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Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 15
Z MISIJNÍHO POSLÁNÍ CÍRKVE NENÍ
NIKDO VYLOUČEN
Homilie papeže 1. října, baz. sv. Petra
Bůh nám svěřil svůj největší majetek:
život, náš i těch druhých, a spousty
rozmanitých darů každému. A tento
majetek, tyto dary nejsou něčím, co je
třeba schovat do trezoru; jsou
povoláním. Pán nás volá, abychom
odvážně a tvořivě tyto dary zužitkovali.
Bůh se nás bude ptát, zda jsme se vydalil
všanc a riskovali, třeba i to, že ztratíme
tvář. Tento mimořádný misijní měsíc
námi má otřást a pobídnout k tomu,
abychom byli činorodí v dobrém.
Nejsme notáři víry a strážníci milosti,
nýbrž misionáři.
Misionáři se rodí životem, který svědčí;
životem, který dosvědčuje, že známe
Ježíše. Život promlouvá. Svědectví je
klíčové slovo, jehož slovní kořen
označuje
mučednictví.
Především
mučedníci dosvědčují víru, a to nikoli
slovně, nýbrž životem. Vědí, že víra není
propaganda či proselytismus (cílené
získávání nových věřících pro nějakou
náboženskou společnost změnou jejich
původního náboženského přesvědčení)
a váží si daru života. Životem šíří pokoj a
radost, mají rádi všechny - i nepřátele - z
lásky k Ježíši. Jak bychom tedy my, kteří
poznáváme, že jsme dětmi nebeského
Otce, mohli zamlčovat radost z toho, že
jsme milováni, a jistotu, že jsme
drahocenní v Božích očích? Na tuto zvěst
čekají mnozí. A jsme za to zodpovědní.
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Klaďme si tento měsíc otázku, jaké je
moje svědectví?
poslání.
Hřešíme nedbalostí čili proti poslání,
když se namísto toho, abychom šířili
radost, uzavíráme do tristního nářku a
myslíme si, že nás nikdo nemá rád a
nerozumí nám. Hřešíme proti poslání,
když podléháme rezignaci: „už to
nezvládnu, nejsem schopen.“ Jak to? Bůh
tě obdařil talenty, a ty se považuješ za
natolik chudého, že nemůžes nikoho
obohatit? Hřešíme proti poslání, když si
neustále stěžujeme a říkáme, že všechno
jde špatně, ve světě i v církvi. Hřešíme
proti poslání, když otročíme strachu,
který znehybňuje, a necháme ochromit
oním „vždycky tomu tak bylo“. A
hřešíme proti poslání, když žijeme život
jako obtíž a ne jako dar; když stavíme do
středu svoje námahy a nikoli bratry a
sestry, očekávající lásku.

»Bůh miluje radostného dárce« (2 Kor
9,7). Miluje vycházející církev. Mějme se
však na pozoru. Pokud církev
nevychází, není církví. Vycházející,
misionářská církev je taková, která
neztrácí čas pláčem nad tím, co se
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nedaří, že totiž věřících úbývá a
postrádají svoje dávné hodnoty. Církev,
jež nehledá chráněné oázy, kde by byla v
klidu, a přeje si být pouze solí země a
kvasem světa. Ví, že v tom je její síla, ta
Ježíšova, nikoli sociální či institucionání
váha, nýbrž pokorná a nezištná láska.
Z misijního poslání církve nikdo není
vyloučen. Ano, tento měsíc volá Pán
také tebe. Volá tebe, otce i matku
rodiny, tebe mladého člověka snícího o
velkých věcech, pracujícího v továrně,
obchodě,
bance,
restauraci,
nezaměstnaného, nemohoucího na
nemocničním lůžku... Pán tě žádá, aby
ses daroval tam, kde jsi, tak jak jsi a
tomu, kdo ti je nablízku. Život
nepodstupuj, nýbrž daruj; neplakej nad
sebou, ale nech se dojmout slzami toho,
kdo trpí. Odvahu, Pán od tebe hodně
očekává. Čeká, že se někdo odváží vydat
se tam, kde chybí naděje a důstojnost,
tam kde příliš mnoho lidí žije bez
evangelní radosti. »Mám však jít sám?«
Nikoli, to ne. Pokud máme v úmyslu
plnit misijní poslání jako nějaký
podnikatelský záměr a za pomoci
rozvrhů
práce,
tak
to
nejde.
Protagonistou misijního poslání je Duch
svatý. Jdi s Duchem svatým. Jdi, Pán, tě
nenechá samotného; svědectví ti umožní
objevit, že Duch svatý tě předešel, aby ti
připravil cestu. Odvahu, bratři a sestry,
odvahu, Matko církve: najdi opět svoji
plodnost v radosti z misijního poslání!

