v kostele Všech svatých.
V Ořechově probíhala sbírka v sobotu
12. ledna 2019. Pochůzku zajistilo 16
skupinek. Do kasiček se
vybralo
rekordních 115.870 Kč. ( v r. 2018
102.000 Kč). Navíc byla možnost posílat
příspěvky přímo na zvláštní účet
Charity.
/Lidka K./

mě znají a jsou štědrý darovat a
pomoct, kde je to nejvíc potřeba.
/Liba/
‹ Tříkrálové sbírky se zúčastňuji již od
počátku. Tuto službu beru jako poslání a
jsem ráda, když nás nikde neodmítnou a
přispějí i malou částkou. Ještě větší
radost mám, když se každý rok vybraná
částka zvyšuje. Nikdo z nás nevíme, kdy
tuto
charitativní
službu
budeme
potřebovat.
/Marie Š./
‹ Informace o TKS z Radostic: sbírka
probíhala v přátelském duchu a bylo
vybráno 15. 739 Kč. Pán Bůh zaplať!
/Vojta/
‹ Chtěla bych poděkovat za Prštice,
letošní Tříkrálová sbírka činila 34 995
Kč.
/Jana J./
‹ v Brněnské diecézi byl letošní výnos
Tříkrálové sbírky 25 198 341 Kč.
V uplynulých
letech
tomu
bylo
následovně:
2018: 26 171 636 Kč
2017: 23 733 313 Kč
2016: 22 299 862 Kč
2015: 20 991 640 Kč
2014: 19 301 494 Kč
2013: 18 089 095 Kč
2012: 17 453 623 Kč
První Tříkrálová sbírka v naší diecézi
byla v roce 2001. Vybralo se tehdy 5
814 181 Kč.
Úplně první sbírka proběhla v olomoucké
arcidiecézi v r. 2000.

‹ Už si ani nevzpomínám, kdy jsme
v Silůvkách začali chodit koledovat.
Nejdřív to byla jedna skupinka, která
vodila s sebou i velblouda, ale protože
nám koledování zabralo spoustu času a
malí králové byli unavení, dnes chodí
skupinek pět. Moc bych všem malým i
velkým koledníkům chtěla poděkovat za
ochotu obléct se a jít zpívat i za to, že
mě v tom nenechají samotnou a
s radostí jdou udělat něco pro dobrou a
potřebnou věc. Moc díky za vše i za ten
letošní výdělek 33.005 Kč.
/Lada/
‹ Tříkrálovou sbírku jsem poprvé začala
chodit před šesti roky. Těší mě, že lidé
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Foto: Vojtěch Švestka

de Zumárraga. Nicméně biskup mu
nevěřil, ale požádal ho o znamení. Během
příštího zjevení Panna Maria řekla
Juanovi, aby šel na vrchol kopce
Tepeyac, kde uviděl květiny - kastilské
růže, neslýchané v tomto ročním období
i v této oblasti. Krásná Paní poučila
Juana, aby shromáždil růže a skryl je
do tilmy (byl to druh indického kabátu).
Juan Diego okamžitě šel k biskupovi a v
jeho přítomnosti si rozepnul plášť.
Kastilské růže se rozsypaly na podlahu a
biskup a všichni přítomní klečeli v úžasu.

Panna Maria z Guadalupe
Na světě je mnoho míst, kde jsou
obrazy nebo sochy Panny Marie
obzvláště uctívány. Jedním z nejvíce
neobvyklých obrazů je obraz Panny
Marie z Guadalupe v Mexiku. 12.
prosince 1531 se Panna Maria ukázala
muži - Juanovi Diego. Přišla k němu a
promluvila v rodném jazyce Nahuatlů s
žádostí o vybudování chrámu na kopci
Tepeyac na její počest. Juan Diego se s
touto žádostí obrátil na biskupa Juan

