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ÚVOD
Letní duchovní putování
Léto není jen obdobím volna, teplého
počasí a cestovatelských možností. Je
také příležitostí prohloubit to, na co
se v běhu roku nedostávalo času –
vztahy, vzájemnou blízkost, pouto k
Bohu. Společné poznávání nových
míst, zážitky z turistiky anebo
kulturní povznesení jde lehce
propojit se zacílením k Bohu. Čechy a
Morava nabízejí nepřeberné množství
sakrálních památek – kostelů, kaplí,
Božích muk a křížů i milostných
obrazů v lesních zátiších. Církevní
turistika v Česku se rozvíjí, vznikají
naučné stezky či muzea, školení
průvodci odhalují příchozím krásu a
bohatou historii sakrálních míst.
Inspiraci pro prázdninové dny
můžeme najít např. na internetové
stránce www.cirkevnituristika.cz
Najdeme zde poutní místa, poutní
trasy,
možnosti
ubytování
na
opravených
farách
a
různé
zajímavosti pro letní putování podle
regionů v České republice.
Další nabídkou je putování za Božím
milosrdenstvím, ke kterému zvou
otcové pallotini. Jejich pozvání zní: «
Celá Česká republika křížem krážem
potřebuje Boží milosrdenství, proto
Tě srdečně zveme na pěší pouť,
kterou si sám ušiješ „na svoji a Boží

míru.“ Tvoje míra je trasa, odkud
vyjdeš, co chceš navštívit, kam dojít –
nelimitované kilometry! Dále je Tvojí
mírou termín pouti – nelimitovaný
čas! A koho pozveš ke společnému
putování – nelimitovaný počet osob!
A posledním z Tvojí míry je program
– nelimitované zpívání, modlitby,
ticho, odpočinek a svačiny! Je zde i
"Boží míra", a tou je Boží
milosrdenství,
které
můžeme
vyprosit pro sebe a ostatní. Dovol
našemu Pánu, aby Tě On sám vedl. »
Více informací na internetové stránce
www.pout.cz
Přejeme požehnané letní dny a
putování. Pokud se na konci prázdnin
budete chtít rozdělit o krátké sdělení,
kam jste putovali, která místa jste
navštívili a co krásného jste viděli,
případně přidat fotografii, můžete
posílat na adresu farního časopisu
nebo předat osobně v sakristii o.
Krzysztofovi.
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Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem
Kristem a Otec to přijímá s laskavostí
a velmi si toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu
Apoštolátu, vkládám do ní všechno,
co je mi na světě drahé, a přidávám k
tomu modlitby a práce, radosti a
bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí,
kterou Kristus přináší Otci, a tím vše
nabývá na hodnotě.
Celý můj život tak přes svou
nedokonalost a nepatrnost získává
hluboký smysl, i když možná náležím
k těm, s nimiž se už pro jejich
pokročilý věk, nemoci nebo tělesné
slabosti moc nepočítá.
V celé své jednoduchosti spojuje
Apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj
zapojeni, ve společném zápase se
skutečně důležitými problémy církve
na celém světě. Tím znásobuje
účinnost a důležitost jejich dávání.
Nevede se evidence o počtu lidí, kteří
se do Apoštolátu modlitby zapojují,
odhaduje se však, že je jich na celém
světě asi 50 až 70 milionů.

APOŠTOLÁT MODLITBY
ČERVENEC
Všeobecný
úmysl: Naše
rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby
byly doprovázeny s láskou, úctou a
radou.
Národní úmysl: Za rozpadající se
rodiny a manžele v krizi – ať na
přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou
láskou, úctou a věrností najdou cestu k
sobě i k Bohu.
SRPEN
Evangelizační úmysl: Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a
žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich
rodiny.
Národní úmysl: Za ochranu přírody,
požehnanou úrodu a dostatek vody –
ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme
o vše svěřené moudře a s vděčností
vůči Bohu.
Co je Apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu
modlitby se může podílet každý
člověk bez ohledu na své postavení či
vzdělání. Nevypisuje se přihláška,
nevydávají se legitimace, neplatí se
členské příspěvky.
Apoštolát modlitby nabízí velmi
jednoduchý způsob, jak ovlivňovat
prosazování dobra a potlačování zla v
Božím království na zemi. Modlitba je
tak důležitá a tak účinná, že nám to
připadá neuvěřitelné. Do modlitby
vkládám všechno, co jsem a co mám. I
zcela nepatrná věc pak nabývá na síle
a vážnosti, protože vše konám v

Denní modlitba Apoštolátu
modlitby
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 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 vše
přináším jako svou nepatrnou oběť
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zejména na úmysly Svatého otce a
našich biskupů:
Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za
nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj
za nás!