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.
Úmysly na měsíc září:
Evangelizační úmysl: Misijní poslání
laiků v církvi. Modleme se, aby laici,
zejména ženy, v síle svého křtu měli
větší podíl na odpovědnosti v církevních
institucích.
Národní úmysl: Za misie – ať je na
přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna
s nadšením podporujeme, šíříme radost
evangelia a pomáháme potřebným.
ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Svatá Zdislava z Lemberka (1220?
Křižanov – 1252 Lemberk) byla česká
šlechtična a zakladatelka klášterů a
špitálů.
Jejím otce byl Přibyslav z Křižanova na
Moravě a matka Sibyla, původem ze
Sicílie, která přišla do českých zemí s
Kunhutou Štaufskou, nevěstou krále
Václava I. Zdislava měla několik
sourozenců – dospělého věku se dožily
sestry Alžběta (neboli Eliška), provdaná
za Smila z Lichtemburka, a Eufémie,
manželka Bočka z Obřan.
O jejím mládí nevíme prakticky nic, je
třeba zmínit velmi vřelý vztah jejích
rodičů k duchovnu a katolické církvi
vůbec, takže je teoreticky možná její
výchova v některém z moravských
klášterů, nebo alespoň jejich vliv na
Zdislavinu výchovu. Její manžel Havel z
Lemberka, za kterého se provdala okolo

APOŠTOLÁT MODLITBY
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
2
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roku 1238, byl blízký důvěrník krále
Václava I. Narodily se jim snad čtyři děti:
spolehlivě doložení synové Havel,
Jaroslav a Zdislav a snad i dcera
Markéta, o níž se zmiňuje pouze
Žďárská kronika.

Roku 1995 byla papežem Janem Pavlem
II. uznána za svatou (byl uznán zázrak
uzdravení MUDr. Františka Straky; v
roce 1989 se jeho příbuzní modlili ke
Zdislavě a MUDr. Straka se probudil z
klinické smrti). 21. května 1995 papež
Jan Pavel II. při své návštěvě České
republiky na stotisícovém shromáždění
na
letišti
v
Olomouci-Neředíně
svatořečil blahoslavenou Zdislavu z
Lemberka spolu s blahoslaveným Janem
Sarkanderem. Na žádost litoměřického
biskupa Josefa Koukla, byla prohlášena v
témže roce za hlavní patronku
Litoměřické diecéze a její hrob v
Jablonném v Podještědí je diecézním
poutním místem.
Od jara 2002 je dle ustanovení
krajského
zastupitelstva
patronka
celého Libereckého kraje.
/Lada/

Zdislava byla zřejmě ráznou a
energickou ženou. Její jméno je
spojováno s dominikánskými kláštery v
Turnově a v Jablonném v Podještědí, zde
zároveň se špitálem, do kterého,
navzdory svému vysokému postavení,
osobně docházela a nemocných se
ujímala. Zemřela předčasně v přibližně
33 letech, tradovanou tuberkulózu
antropologický výzkum nepotvrdil.
Pohřbena byla v kostele sv. Vavřince v
Jablonném,
jehož
stavbu
začala,
dokončení stavby se ale nedožila.
V roce 1994 byl o jejím životě natočen
film V erbu lvice podle stejnojmenného
románu Aleny Vrbové; známá je také
kniha Světlo ve tmách od Jaroslava
Durycha.