7

PEREGRÍNEK
Viděli
krásný
obraz
Marie
na
rozvinutém plášti. Tento plášť je
slavným obrazem Matky Boží z
Guadalupe, který dodnes visí ve svatyni
postavené v místě zjevení.
Obraz Panny Marie z Guadalupe není
řízen lidskou rukou. Obrazový materiál ayate kaktus vlákno tkanina, která se
obyčejně zničí po několika desítkách
let, a obraz je již 487 let starý. Obraz
nepřijímá prach, odhání hmyz pryč a
nevznikají na něm plísně. Během
údržbářských prací se na plátno rozlila
žíravá kyselina, ale obraz trvale
nepoškodila, skvrna po nějakém čase
automaticky zmizela. V roce 1921, pod
zázračným obrazem ve váze na květiny,
byla položena velmi silná bomba, která
explodovala při mši sv. Silná exploze
otřásla celou bazilikou, zničila podlahu,
mramorový oltář a vitráže, zázračně
nikdo nebyl zabit, jen někteří lehce
zraněni. Když se po výbuchu usadil
prach, ukázalo se, že obraz byl
neporušený, velký kovový kříž ho
zachránil před zničením.
Po staletích obraz na plátně nezmizel.
Zachoval intenzitu barev. Na obraze
nejsou
žádné
stopy
známých
syntetických barviv a žádné pigmenty
organického,
minerálního
nebo
rostlinného původu. Oči Panny Marie
mají mimořádnou hloubku. Vypadají jako
oči živé osoby. Odborný výzkum umožnil
objevit v očích Panny Marie takzvaný
reflexní jev, který se vyskytuje pouze u
živých lidí, a který nelze reprodukovat

pomocí nejdokonalejších malířských
technik. Výzkumníci zvětšili oči Panny
Marie až 2500 krát. To jim umožnilo
objevit v očích Matky Boží odraz postav
12 lidí. Byla v nich zachycena scéna
setkání Juan Diega s arcibiskupem
Zumarragem a jeho společníky, během
nichž se uskutečnil zázrak vzniku
Neposkvrněného obrazu na plášti Juana
Diego.

Uspořádání hvězd na plášti Marie odráží
zimní obraz oblohy v den jeho vzniku 12. prosince 1531.
Obraz Panny Marie z Guadalupe je
obzvláště blízký všem, kteří brání lidský
život. Na svém zázračném autoportrétu
se
Panna
Maria
představila
v
požehnaném stavu. V samém středu
obrazu, v lůně Marie, je čtyřkvětá
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květina nazvaná Mexičany Nahui Olin Květ Slunce. Je symbolem plnosti a
nového života. Tato mimořádná květina,
umístěná v lůně Marie, jistě znamená,
že byla těhotná. Kromě toho má
Neposkvrněný černý pásek v pasu, který
symbolizuje tento stav.
Největším zázrakem Marie bylo klidně
přijaté křesťanství mexických Indiánů.
Jejich přesvědčení o potřebě uctívání
idolů bylo nesmírně silné. Dosud věřili,
že musí tyto idoly krmit krví a srdcem
lidských obětí. Pod vlivem zjevení a
výslovnosti obrazu se Aztékové začali
obracet ke křesťanství hromadně.
Během pouhých šesti let po zjevení bylo
pokřtěno na osm milionů Indiánů. To
vyvolalo evangelizaci v celé Latinské
Americe
Matka Boží dnes ochraňuje i ty nejvíce
vyloučené, bezbranné - nenarozené.
Mária nás žádá, abychom respektovali
každý lidský život, který je nejdražším
Božím darem.

zahradě, zasvěcené právě Panně Marii
Bolestné,
tzv.
Růžovou
zahradu.
K modlení se setkáváme rády. Chodíme
na růženec nezávazně, jak má kdo čas.
Modlitbou
zakončíme
uplynulý
a
započneme
nový
týden.
Nedělní
podvečer tak strávíme smysluplně,
někteří spojíme modlení i s návštěvou
hřbitova.
V modlitbách předkládáme Panně Marii
prosby a díky, modlíme se za naše
rodiny, za těžce nemocné a trpící, za
duše v očistci, za naše farnosti, za
církev i celý svět. Věříme, že společná
modlitba
má
větší
sílu.
Občas
rozjímáme i o jiných duchovních
záležitostech.
Zveme i Vás ostatní.
Vymezte si třičtvrtě hodinky času a
vycházkou přijďte o některé neděli na
faru. Jakmile počasí dovolí, budeme se
modlit opět ve farní zahradě.
O úctě k Panně Marii Bolestné a
samotné
modlitbě
sedmibolestného
růžence, byla již zmínka v našem farním
časopise na podzim minulého roku.
/Lidka K., Jindra U., Liba, Světlana,
Marie P., Ludmila a Boženka/