Dalším
významným
datem
v
liturgickém kalendáři je 15. srpna –
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Když Maria, která byla uchráněna od
jakékoli poskvrny dědičné viny,
dokončila svůj pozemský život, byla s
tělem i duší vzata do nebeské slávy a
vyvýšena Pánem jako královna všeho
tvorstva,
aby
se
dokonaleji
připodobnila svému Synu, Pánu pánů
a vítězi nad hříchem a smrtí.
Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní
účastí na vzkříšení jejího Syna a
předjímá
vzkříšení
ostatních
křesťanů. Nejsvětější Panna Maria
byla po skončení svého pozemského
života vzata s tělem i duší do nebeské
slávy, kde se již podílí na slávě
vzkříšení svého Syna, předjímajíc
vzkříšení všech údů jeho Těla.
(Katechismus čl. 974)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
V ČERVENCI A SRPNU
Během letních prázdnin si připomene
svátek Proměnění Páně (6. srpna).
Známý italský kapucín a papežský
kazatel P. Raniero Cantalamessa v
knize Tajemství proměnění Páně
jakoby slovy kreslil ikonu proměnění
Páně. Budeme-li tuto tajemnou
událost ze života Krista kontemplovat
a o ní rozjímat, způsobí proměnění i
naší tváře. Kéž by se Boží síla, kterou
máme šanci načerpat, skutečně
projevila i v našem všedním,
každodenním životě, v mezilidských
vztazích a práci!

Připomeneme si také patrony
Evropy: sv. Benedikt z Nursie (11.
července), sv. Brigita Švédská (23.
července), sv. Terezie Benedikta od
Kříže (Edita Stein, 9. srpna)
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1952 byl Trčka obviněn ze
spolupráce s biskupem Gojdičem a
21. dubna byl ve vykonstruovaném
procesu odsouzen na 12 let za
„špionáž" a pokus o útěk za hranice.
Byl vězněn v Ilavě, Mírově a nakonec
v Leopoldově.

SVĚTEC
Bl. Metoděj Dominik Trčka - kněz a
mučedník
Dominik Trčka se narodil 6.7. 1886
jako sedmé dítě v rodině Tomáše
Trčky a Františky Štěrbové. Nejprve
navštěvoval místní školu ve Frýdlantě
a pak v Místku. Šestou třídu gymnázia
končil v letech 1902/03 na
soukromém gymnáziu redemptoristů
v Července. V roce 1902 požádal o
přijetí do tohoto řádu, v srpnu roku
1904 složil řeholní sliby a v červenci
roku 1910 se stal knězem. Do roku
1919 misijně působil v Čechách a na
Moravě (Praha, Svatá Hora, Plzeň a
Brno). Během první světové války se
staral o utečence z východu a
Balkánu. V roce 1919 z pověření
svých nadřízených přijal byzantský
obřad a po krátkém zaučení ve Lvově
začal působit mezi řeckokatolickými
věřícími na východním Slovensku.
Plnil zde misijní a farní úkoly,
zakládal kláštery redemptoristů a
přijal řeholní jméno Metoděj. Nějakou
dobu byl představeným klášterů ve
Stropkově a Michalovcích. V roce
1935 byl jmenován apoštolským
visitátorem sester basiliánek v
Prešově a Užghorodu a krátce poté
viceprovinciálem
nově
zřízené
slovenské provincie redemtoristů. V
roce 1949 komunistická vláda násilně
zrušila
michalovskou
provincii
redemtoristů a o rok později násilně
zabrala kláštery na území celého
Československa a řeholníky odvezla
do koncentračních táborů. V roce

Tragickými se pro něj staly Vánoce v
roce 1958. V tomto posvátném čase
lásky a pokoje si zpíval koledu, při
zpívání ho však slyšel dozorce. Hned
ho nahlásil představeným a otec
Metoděj, protože zpívaní bylo ve
vězení zakázané, tak putoval do
korekce. Dostal zápal plic a vysoké
horečky. Přivolaný lékař konstatoval,
že je potřebné převést ho do
nemocnice. Další den otce Metoděje
přemístili, ale ne do nemocnice, ale
jen do samotky s dřevěnou podlahou.
Podle očitých svědků přišel do cely už
jen umřít. Zemřel 23. března 1959 a
4
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byl hned na druhý den po smrti
pochovaný na vězeňském hřbitově.
Rodina se v dubnu 1959 pokoušela
převést jeho tělesné ostatky do
rodného Frýdlantu, ale tehdejší úřady
jim dělaly potíže a nakonec se jim to
nepodařilo. Až po obnovení činnosti
řeckokatolické církve v roce 1968
mohli redemptoristé požádat o
převezení tělesných pozůstatků otce
Trčky z leopoldovského vězeňského
hřbitova do Michalovec. Lékař, který
otce
Metoděje
v
Leopoldově
ošetřoval,
ve
svém
svědectví
vzpomíná, že když se omlouval otci
Metodějovi, že mu nemohl pomoct,
ten mu odpověděl, že se na nikoho
nezlobí a že všem odpouští. Podle
tohoto lékaře to bylo velké svědectví
víry, že i v takovémto momentě, když
věděl, že je v nebezpečí smrti,
odpustil. Redemptorista otec Metoděj
je zářivým příkladem víry v Ježíše
Krista, co potvrdil svým životem a
mučednickou smrtí. Církev uznala
jeho svědectví víry a koncem dubna
2001 otce Metoděje uznala za
mučedníka. Svatý Otec Jan Pavel II. jej
společně s řeckokatolickým biskupem
Pavlem Petrem Gojdičem v neděli 4.
listopadu 2001 v Římě vyhlásil
blahoslaveným.
Blahoslaveného
Metoděje
Dominika
Trčku
si
připomínáme 25. 8.
/Lada/