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Řád bratří kazatelů - dominikáni
"Cum Deo vel de Deo - Mluvit s Bohem,
nebo o Bohu."
Ze stanov řádu Kazatelů:
Bratři
žijí
společným
životem,
zachovávají sliby evangelních rad, konají
společnou liturgii i vnitřní modlitbu,
ustavičně studují. To vše přispívá k Boží
slávě, jejich posvěcení i spáse lidí. Tyto
prvky připravují na kázání, ovlivňují ho
a jsou jím ovlivňovány.
Mají se všude chovat počestně a zbožně
jako muži, kteří si přejí pečovat o spásu
svou a o spásu jiných, jako muži
evangelia, kteří jdou ve stopách svého
Spasitele a mluví s Bohem nebo o Bohu
buď sami u sebe, nebo s bližními.
Řád byl založen r. 1216 v jižní Francii
Dominikem Guzmánem jako odpověď

Svatořečení a pocty
Proces beatifikace byl dokončen 6. září
1900 a dodán Kongregaci pro
svatořečení do Říma. Kongregace
vyjádřila souhlas k procesu 27. srpna
1907 a papež Pius X. 28. srpna 1907
Zdislavu z Lemberka blahořečil.
3
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na katharskou herezi. Úkolem bratří
byla především kazatelská činnost. Řád
se záhy začal šířit po celé Evropě. Do
českých zemí přišli první dominikáni již
ve 20. letech 13. století.
Na našem území existuje Česká
dominikánská provincie. Konventy:
Praha, Olomouc, Plzeň a Jablonné v
Podještědí. /z knihy Blázni pro Boha Lada/

katolický kněz, hudebník a pedagog,
skladatel a znalec liturgické hudby.
„Olejníkovo" ordinarium, chorální, není
třeba dlouze představovat. Zpíváme je v
adventu a postu. Letos v tom budeme
pokračovat, ale je potřeb se naučit i část
Věřím v jednoho Boha a hymnus "Sláva
na výsostech Bohu" abychom se příště
nemuseli s tímto ordinariem omezovat
pouze na advent a půst. Ordinarium by
měla zpívat schola a lid. Tak jako zpívá
schola Kyrie, eleison a lid opakuje Kyrie,
eleison bychom měli pokračovat i ve
Sláva na výsostech Bohu. A Věřím v
jednoho Boha. Nad textem je uváděno S
schola, V všichni, L lid dovolím si L a V
pro naše potřeby spojit. Takže začne
zpívat S schola a L lid bude pokračovat
a tak se budou střídat podle označení S,
nebo L v kancionálu. Cituji z knihy
Příručka pro varhaníky:
„Zkomponována byly desítky ordinárií.
Kancionál uvádí 4, která jednak patří
mezi nejkvalitnější a nejzpívanější,
jednak jsou Spřízněna s různými druhy
duchovní hudby: Olejníkovo s chorálem,
Břízovo s lidovou duchovní písní,
Ebenovo reprezentuje pohled k historii
českých
duchovních
zpěvů,
v
Pololáníkovách zní současnost našich
duchovních zpěvů." Děkuji zpěvačkám,
že se naučí ordinarium jako první a
budou lid v tomto zpěvu vést. A jak jsem
psala jich na začátku, děkuji a jsem
vděčná všem za trpělivost a ochotu se
učit.
/Jana R./

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Vážení a milí farníci,
na začátku bych chtěla poděkovat za
vstřícnost a ochotu. Písničku 726 jsme
zvládli s takovou pohodou a lehkostí.
Obzvláště bych chtěla poděkovat
farníkům v Pršticích. 3x jsme
předzpívali před mši sv. a na mši zněla
jak odjakživa. To je pro mě osobně velká
radost a povzbuzení. Děkuji.
V říjnu nás bude provázet nácvik písně
816 Zdrávas, hvězdo spanilá. Písnička
parafrázující hymnus Ave maris stella (
Zdrávas hvězdo mořská ) je latinský
středověký hymnus, pocházející patrně z
osmého století. Obrací se k Panně Marii,
označuje různými epitety (hvězda
mořská,
brána
nebes),
oslavuje
Zvěstování a Mariiny ctnosti, prosí o
Mariinu mateřskou lásku k církvi a její
ochranu.
Končí
originálním
chvalozpěvem na Svatou Trojici.
Autorem nápěvu je Alois Blahoslav
editor
nápěvů
ke
Katolickému
kancionálu Tomáše Bečáka z roku 1852.
Myslím, že se tuhle písničku naučíme
velmi lehce a tak jsem vám i nám
varhaníkům
přidala
další
úkol.
Ordinarium 502, jehož autorem je P.
Josef Olejník, (1. července 1914 Květná –
11. července 2009 Šternberk) český