/Markéta/

Sedmibolestný růženec na faře
se modlí skupinka žen pravidelně každou
neděli v podvečer v 17 hodin na faře u
kostela Všech svatých z podnětu Leony
Steingartové. Na modlení chodí ženy
mladé i starší.
Chceme, aby se
setkávání u modlitby sedmibolestného
růžence stalo setkáním z úcty k Panně
Marii Bolestné, k našemu
místnímu
světci sv. Peregrínu, a také k památce
P. Bohuslava Bláhy, který nám zanechal
krásné meditační místo na farní
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knihy. Do latiny se toto slovo dostalo
z řečtiny – 1. pád zněl biblio „kniha“, což
je utvořená zdrobnělina ke slovu biblos
„papyrus“. Toto slovo biblos vzniklo
podle místního jména – názvu města
Byblos, které leželo v blízkosti dnešního
Džebelu v Libanonu. Odtamtud se totiž
nejen do Řecka dovážel papyrus, a tak
produkt dostal jméno podle místa svého
údajného původu. Jde tedy o podobný
postup pojmenování, jako když se látka
jmenuje
manšestr,
omáčka
je
worcestrová nebo salám uherák.
Byblos leželo asi 40 km od Bejrútu.
Podle tradice to bylo nejstarší město na
světě a stal se významným vývozcem
papyru. Byblos byl také vyhlášený
vynikajícími
lodními
řemeslníky
a
konstruktéry. Z tohoto města pocházeli
architekti
jeruzalémského
chrámu,
který nechal postavit Šalamoun.
Daleká byla tedy pouť slova Bible do
češtiny. Možná bude dlouhá pouť i do
našich srdcí. Proto se pokusíme
zpracovat literaturu pojednávající o
této „knize knih“ a v několika částech
Vám ji předložit. Tradice předků a
církevních otců potvrzuje, že „je to
právě Duch Svatý, který vypráví …
který si sloužil ústy proroků jako
nástroji … používal je jako hráč flétnu,
který fouká na svůj nástroj“.
A tak než otevřeme Boží Slovo,
nezapomeňme prosit Ducha svatého o
světlo.
/podle knihy Josefa
Mauredera Porozumět Božímu volání/

KNIŽNÍ OKÉNKO
Bible jako Slovo Boží I.
Máme v rukou knihu, která si zaslouží
více pozornosti, než jí možná věnujeme.
Není to poutavý román, ani historická
reportáž, ale záznam zkušeností, které
lidé učinili s Bohem – přímo i nepřímo.
Kdo takovou zkušenost neučinil, ten
těžko přijme svědectví, která v Bibli
nacházíme. Důležité však je, že tyto
zkušenosti lze ověřit. Ne zvenčí,
z hlediska vnějšího pozorovatele, ale
zevnitř, když vstoupíme do nich a
zkušenost sami prožijeme.
Každý biblický příběh je pozváním,
abychom do něho vstoupili různým
způsobem a podle svých možností, a tak
znovu prožili to, o čem se vypráví.
Ztotožnili se s postavou, která je blízká
mým postojům, pocitům, a tak čtená
slova pak mohou patřit i nám. „Neboj
se“, „Hospodin je můj pastýř“, „Vstaň“,
„V tichosti konej své práce“, „Všechno
je mi dáno od mého Otce“, „Pojďte ke
mně
všichni“,
„Velebí
má
duše
Hospodina“, „Stůjte pevně v Pánu“,
„Celým srdcem ti vzdávám chválu“ ….