"Contemplari et contemplata aliis
tradere - Předávat druhým plody
kontemplace".
Zaměřují se na kontemplativní život.
První klášter dominikánských sester
byl založen na přelomu roku 1206 a
1207 v jihofrancouzském Prouilhe v
souvislosti s působením sv. Dominika
v této oblasti. Po založení a církevním
potvrzení Řádu bratří Kazatelů se stal
součástí tohoto řádu a brzy poté
začaly vznikat další kláštery sester.: v
r. 1220 San Sisto v Římě, dále v
Madridu a italské Bologni. V našich
zemích byl první klášter založen
kolem r. 1239 v Brně, kde se pak v
době největšího rozkvětu nacházely
dokonce dva kláštery. Známý pražský
klášter sv. Anny na Starém Městě v
Praze byl založen kolem r. 1290.
Všechny
existující
kláštery
dominikánek pak byly zrušeny za
vlády císaře Josefa II. r 1782. Snahy o
obnovení této větve řádu byly
úspěšné až po II. světové válce, kdy v
r. 1948 vznikl v Ústí nad Labem, v
původním konventu bratří, nový
klášter dominikánských mnišek. Tyto
sestry po mnoha stěhováních
zakotvily v r. 1990 ve Znojmě, opět v
konventu bratří. Na sklonku 20.
století, totiž v r. 1987, vznikla v Praze
komunita sester, které v té době
nemohly oficiálně vstoupit do
kláštera mnišek. V r. 1993 byla
příslušnou církevní autoritou uznána
za klášter mnišek.
V současné době u nás existují dva
samostatné kláštery dominikánských
mnišek, starší ve Znojmě, mladší v

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Mnišky kazatelského řádu
Moniales ordinis praedicatorum
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Praze. Poslání obou klášterů je
duchovní a sestry nevyvíjejí žádnou
vnější apoštolskou činnost. Jejich
úkolem je modlitba za apoštolát
bratří a za spásu všech lidí. Důležitým
prvkem jejich života je sdílení
duchovních hodnot, ať už jde o
zpřístupnění liturgické modlitby a
bohoslužeb, nebo o vytváření zázemí
pro individuální duchovní obnovu.
Sestry si vydělávají ručními pracemi
(např.
výrobou
devocionálii),
výtvarnými
činnostmi
nebo
překládáním.
Kláštery dominikánských mnišek jsou
autonomní, řídí se řeholí sv.
Augustina a řádovými konstitucemi a
podléhají magistrovi Řádu bratří
Kazatelů (dominikánů).
/čerpáno z knihy Blázni pro Boha/

Zamyšlení brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho při
příležitosti 100. výročí narození P.
Jana Buly:
„Ukázalo se, že případ „Babice“ měl
dvojí cíl. Jednak vyvolat strach,
jednak diskreditovat církev jako
morální autoritu. Hlavním úkolem
však bylo získání a upevnění totalitní
moci. Obřad v katedrále před pěti
lety, kterým se ukončovala diecézní
fáze procesu blahořečení obou kněží,
ve mně vyvolal i množství osobních
vzpomínek. Tzv. babický případ
vzbudil mou větší pozornost v době,
kdy jsem byl na společné dovolené se
synem
jednoho
z
vězněných
účastníků babických událostí. Toužili
jsme poznat, jak se vše ve skutečnosti
odehrálo a kdo za tím vším skutečně
stál. Později jako kněz a biskup jsem
získával hlubší vhled prostřednictvím
osobních svědectví kněží, především
Mons. Jana Podveského a Mons.
Josefa Valeriána, a díky dokumentům
zveřejňovaných
Úřadem
dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu.
Po
zahájení
kanonizačního řízení v naší diecézi
také studiem příslušných spisů.
Případ je ovšem mnohem širší. Ze sto
sedmi lidí odsouzených v této kauze
bylo jedenáct popraveno, zbývající se
„rozdělili“ o téměř čtrnáct set roků
těžkého vězení. Dva kněžští kandidáti
blahořečení
tedy
symbolicky
zastupují mnoho dalších nevinných a
krutě postižených lidí, jejich dětí a
dokonce vnoučat.

AKTUÁLNĚ
Před sto lety se narodil P. Jan Bula
Před sto lety, 24. června 1920, se
Marii a Antonínu Bulovým v Lukově u
Moravských Budějovic narodil syn
Jan. Před pěti lety, 19. prosince 2015,
byly při zvláštním obřadu v brněnské
katedrále sv. Petra a Pavla slavnostně
zapečetěny přepravní schránky s
dokumenty obsahujícími materiály o
mučednické smrti kněží Jana Buly a
Václava Drboly. Tím skončila několik
let
trvající
diecézní
fáze
kanonizačního
řízení
k
jejich
blahořečení,
při
které
byly
prostudovány a zdokumentovány
všechny dostupné prameny a
vyslechnuto mnoho svědků.
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Poselství babických událostí vnímám
jako výstrahu před našimi laxními
postoji vůči zlu už v jeho začátcích. Je
varováním před ideologiemi dneška,
které vystupují v převleku za
dobrodince lidstva.