PULS slaví třetí narozeniny
Milí farníci,
minulý rok v září jste měli naposledy
možnost
darovat
prostřednictvím
vyhlášené kostelní sbírky pro účely
4
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fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato
účelová sbírka se již letos nekonala, rád
bych vás pozval k tomu, abyste využili
možnosti zasílat své dary bezhotovostně
například převodním příkazem nebo
inkasem (přes SIPO) a tak se stali
donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí
pro farnost, protože dary donátorů
snižují příspěvek, kterým se farnost
podílí na zajištění mezd pro kněze naší
diecéze. V některých farnostech se tato
forma dárcovství osvědčila natolik, že
dary donátorů dokonce tento podíl zcela
pokryjí a takto ušetřené peníze bychom
mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí
vyplnit přihlášku nebo kliknout na
donator.cz. Pokud potřebujete pomoci s
přihlášením, obracejte se na Leonu
Steingartovou (777 674 936).
Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete
podporovat naši farnost i formou
donátorství.
P. Mgr. Pavel Kafka

jednoduché i také náročné kolem
nečekaných překážek a nakonec dlouhá
výprava kterou všichni zdolaly a bez
žádných problémů. První den začalo
seznámení se všemi. Druhý den jsme šli
na výlet do Nebovid, kde se šlo za
koňmi, každý se svezl a poté jsme se
pořádně najedli a jeli zpět - úžasný výlet.
Třetí den jsme od rána plnili úkoly,
odpoledne byly hry s vedoucími a dětmi
a zakončili jsme to kovbojskou
diskotékou. Čtvrtý den byla přednáška
myslivců a děti si vyzkoušely střílet ze
vzduchovky do terče. V pátek poslední
den začala výprava a museli jsme se
potýkat s úkoly, až jsme došli zpátky na
myslivnu kde jsme chystali táborák, a
šlo se na poklad velice velká odměna od
šerifa za to, že mu děti postavili železnici
a večer se slavilo, opékali se špekáčky a
poté nastala stezka odvahy jen pro
odvážlivce. Po stezce odvahy se děti
připravovaly ke spánku. Ráno se děti
nasnídaly, dostaly diplomy a šly domů.
Opravdu bylo to s nimi super, všem se to
líbilo a doufám, že příští rok se to
zopakuje znova, a že bude stejně tak
dobré jako minulé.
/Adam S./

Ohlédnutí za farními tábory
Také během letošních letních prázdnin
byla možnost přihlásit se na tábor. Oba
tábory proběhly v srpnu, jeden byl tzv.
„příměstský“ v Ořechově na myslivně a
druhý trval týden v táborové základně
Junior ve Štítarech. Zde několik

« Na tábor jsem se těšil. Byla tam velká
zábava a těším se na příští rok. /Prokop/
« Já jsem si tábor užil, zase po roce vidět
všechny ty známá i neznámé tváře.
/Kryštof/
« Tábor byl super, hry mě bavily, jídlo
bylo dobrý, už se těším na příští rok.
/Igor/

« Na táboře jsem se měl skvěle. Užil jsem
si plno zábavy se všemi, jako byli
vedoucí a děti, které byly také spokojeni
s letošním táborem. Byl jsem jako
vedoucí a bylo nás celkem 13. Děti měly
za úkol postavit železnici a povedlo se
jim to i přes různé úkoly, jak ty
5