Odkud pochází slovo Bible?
Staročeské podoby znějí různě: bibla,
biblí, biblé, biblijě. V latině znělo biblia
– množné slovo, protože se jedná o
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CO NÁS ČEKÁ

FARNÍ MATRIKA

 na 1. pátek v měsíci 1. února po mši
sv. v 17:30 u Všech sv. jsme zváni na
adoraci s modlitbou zasvěcení Ježíšovu
Srdci

† Zdenka Leichmanová (Prštice)

POZVÁNKY Z DIECÉZE
 V pondělí 4. února 2019 uvede
biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového
generálního vikáře brněnské diecéze svého pomocného biskupa Mons. Pavla
Konzbula. Ten ve funkci vystřídá
dosavadního generálního vikáře Mons.
Jiřího Mikuláška, který tuto službu
vykonával od 15. srpna 1992. Jsme
srdečně zváni v pondělí 4. února 2019
v 17.00 hodin k bohoslužbě v kostele
Narození Panny Marie ve Vranově u
Brna.

 na 1. pátek bude otec Krzysztof
navštěvovat nemocné, můžete je u něj
stále hlásit osobně nebo telefonicky
(732369069)
 na 1. sobotu 2. února je svátek
Uvedení Páně do chrámu neboli
Hromnice. V 8:30 jsme zváni do
kostela sv. Jiří k modlitbě růžence a
poté bude sloužena mše svatá
 svatoblažejské požehnání udělí otec
Krzysztof v neděli 3.2. po mši svaté u
sv. Jiří i u Všech svatých

 při této bohoslužbě 4.2. 2019 v 17.00
na Vranově u Brna
proběhne také
slavnostní instalace nového kanovníka
Královské stoliční kapituly sv. Petra a
Pavla
v Brně,
kterým
jmenoval
brněnský biskup Vojtěch Cikrle ICLic.
Mgr. Jaroslava Čupra, rektora kostele
sv. Maří Magdaleny v Brně a
biskupského sekretáře.

 ekonomická rada ŘKF sv. Jiří se
sejde v pátek 1.2.2019 v 19 hod. na
faře v Tikovicích
 ekonomická rada ŘKF Všech svatých
se sejde v úterý 12. 2. 2019 v 17.30
na faře u Všech sv.
 pastorační rada ŘKF sv. Jiří i
Všech sv. se sejde v úterý 12.2. v 18
hod. na faře u Všech sv.

 V předvečer svátku, ve středu 13.
února 2019 od 18.30 hodin, bude v
kostele sv. Michala v Brně na
Dominikánském
náměstí
zahájena
tradiční Pouť ke svatému Valentinovi,
jehož jméno dalo základ „svátku všech
zamilovaných“. Hostem bude Pavol
Hudák, jehož přednáška na téma „Jak
mít vztah, který vydrží, jak žít
odpuštění v našich vztazích“ bude
následovat po bohoslužbě.

 v pátek 8. 2. 2019 je mše sv.
sloužena se zaměřením pro děti
v 17:30 v kostele Všech svatých. Děti
mohou nakreslit a do obětního průvodu
přinést obrázek – skutek lásky
 Svátost biřmování v naší farnosti
přijmou biřmovanci z rukou pomocného
brněnského
biskupa
Mons.
Pavla
Konzbula v neděli 19. května 2019.
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Bohoslužby v únoru 2019
1.2.
2.2. Uvedení Páně do chrámu
2.2.
2.2.
2.2.
3.2. 4. neděle v mezidobí
3.2. 4. neděle v mezidobí
4.2.
5.2.

pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
pondělí
úterý

Všech sv.
Sv. Jiří
Sv. Jiří
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.

8:30
8:30
9:00
15:30
16:30
8:00
9:15
8:00

6.2.
8.2.
9.2.
9.2.
10.2. 5. neděle v mezidobí
10.2. 5. neděle v mezidobí
12.2.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Sv. Jiří
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15

13.2.
15.2.
16.2.
16.2.
17.2. 6. neděle v mezidobí
17.2. 6. neděle v mezidobí
19.2.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Sv. Jiří
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15

20.2.
22.2.
23.2.
23.2.
24.2. 7. neděle v mezidob
24.2. 7. neděle v mezidob
26.2.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Sv. Jiří
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15

27.2.

středa

Sv. Jiří

17:30

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

Mše sv. a adorace
Růženec
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv. pro děti
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.

Aktuální rozpis bohoslužeb, sledujte prosím, v týdenních ohláškách.
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