Prahy prorektor Univerzity Karlovy,
historik umění Jan Royt. Jak
říká, sloup není v žádném případě
mrtvým kusem kamene, ale
naopak vyjádřením živé úcty k
Panně Marii. „Nelze ho devalvovat na
nějaký symbol habsburské nadvlády
nad touto zemí. Je to symbol stále živé
víry,“ míní prorektor Royt.

Jan Bula i Václav Drbola se jako mladí
lidé rozhodli pro něco, co považovali
v životě za nejlepší, a zůstali svému
rozhodnutí věrní i v těžkých chvílích
triumfujícího zla. Vstoupili do života
druhých svou ochotou jim sloužit a
Bůh byl s nimi. Jejich odvaha a
věrnost Božímu pozvání zůstávají i po
desítkách let velkým svědectvím
lásky i pro každého z nás.“
/zdroj biskupstvi.cz/

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie,
15. srpna, obnovenému mariánskému
sloupu slavnostně požehná kardinál
Dominik Duka.
/zdroj cirkev.cz/
Na Velehrad letos jen s místenkou
Ve dnech 4. a 5. července ožívá
Velehrad
tradičními
cyrilometodějskými
oslavami,
kterých se každoročně účastní na 30
tisíc lidí. To je letos nemožné, přesto
Dny lidí dobré vůle budou. I když v
omezeném režimu – pouze s
místenkou jak na benefiční koncert,
tak na slavnostní bohoslužbu. Celý
poutní areál bude muset být z důvodu
kapacitních
opatření
uzavřen.
Každoroční aktivity pro rodiny ani

Mariánský sloup se vrátil na
Staroměstské náměstí
Po sto jedna letech, sedmi měsících a
jednom dni se ve čtvrtek 4. června
2020 na pražské Staroměstské
náměstí vrátil mariánský sloup. „Je to
historická chvíle. Znovu jsme získali
své místo v duchovním středu Evropy.
Právě k duchovním hodnotám Evropy
jsme se znovuobnovením tohoto sloupu
symbolicky přihlásili,“ oceňuje návrat
původně barokního díla do centra
7
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setkání vozíčkářů se tak letos konat
nemohou.
Díky přímému přenosu Českou
televizí a Českým rozhlasem můžeme
být propojeni modlitbou.
/zdroj velehrad.eu/
Kněžské a jáhenské svěcení
V sobotu 20. června 2020 přijali z
rukou brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho v katedrále sv. Petra a Pavla
kněžské svěcení 4 novokněží.
Kněžské
svěcení
přijali
jáhni
brněnské diecéze:
· Vojtěch Libra z farnosti Nové
Město na Moravě
· Martin Mokrý z farnosti Blansko
· Jan Pavlíček z farnosti Telč

/zdroj biskupstvi.cz/
Úryvky z Písma - Poselství do
dnešní doby
· Neboj se, já budu s tebou. Tvé
potomstvo přivedu od východu,
shromáždím tě od západu.
Izajáš 43,5

a člen Řádu minoritů Bogdan Patrik
Rygiel, OFMConv. z farnosti Orlová
(ostravsko-opavská diecéze).

· Toto praví Hospodin, který tě učinil,
který tě vytvořil v životě matky a
pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, můj
služebníku, Ješurúne, jehož jsem
vyvolil.
Izajáš 44,2

Jáhenské svěcení přijali bohoslovci:
· Jiří Dyčka z farnosti Blansko
· Jan Kříž z farnosti Blížkovice
· Milan Werl z farnosti Brno-Obřany

· Neboj se, už se nemusíš stydět,
nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít
studem.
Izajáš 54,4

Ke dni 20. června 2020 tak bylo v
brněnské diecézi od jejího založení 5.
prosince 1777 vysvěceno 4038 kněží.
Současný - v pořadí třináctý brněnský diecézní biskup Vojtěch
Cikrle za třicet let od roku 1990 do
června 2020 vysvětil celkem 248
kněží. Do roku 2019 vysvětil také 48
jáhnů ke službě trvalého jáhenství.