PEREGRÍNEK

Úžasné televizní přenosy
V poslední době, díky
přímým
televizním přenosům, jsme mohli
shlédnout úžasné kulturně historické
náboženské události.
V sobotu 15. srpna 2020 na svátek
Nanebevzetí Panny Marie televize NOE v
dopoledních hodinách vysílala
celý
ceremoniál u příležitosti posvěcení
obnoveného mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze. Mše
byla sloužena v Týnském chrámu a poté
slavnostní průvod přešel na náměstí
před kostelem, kde byla replika sloupu
posvěcena kardinálem Dominikem
Dukou. Sloup je vysoký 16 metrů, na
jeho vrcholu je socha Panny Marie. Do
spodní části sloupu byl vložen milostný
obraz Panny Marie Rynecké. Obnovený
sloup stojí jen kousek od sochy Mistra
Jana Husa, na témž náměstí. Jan Hus byl
rovněž mariánským ctitelem. Repliku
sloupu vytvořil akademický Sochař Petr

Váňa. Původní Mariánský sloup byl
postaven v roce 1650 jako projev
díkůvzdání za úspěšnou obranu města
před Švédy, na konci třicetileté války.
Stržen byl 3. listopadu 1918 po vzniku
samostatné ČR, údajně na protest proti
rakouské monarchii. Hlavním aktérem
stržení byl známý žižkovský anarchista
Franta Sauer. Málo známé už ale je, že
tentýž Franta Sauer ke konci svého
života činil pokání u františkánů u
Panny Marie Sněžné. Oobnovu sloupu
provázely mnohé debaty a také projevy
nesouhlasu. Přitom obě památky na
jednom náměstí, Mistr Jan Hus i
Mariánský sloup jsou svědky našich
dějin, mohou skýtat zamyšlení, poučení
a z ekumenického hlediska porozumění
a smíření.
Tentýž den, rovněž v sobotu 15. srpna,
v rámci oslav Dne Brna, připravila ČT 2
přímý přenos
ze slavnosního
odhalení a žehnání sochy P. Martina
6
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Středy. P. Martin Středa, kněz a rektor
jezuitské koleje v Brně, se podílel na
úspěšné obraně Brna, proti švédskému
obléhání v roce 1645. Slavnostní mše
bvla sloužena v jezuitském kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Socha je
umístěna v blízkosti tohoto kostela, v
ulici Beethovenově. Za velké účasti
občanů a brněnských celebrit ji posvětil
pomocný biskup Pavel Konzbul.
Autorem sochy je Jan Šebánek, z bronzu
byla odlita ve Veverské Bitýšce.
Pískovcový
podstavec
znázorňuje
obrovskou dělovou kouli. Nová socha je
další v cyklu „ Sochy pro Brno“
obohatila město Brno a je duchovní
připomínku brněnské historie.
V sobotu 12. září 2020 jsme se mohli
být skrze televizní vysílání svědky
slavnostního požehnání
nového
kostela bahoslavené Marie Restituty
Kafkové v Brně na Lesné. Mši svatou
celebroval a kostel požehnal pomocný
brněnský biskup Pavel Konzbul. Místní
farář P. Pavel Hověz poděkoval všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na vzniku tohoto krásného chrámu.

léty, navrhl i řešení naší meditační
zahrady na faře při kostele Všech
svatých. Kostel na Lesné
je již v
provozu, ale ještě čeká na úplné vnitřní
vybavení.
Ve státní svátek 28.9.2020 vysílala
Česká
televize
Národní
svatováclavskou poutní mši, hlavním
celebrantem byl Mons. Dominik Duka.
/ Z různých zdrojů vypsala Ludmila
Krečmerová/
Krátce o blahoslavené S. M. Marii
Restitutě Kafkové, SFCC

1. 5. 1894 narozena v Brně-Husovicích
30. 3. 1943 popravena gilotinou ve Vídni
6. 10. 1988 Kongregace pro svatořečení
udělila nihil obstat
4. 11. 1988 zahájena diecézní část
beatifikačního řízení, Vídeň
21. 6. 1998 blahořečena ve Vídni
papežem Janem Pavlem II.
postulátor P. Giovangiuseppe Califano,
OFM
stav: řízení ke svatořečení v Římě