· Neboj se jich, já budu s tebou a
vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.
Jeremjáš 1,8
· Ty, Jákobe, můj služebníku, neboj se,
je výrok Hospodinův, neděs se,
Izraeli. Hle, já tě zachráním, i když jsi
daleko.
Jeremjáš 30,10

8
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· Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě
vzýval, řekl jsi: „Neboj se!“
Pláč 3,57

Další oslavy jsme mohli prožívat ve
čtvrtek 11. června, kdy jsme v kostele
sv. Jiří slavili Boží Tělo a tuto
vzpomínku jsme si mohli znovu
připomenout i v neděli 14. června v
kostele Všech svatých. Mrzí mě, že se
nekonalo procesí (jako dřív) od
kostela Všech svatých, přes dědinu,
do kostela sv. Jiří, ale v této době je
potřeba poděkovat i za to, že jsme
mohli s Nejsvětější Svátostí obejít
alespoň kostel a vynést tak Ježíše do
naší obce.
/Lada/

· Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj
se ani jejich slov… a neděs se jich.
Ezechiel 2,6
· Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se
jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“
Matouš 17,7
· Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte.
Vím, že hledáte Ježíše, který byl
ukřižován.“
Matouš 28,10

Odkaz na shlédnutí videozáznamu
obou událostí najdete v aktualitách na
webové stránce farnosti
https://www.farnostorechov.cz/

· Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a
oznamte mým bratřím, aby šli do
Galileje; tam mě uvidí.“
Matouš 28,10
ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ

O Pražském Jezulátku

Buď Bohu chvála, dík a čest a
pozdravení
Chvála Kristu! Tak konečně kovid
polevuje, kostely jsou otevřeny a my
se můžeme společně účastnit mší
svatých.
V sobotu 30. května jsme společně
mohli prožít Boží hod Svatodušní.
Večer u kostela Všech svatých otec
Kryštof posvětil oheň, od kterého byl
zapálen paškál a následně i svíce
všech zúčastněných. Při mši svaté
jsme mohli obnovit své křestní sliby a
odcházet do svých domovů se
svatodušním požehnáním. V neděli
tato svatodušní chvíle pokračovala
slavením mší svatých: v 8,00 hod. v
Tikovicích a 9,15 hod. v Ořechově u
Všech svatých.
9
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Až půl milionu lidí z celého světa
přichází ročně do kostela Panny
Marie Vítězné v Praze. Proč? Kvůli
Pražskému Jezulátku.
Někteří ze
zvědavosti, jiní proto, aby si vyprosili
pomoc.
Většina z nás moc vědomostí o
Pražském Jezulátku nemá a známe ho
jen ze svatých obrázků. Zaujalo mně
zajímavé obsáhlé čtení o této sošce,
na 14 stranách v časopise „Milujme
se“ č. 53/2020. Po přečtení nabízím
stručný výpis. Snad bude někoho
zajímat.
Soška Pražského Jezulátka, pochází ze
Španělska, kde byla pravděpodobně
v 16. století i vyrobena. Jedná se o
voskovou figurku, vysokou 45 cm.
Představuje 3 leté dítě, malého krále,
jehož síla není v násilí. Jádro sošky je
vyřezáno ze dřeva, potaženo plátnem.
Povrch je vymodelován z barevných
vosků. Má přiléhavou dlouhou
košilku, nožky jsou bosé. Pravá ruka
žehná světu, v levé ruce drží jablko,
završené křížem. Hlava je zdobena
korunou. Pro křehkost materiálu, je
soška ve spodní části vsazena do
stříbrného pouzdra.
Podle legendy vlastnila sošku svatá
Terezie z Avily, která velmi uctívala
Ježíšovo dětství a úctu k Ježíškovi
rozšiřovala po celém Španělsku.
Jezulátko darovala své přítelkyni
Isabele. Tak se soška dostala do
vlastnictví šlechtické rodiny. Když se
dcera Isabely provdala v r. 1556 za
českého šlechtice Vratislava II.
z Pernštejna,
dostala
vzácnou
rodinnou památku od své matky jako

svatební dar, který si přivezla s sebou
do Prahy. Rodinná památka byla dále
předávána, až v roce 1628 Polyxena
z Lobkovic darovala vzácnou sošku
bosým karmelitánům do kostela
Panny Marie Vítězné v Praze.
Za 30 leté války byl klášter a kostel
vypleněn, soška byla zcela zničena a
v troskách nalezena až po několika
létech. Za císaře Josefa II . musela být
soška ukryta před devastací, rovněž
tak ve válce se Švédy. Úcta Božského
dítěte byla ale vždy znovu obnovena.
Když byl kostel na přelomu 19. a 20.
století svěřen Maltézským rytířům,
úcta k Pražskému Jezulátku se
rozšířila nebývalým způsobem, nejen
v zemích bývalé rakouské říše, ale
díky misionářům i po celém světě.
Pražské Jezulátko je známé zejména
ve Španělsku a Portugalsku, v zemích
Jižní i Severní Ameriky, v Indii, v Číně
i na Filipínách.
Úcta, prokazovaná sošce dítěte se zdá
mnohým
těžko
pochopitelná.
Neuctíváme však sošku, ale toho,
koho znázorňuje, tedy Ježíše Krista.
Soška je pouhým prostředkem pro
lidovou zbožnost. Lidé se k Božskému
dítěti utíkají v těžkých chvílích
s prosbami a modlitbami, se svými
starostmi a úzkostmi.
Úcta
k Božskému dítěti trvá pět století. Za
tu dobu bylo vyslyšeno nesčíslně
proseb a modliteb, a rostl počet
zázraků. Nejsou to jen stará svědectví,
ale i čerstvá, řádně doložená,
zdokumentovaná a prozkoumaná.
Papež Pius X. v roce 1913 oficiálně
ustanovil
Bratrstvo
Pražského
10
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Jezulátka. Když se v roce 1945 vrátil
pražský arcibiskup Josef Beran
z koncentráku v Dachau, vedla jeho
první cesta k Pražskému Jezulátku,
kde sloužil děkovnou mši. Po roce
1948 nebylo u nás o Pražském
Jezulátku moc slyšet, ale úcta k němu
se ve světě šířila stále. Papež
Benedikt XVI. si při návštěvě Prahy
v roce 2009 hned po příletu vyhradil
čas k modlitbě u Jezulátka a následně
Pražskému
Jezulátku
věnoval
pozlacenou korunku s drahokamy.
Kromě duchovního významu má
soška
Jezulátka
i
další
pozoruhodnosti. Je totiž oblékána do
textilních
královských
oblečků.
Šatník je velmi bohatý, čítá na 300
kusů převleků a 3 zdobené korunky.
Sošku převlékají sestry karmelitky.
Královské převleky jsou v barvách
dle liturgie církevního roku. /fialová,
bílá, červená a zelená/. Jsou šité
z drahých látek, pošité perlami a
drahokamy a výšivkami s národními
motivy. Většinou jsou to dary za
vyslyšení. Není bez zajímavosti, že
sama Marie Terezie zhotovila a
darovala Jezulátku sametové šatičky
se zlatou výšivkou. Turisté i poutníci
kupují zmenšeniny sošky jako
suvenýr z Prahy, ve všech barvách.
Po roce 1993 požádal pražský
arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, aby
se do kostela P. Marie Vítězné opět
vrátili bosí karmelitáni. Ti potom
znovu
patřičně
pozvedli
úctu
k Jezulátku. Starají se o početné
skupiny poutníků a turistů. Zdejší
kněží slouží pravidelně mše svaté

v pěti jazycích. Společnost přátel
Pražského Jezulátka se sídlem
v Karmelitské ulici, sdružuje 350
členů z celého světa. Kostel je
celoročně otevřený, třeba i pro nás …
/Lidka Krečmerová v době „rouškové“/
Svědectví
Bude tomu již šest let, co se naše
silůvská skupinka modlících se matek
rozhodla vykonat pouť do Prahy. Jely
jsme si vyprosit ochranu a pomoc do
kostela Panny Marie Vítězné na Malé
Straně k Pražskému Jezulátku.
Společně s ostatními prosícími
poutníky jsme se zúčastnily mše svaté
a než jsme se vydaly domů, koupily
jsme si společně sošku Pražského
Jezulátka a nechaly si ji posvětit. Tedy
skoro šest let tato soška putuje a žije
s námi v našich příbytcích, kde se k ní
modlíme a vyprošujeme si u ní
milosti.
/Lada/
Ohlédnutí za letošním
náboženstvím
Díky omezením nemohlo vyučování
probíhat celý školní rok. I proto bylo
1. svaté přijímání odloženo na příští
rok
(květen
2021).
Prvňáčků
přihlášených do náboženství bylo v
letošním šk. roce 8, dále 3 druháčci a
4 třeťáci. Starší děti učil o. Kryštof.
Vyučování probíhalo opět na faře při
kostele Všech sv. Mimo hodiny
náboženství se děti scházely jednou
měsíčně při páteční dětské mši sv., na
jejímž průběhu se účastnily čtením
přímluv,
v
obětním
průvodu
přinášely obrázky, které na dané
11
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téma samy malovaly, a po sv.
přijímání jsme společně zpívali
nacvičenou dětskou písničku. Děkuji
všem dětem, že se v náboženství i při
dětských mších moc snažili a také
děkuji rodičům za spolupráci. Při
účasti na nedělních mších dostávají
děti razítka do malých sešitků, také
těm patří dík a pochvala. První místa
obsazují: Anežka Párová, Filip Trenz,
Prokop
Lhotecký,
Klárka
Steingartová, Terezka a Honzík
Šenkýřovi. A úplně všem dětem přeji
překrásné prázdniny 
/Radka Jedličková/

radost, že se farníci zapojují do života
farností.

Foto zdroj: Katechetické centrum BB

Červnová pouť do Žarošic
Chtěla bych
vzpomenout poutní
místo Žarošice. Vždy třináctého v
měsíci (od května do října) jsme se
zúčastňovali mší svatých na tomto
místě. Letos v květnu nám to bohužel
nebylo umožněno, ale v červnu, i přes
nepřízeň počasí, jsme poutní místo
navštívili. Byli jsme moc rádi za
úžasné
společenství
poutníků,
kterému celebroval o. Marián
Pospěcha, kterého díky kovidu určitě
spousta lidí zná z obrazovek televize
Noe. Jeho poselství - Následujte
Pannu Marii v navštívení a hlavně v
pozdravení. Pokud nepředáme Boží
lásku v úsměvu při setkání s jinými
lidmi, můžeme chodit po poutích,
navštěvovat místa zjevení, ale nic to
neznamená. Je potřeba se učit od
Panny Marie pokoře, odevzdanosti a
rozdávání se druhým. Ať nám Matka
Boží Žarošická žehná.
/Lada/

Chtěli bychom při této příležitosti
poděkovat paní katechetce Radce za
její vytrvalou katechetickou službu.
Katechetkou v naší farnosti je 25 let!
Blahopřejeme a děkujeme!