Myšlenka na toto veliké dílo byla
vznesena už v roce 1968. Zvláštní
stavbu, navrženou do soutěže „ stavba
roku“ projektoval Ing. architekt Marek
Štěpán, který shodou okolností, před
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Životopis blahoslavené S.M Restituty
Heleny Kafkové
Zpracoval R. D. Mgr. Pavel Hověz
Helena Kafková se narodila 1. května
1894 jako šesté ze sedmi dětí v rodině
obuvníka v Brně-Husovicích a byla
pokřtěna 13. května v kostele Panny
Marie Nanebevzaté v Brně-Zábrdovicích.
Po dvou letech se celá rodina natrvalo
usídlila ve Vídni, ve čtvrti Brigittenau,
kde Helena Kafková prožila své dětství a
školní léta. Po dvou letech práce v
trafice
začala
pracovat
jako
ošetřovatelka ve vídeňské městské
nemocnici v Lainzu, kde poznala sestry
„křesťanské lásky“ III. řádu svatého
Františka, kam roku 1914 proti vůli
svých rodičů vstoupila. Při obláčce roku
1915 přijala řádové jméno sestra Marie
Restituta (latinsky Obnovená). Od roku
1919 pracovala jako sestra na
operačním sále v nemocnici v Mödlingu,
kde si brzy získala značnou autoritu a
byla známá a oblíbená jako vynikající
zdravotnice, obětavá pomocnice i
moudrá
rádkyně.
V
řeholním
společenství hrála na harmonium, vedla
pěvecký sbor a organizovala různé
slavnosti. Po nástupu nacistů k moci
zavěsila na nově otevřené oddělení
nemocnice do všech pokojů kříže a
odmítala je odstranit. Svou přímostí a
důsledností v obhajování víry a práva si
v nacistech získala nepřátele. V prosinci
1941 našel jeden esesácký lékař za
podivných okolností (pravděpodobně
šlo o nastraženou past) papír
s posměšnou a varovnou básní proti
nacistickému režimu, od které si prý
sestra pořizovala kopie. Po jeho udání
byla sestra Restituta na Popeleční
středu 18. února 1942 zatčena gestapem

přímo na operačním sále. Třináct měsíců
byla vězněna u Zemského soudu ve
Vídni, z toho pět měsíců v cele smrti.
Starala se o své spoluvězeňkyně a
snažila se jim ulehčit jejich stav, byla pro
ně svědectvím křesťanské lásky a víry.
Byly zamítnuty mnohé žádosti o milost,
protože nacistům šlo v případě sestry
Restituty o boj proti církvi. Dne 30.
března 1943 přijala sestra M. Restituta
naposledy Tělo Páně a obnovila své
řeholní sliby. Téhož dne byla v 18.21
hodin popravena gilotinou.
Proces blahořečení sestry Restituty byl
zahájen 4. listopadu 1988 a dne 21.
června 1998 byla ve Vídni papežem
Janem Pavlem II. prohlášena za
blahoslavenou. Brněnská a vídeňská
diecéze slaví její svátek 29. října, v den,
kdy byla sestra Marie Restituta
odsouzena k smrti.
Nabízíme připojení se k modlitbě o
přímluvu
blahoslavené
Restituty
Kafkové. Do 29. října, kdy slavíme dle
liturgického kalendáře její svátek, se
modlíme
za ukončení pandemie k
blahoslavené sestře Restitutě, brněnské
rodačce.
Milosrdný Bože,
děkujeme ti za blahoslavenou mučednici
Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné
služebnice a statečné ženy.
Neúnavně sloužila nemocným a slabým
a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života.
Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně
žili a vyznávali,
že v kříži je spása, život a naděje.
Chraň a posiluj pronásledované
a zmírni bolesti všech nemocných a
trpících.
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Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
uděl nám na přímluvu blahoslavené
sestry Restituty milost,
o kterou tě prosíme – ukončení pandemie
koronaviru.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Krzysztofem, prohlédli si krásnou sochu
sv. Zdislavy na náměstí, která jakoby
vychází ke všem lidem. Připojili se k
nám i další rodiny z Ořechova, které
připutovali auty. V kostele sv. Václava
nás přivítal místní kněz o. Václav Hejč a
seznámil nás s historií kostela a
životopisem paní Zdislavy, která byla
příkladem starostlivosti a štědrosti. Poté
jsme se mohli ponořit do tajemství
eucharistie. Mši sloužil otec Krzysztof a
u oltáře byli naši ministranti.
Poté jsme se vydali na malé občerstvení
a pak vlakem z Křižanova jsme se svezli
zpět do Modřic. Vysvitlo už i sluníčko.
Děkujeme za uspořádání a naplánování
této pouti p. Radce Jedličkové a její
reakci na působení Ducha svatého.
Těšíme se na další pouť, která se snad už
připravuje. Díky všem zúčastněným i
těm, kteří pouť podpořili modlitbou.
/Milena K./

Pouť ke sv. Zdislavě
V sobotu 26. 9. jsme se zúčastnili farní
pouti do Křižanova ke sv. Zdislavě. Pouť
byla rodinná – za naše rodiny, za farnost
– to je také naše rodina. Cesta z Modřic
do Ořechova nám krásně plynula. V
Ořechově jsme vystoupili na malém
nádražíčku, oblékli se do pláštěnek a po
modlitbě, odevzdání se do Božích rukou
jsme vyrazili. Za deště, ale v dobré
náladě a s předsevzetím obětovat trochu
času, pohodlí za naše blízké, za děti,
rodiče, všechno co máme na srdci. V
Křižanově jsme se setkali s o.
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Památka Panny Marie Bolestné 15.9.
Nejstarší zmínky o bolestné Panně Marii
a úctě k ní jsou v asketické literatuře z
12. století. O bolestech, které prožívala,
rozjímal údajně ve IV. století na př. sv.
Efrém. Téma Mariina utrpení začalo být
připomínáno místním svátkem v roce
1423 v Kolíně nad Rýnem. Podle sv.
Ludvíka M. Grignona se mariánská úcta
začala rozvíjet až později, aby lidé,
nedostatečně znalí Krista, nebyli od něj
odváděni zaměřením se na Mariinu
oslavu, aby se nerozptylovali od toho, co
je prvořadé. Na cestě ke Kristu je P.
Maria naší starostlivou Matkou a
průvodkyní, jejíž význam, úlohu a
postavení zjevuje Duch svatý postupně,
jak uzná za vhodné. S tím souvisí i růst
mariánských svátků a titulů sv. Panny a
Matky.
První svátek P.M. Bolestné byl
ustanoven na odčinění svatokrádeží,
kterých od r. 1419, ve spojení s
husitskými válkami, velmi přibývalo a
slavil se v pátek po 5. postní neděli. V
řádu servitů byl držen od r. 1627 třetí
neděli v září a se slavením votivní mše
sv. od r. 1668. Na stejné datum potvrdil
slavení památky papež Inocenc XII.
Ustanovení závazné památky pro celou
církev zavedl až papež Benedikt XIII. v r.
1727 a s jeho souhlasem byla P.M.
Sedmibolestná prohlášena za patronku
Slovenska. Jako hlavní patronku ji pak
potvrdil r. 1966 s oficiálním vyhlášením
papež Pavel VI. Od roku 1913 bylo pro
slavení závazné památky stanoveno
datum 15. září.
Památka Panny Marie Bolestné nás zve
k rozjímání o sedmi událostech, kterými
bylo poznamenáno její neposkvrněné
srdce.

Skupinka žen z farnosti Všech svatých se
již několikátý rok věrně schází každou
neděli v podvečer k modlitbě
Sedmibolestného růžence. Za příznivého
počasí ve farní zahradě, kde je cesta
bolestí P. Marie, v zimě je modlitba na
faře.
Letos byla sloužena mše svatá v úterý
15.9. v 18:00 hodin ve farní zahradě u
piety. Díky Pánu Bohu za hojnou účast a
společnou modlitbu.