Současně se připojujeme k blahopřání
pro
Hanku
Poledňovou,
která
v uplynulých dvou letech absolvovala
Teologický a katechetický kurz. Máme
12
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Spolčo manželů a rodin
Na podzim to bude tři roky, co jsme
se poprvé v naší farnosti setkali ve
společenství manželů. Téměř každý
měsíc jsme se scházeli, abychom se
krátce pomodlili, podpořili se a jen
tak si povídali. Jako nejmladší
manželský pár jsme se skláněli před
zkušenostmi ostatních manželů. Lea a
Ištván načerpali mnoho podnětných
informací při studiu ve Vranově a
obětavě vše předávali dál na
společných setkáních.

farnosti. Věříme však, že zůstaneme
duchovně spojeni.

Tvořit společenství, to je velmi
vzácná věc. Člověk nemůže být sám,
potřebuje rodinu a rodina potřebuje
někam patřit. Díky všem, kteří
vytvářejí
krásné
Ořechovské
společenství manželů. Kéž Duch svatý
dál žehná a pomáhá tvořit manželství
a rodiny, které společně putují k nebi.
Anička a Laďa Radoňovi
/ a Amálka s Timíkem/
Několikrát nám mladí hlídali děti,
moc jsme si toho vážili a užívali si to
.
Během karantény jsme se dlouho
neviděli a chyběli jsme si. A tak v
neděli 14. června jsme se sešli na faře,
abychom ještě před prázdninami
udělali táborák. Byli jsme v pěkném
počtu šest rodin a otec Kryštof.
Pršelo. Ale nakonec déšť ustal. Opekli
jsme špekáčky, zazpívali jsme,
popovídali si. Hezky jsme se
rozloučili. My (Anička a Laďa)
budeme pokračovat svou cestu v jiné

Milí farníci,
na červenec jsem vybrala opět velmi
krásnou a potřebnou písničku.
717 - nápěv B Sione, chval Spasitele.
Myslím si, že tuto písničku učil už pan
Tolar, ale nezabydlela se natolik,
abych si ji troufla zahrát při mši svaté.
Tak si ji trošku zopakujeme…
13
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Budeme mít prázdninový režim i
v písničkách 
Píseň Chval, Sione Spasitele, je to
vlastně mešní sekvence, se nejlépe
hodí zpívat na Slavnost Těla a Krve
Páně, ale je možné ji zpívat i kdykoliv
v roce a je vhodná v každé části mše
svaté.
Číslo 717 napovídá, že je v oddílu
písní k Pánu Ježíši.
Sione, chval Spasitele - jedná se o
sekvenci Lauda Sion, kterou složil
svatý Tomáš Aquinský (1225 – 1274).
Dominikán, vrcholný představitel
středověké teologie. Autor textů písní
(hymnů) i autor mnohých knih, které
máme ve Farní knihovně. Z písní
mohu vzpomenou např. K svátku
tajemnému vroucně přistupujme,
Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš,
Chvalte ústa vznešeného, Dej mi Pane,
bdělé srdce, nádherná píseň, kterou
se také časem naučíme.
Nápěv písně pochází kolem roku
1917 ze Družinského zpěvníčku. Byl
to zpěvník pro Mariánské družiny a
není nezajímavé, že z tohoto
zpěvníčku pochází i nápěv písně Ježíši
Králi 707.
Píseň se opět budeme učit v pátek
před
mší sv.
v Ořechově
a
přezpíváme ji i na konci. Poslední
neděli v měsíci si ji zkusíme přede
mší sv. a zazpíváme ji i po mši sv.
Věřím, že se nám to podaří a písnička
se u nás zabydlí a budeme ji s radostí
zpívat při bohoslužbách.
Děkuji za trpělivost a chuť k učení.
Jana Ryšavá