Pane, půjdu já
O dobrovolnictví jsem začal přemýšlet v
létě 2019, kdy jsem na charismatické
konferenci
slyšel
přednášku
o
misionářích a službě dobrovolníků. A
oslovilo mne to. Nedokázal jsem se
jednoznačně rozhodnout, moc jsem o
dobrovolnictví nikdy nepřemýšlel, ani
do které země bych chtěl jet pomáhat.
Současně jsem si uvědomoval, že moje
jazykové znalosti nejsou na takovém
stupni, abych se domluvil v anglicky
mluvících zemích. Na podzim 2019 jsem
pak pomáhal známému a jeho rodině se
stěhováním do Kazanlaku v Bulharsku,
bydlel jsem u tamních salesiánů týden a
upevnil se v rozhodnutí pomáhat tam.
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Překvapila mne sociální situace tamních
rodin, dětí, mládeže a vnímal jsem, že
bych tam mohl být užitečný. Přihlásil
jsem se na kurz dobrovolníků, který
organizuje spolek SADBA (Salesiánská
asociace Dona Boska) a směřoval své
plány k odjezdu v roce 2020. Situace
okolo
pandemie
Covid-19
vše
zkomplikovala, nakonec se však 4. října
2020 vydávám na roční službu
dobrovolníka. Svátek má sv. František z
Assisi, můj křestní patron  Nevím
přesně, co mne čeká, kde a jak budu
potřebný. Ale o tom třeba příště v
dalším dopise. Děkuji za vaše modlitby.
/Radek S./

Výuka začne na konci října. Více na
https://www.upol.cz/
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020
prodloužila na žádost ČBK své dovolení
z 8. 8. 2012, na jehož základě věřící v
České republice mohou obdržet
plnomocné odpustky pro duše v očistci
už v týdnu před Vzpomínkou na všechny
věrné zemřelé.
Pokud tedy věřící z vážných důvodů
nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé
době od 1. do 8. listopadu, mohou
odpustky pro zemřelé získat již od 25.
října do 1. listopad .
Toto
dovolení
se
uděluje
na
následujících sedm let, tedy do roku
2026.
Podmínky pro získání plnomocných
odpustků pro duše v očistci jsou
následující: (1) daný den přijmout
eucharistii, (2) navštívit hřbitov a
zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a
pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v
okruhu těchto dní vykonat svatou
zpověď.
FARNÍ MATRIKA

STUDIUM TEOLOGIE Z OBÝVÁKU

Kniha zemřelých
Sv. Jiří
Vilém Pehal

Teologii čistě v online formě je možné
od letošního podzimu studovat na
Univerzitě
Palackého.
A
přitom
nemusíte jezdit do Olomouce, kde
univerzita sídlí. Bakalářem se totiž
můžete stát, aniž byste do školy
„chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily
během jarní karantény, která přípravu
online programu urychlila. Teď virtuální
náruč online univerzity čeká na své
první studenty. Zájemci o nový program
se mohou hlásit až do 18. října 2020.

POZVÁNÍ
 otec Krzysztof pravidelně navštěvuje

nemocné, návštěvu můžete domluvit
s ním osobně nebo telefonicky ( mobilní
číslo: 732 369 069 )
 Zahájení výuky náboženství ve
školním roce 2020/2021 začíná ve
středu 7.10.2020 pro 1.-4. třídu.
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Vyučování: 1. třída: 13.00 - 13.45, 2.
třída: 14.00 - 14.45, 3.- 4. třída: 15.0015.45. Pro 5.-9. třídu začíná 9.10.2020
Vyučování: 5.- 6.-7. třída: 16.00-16.45,
8.- 9. třída: 18.15-19.00 společenství
mládeže

 jsme srdečně zváni do Radostic na
poutní mši ke cti sv. Judy a Tadeáše
28. října 2020 v 10.00 hodin
 aktuální rozpis bohoslužeb sledujte,
prosím, v ohláškách

SPOLEČENSTVÍ RODIN PŘI FARNOSTI VŠECH SVATÝCH
ZVE NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

KAŽDOU 4. NEDĚLI V MĚSÍCI
OD 17.00 DO 19 HODIN
NA FAŘE U KOSTELA VŠECH SVATÝCH
Téma na školní rok 2020/2021:
LÁSKA V MANŽELSTVÍ: VÝKLAD VELEPÍSNĚ LÁSKY
(PAPEŽ FRANTIŠEK: AMORIS LAETITIA)
Jste srdečně zváni. Začínáme 25. 10. 2020
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