FARNÍ MATRIKA
Farnost Všech svatých:
Pohřby:
† Jindřich Franěk (Ořechov)
Farnost sv. Jiří:
Pohřby:
† Jan Rája (Ořechov)
† Vlastimila Slaná (Prštice)
† Jiřina Hičková (Radostice)
Křest:
Jora Marie Filomena Čiefová
POZVÁNÍ
« Poutní mše sv. ke cti sv. Cyrila a
Metoděje bude sloužena u kapličky
v Ořechovičkách 5.7.2020 v 14:00
hodin
« Poutní mše sv. ke cti sv. Anny
bude sloužena u kapličky v Silůvkách
26.7. v 10:30 hodin
« žehnání dopravních prostředků
proběhne v Pršticích 25.7. po mši
svaté a v Ořechově 26.7. po mši
svaté u sv. Jiří a u Všech svatých
« v srpnu se uskuteční příměstský
tábor v Ořechově na faře při kostele
Všech svatých a další tábor na
táborové základně ve Štítarech u
Vranova nad Dyjí
« Maminky z našich farností jsou
zvány ke společné modlitbě. Modlitba
probíhá podle brožurky Hnutí
Modlitby matek. V pondělí se
maminky scházejí v 9:00 hodin
v silůvské orlovně, dále v pondělí
odpoledne v 14:45 je možnost
modlitby na faře při kostele sv. Jiří a
14
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večerní pondělní skupinka se schází
k modlitbě v 18:15 na faře při kostele
Všech svatých. Další skupinka
modlících se maminek se schází ve
středu v 16:00 na faře při kostele
Všech svatých. Jste srdečně zvány!
« další modlitební společenství je
zaměřeno
na
modlitbu
Sedmibolestného růžence každou
neděli v 19:00 hodin na farní zahradě
při kostele Všech svatých s využitím
cesty sedmi bolestí Panny Marie.
V případě nepříznivého počasí je
modlitba na faře
« Jsme srdečně zváni na duchovní
obnovy a poutě. Pro ženy a matky
13. - 16. srpna 2020 v Duchovním
centru Vranov u Brna. Bližší
informace http://www.dc-vranov.cz/

Jsme zváni také na hlavní pouť u
Panny
Marie,
Matky
víry
v Hlubokých Mašůvkách v sobotu 4.
července (16:30 procesí od rybníka
v Hl. Mašůvkách, 17:00 přivítání
poutníků, mariánská pobožnost,
18:00 program pro děti na Kalvárii,
18:00 modlitba sv. růžence, 18:30
mše sv. u památníku padlých před
kostelem, Světelný průvod na Kalvárii
– s sebou svíce, svátostné požehnání
v Lurdské jeskyni) a v neděli 5.
července mše sv. v kostele v 6:00,
7:30, mše sv. v Lurdské jeskyni
v 9:00, v 10:30, ve 12:00 varhanní
koncert, 13:00 křížová cesta na
Kalvárii, 14:00 svátostné požehnání)

Duchovní obnova pro manžele 29.
srpna 2020 v Břežanech u Znojma u
sester sv. Hedviky. Bližší informace
http://www.hedvicky.cz/
U příležitosti 780 let poutního místa
Vranov u Brna lze obdržet od
1.1.2020 do 1.1.2021 plnomocné
odpustky za obvyklých podmínek
(svatá zpověď, přijetí Eucharistie a
modlitba na úmysl papeže) při
návštěvě svatyně, a tam se zbožně
zúčastnit liturgie, nebo alespoň po
vhodný čas spočinout ve zbožném
soustředění, jež zahrne modlitbu
Páně, Vyznání víry a vzývání
blahoslavené Panny Marie.
Mše svaté pro poutníky:
neděle: 8:00, 9:30, 11:00, 15:00
čtvrtek: 10:45

Je možné přihlašovat se na pouť do
Polska 17. – 24. 8. 2020. Osvětim –
Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska
– Krakov – Licheň Czestochowa –
Hnězdno – Gdaňsk – Malborg.
Duchovně doprovází P. Miroslav
Kazík. Více informací najdete na webu
farnosti Ořechov
« Diecézní muzeum v Brně zahájilo
výstavu
Víra,
Naděje,
Láska
přístupnou
v kryptě
brněnské
katedrály 26. 6. – 4. 10. 2020
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PEREGRÍNEK

BOHOSLUŽBY V OBVYKLÝCH ČASECH
Kostel Všech svatých
Pátek: 17:15 Korunka k Božímu milosrdenství
17:30 Mše svatá (každý druhý pátek v měsíci se
zaměřením pro děti)
Neděle: 8:45 Modlitba sv. růžence
9:15 Mše svatá
Adorace Nejsvětější svátosti je každé úterý 17:30 – 18:00
a každý 1. pátek po mši sv.
Kostel sv. Jiří
Čtvrtek: 17:00 Modlitba sv. růžence
17:30 Mše svatá
Neděle: 7:30 Modlitba sv. růžence
8:00 Mše svatá
Adorace Nejsvětější svátosti je každý čtvrtek po mši svaté
a každou 1. sobotu v měsíci v 8:30 s modlitbou sv. růžence
Kostel sv. Šimona a Judy v Radosticích
Sobota: 15:00 Modlitba sv. růžence
15:30 Mše svatá s nedělní platností

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Pršticích
Sobota: 16:00 Modlitba sv. růžence
16:30 mše svatá s nedělní platností
Adorace Nejsvětější svátosti každou 1. sobotu v měsíci po mši sv.

Zpravodaj Peregrínek je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická
farnost Ořechov. Fotografie z archivu farnosti nebo Wikipedie. Redakce: Leona
Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava: István Steingart.
Příspěvky můžete zasílat na adresu peregrinek@atlas.cz. Telefon: 777 674 936
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