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PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Milí farníci,
dostal jsem první číslo Vašeho nového
časopisu Peregrínek a mám z nového
přírůstku do rodiny farních časopisů
radost. Přeji Vám hodně dobrých
nápadů a ze srdce Vám všem žehnám.
Mons. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
Milý čtenáři!
Dostává se Ti do rukou další číslo
Peregrínka. Nový rok jsme přivítali
Slavností Panny Marie, Matky Boží a
vánoční doba skončila Svátkem Křtu
Páně. Přesto nám všem přejeme, ať
ten, který se stal „Bohem s námi“ a
naplnil naše domovy láskou, zůstával
v našich srdcích po celý rok.

redakce

DUCHOVNÍ ŽIVOT
Svátost křtu
Kristus podle svého slibu zůstává ve
své církvi. V Duchu sv. ji vede,

shromažďuje a posvěcuje. Děje se
tak hlásáním evangelia, v Písmu a ve
svátostech. Jednou ze sedmi svátostí
je křest. Český výraz křest je
odvozen od Kristus. Většina jazyků
přejala řecké slovo babtisma, což
znamená koupel. „Jděte, získávejte

za učedníky všechny národy, křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt
28,19)

Touto větou Kristus ustanovil tuto
svátost. Křtem se člověk stává
dítětem Božím, do duše je mu
vtisknuto
nesmazatelné
znamení
křesťana a stává se členem katolické
církve. Každý, dosud nepokřtěný žijící
člověk může přijmout tuto svátost.
Lidé od 14-ti let se před přijetím
křtu musí připravit. Tato doba se
jmenuje
katechumenát.
Podle
definice
jsou
svátosti
smysly
vnímatelná
znamení
neviditelné
milosti, ustanovená Ježíšem Kristem.
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katolickém kostele naleznete její
obraz. Mnoho žen nosí její jméno.
Pamatujeme na Marii a uctíváme ji
zvláště o těchto čtyřech velkých
svátcích (slavnostech): 1.ledna:
Prvního
dne
každého
roku
oslavujeme „Matku Boží, Pannu
Marii“. 25.března: O slavnosti
„Zvěstování Páně“ (devět měsíců
před Vánocemi) uctívá církev našeho
Pána i jeho Matku současně.
15.srpna: Nanebevzetí – den, kdy
byla Maria vzata do nebe. Slavíme
svátek toho dne, ačkoli nevíme, kdy
a za jakých okolností Panna Maria
zemřela. Ale věříme, že „když
skončilo její pozemské putování,
byla vzata s tělem i duší do nebeské
slávy“. Tam, kde je ona, budeme
jednou i my. 8.prosince: Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního
hříchu. Uctíváme ji jako „Pannu
počatou bez prvotního hříchu a
Bohorodičku“.
Křesťané uctívají
Pannu Marii různým způsobem.
Zpívají jí chvály a prosí ji jako
Ježíšovu Matku, aby se za ně
přimlouvala. Po celém světě, všude,
kde se křesťané modlí, vzdávají hold
Panně Marii a pozdravují ji slovy
anděla: Zdrávas, Maria, milosti plná.
(Lk 1,28)
/podle Malého katolického
katechismu „Věřím“/

Naší odpovědí na tuto milost má být
především to, jak žijeme. „Miluj

Boha z celého srdce a bližního jako
sám sebe.“

Obřad křtu dětí může být zpestřen
recitacemi prostých básní, které
vnášejí citové teplo do liturgie.
Zdraví vás a žehná vám váš duchovní
správce
P.Bohuslav Bláha

Můj první úsměv…
Maminko, tatínku,
tolik se těším na váš první úsměv
Ale až já se na vás usměji
v tom bude celé nebe
Vždyť dnes Bůh přišel ke mně
Maminko, tatínku,
tolik se těším na váš první pohled
Ale až já se podívám do vašich očí, na
vaši tvář
v tom bude celé nebe
Vždyť dnes Bůh přišel ke mně
a já jsem dítětem Božím
Maminko moje, tatínku můj,
tolik, tolik se těším,
až vy mne pohladíte
Ale až jednou moje ruka vás pohladí,
podepře, utře pot z čela
v tom bude celé nebe
Vždyť Bůh dnes přišel ke mně
a já jsem dítětem Božím

MARIA – MATKA CÍRKVE
Křesťané uctívají Pannu Marii jako
Matku
svého
Pána.
V každém
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druhy květin. Pak odjel na dovolenou.
Když se vrátil, byla louka posetá
pampeliškami.
Byl
z toho
tak
nešťastný, že nemohl spát. Kdosi
moudrý mu poradil: „Uděláš nejlíp,
když si ty pampelišky zamiluješ.“
Když si ten člověk na pampelišky
zvykl a smířil se s nimi, začaly se mu
líbit. – Často jsme nešťastní proto,
že jsme nespokojeni s tím, co máme,
s tím, kde jsme se narodili, jaký
máme nos a kolik vyděláváme peněz.
Ke štěstí přitom stačí málo:
přijmout to, jací jsme a co máme.

CESTOVNÍ OKÉNKO
Sázavský klášter
Zveme vás k návštěvě jednoho
z malebných míst v Čechách, který
je církevní a kulturní památkou.
Sázavský klášter je spojen se
svatoprokopskou tradicí a oživením
staroslovanské liturgie a písemnictví.

(Josef Schultz
Vlídná povzbuzení na každý den)

Klášter založil sv. Prokop v roce
1032, aby se tam konala slovanská
liturgie a vychovávalo slovanské
kněžstvo a řeholnictvo. V 11. století
byl klášter významným centrem
slovanské liturgie v Čechách a
seznamoval
slovanský
východ
s domácími kulturními hodnotami.
Slovanští mniši byli několikrát
z kláštera vypuzeni a klášter byl
zbaven
slovanské
liturgie,
ale
památka na zakladatele a prvního
opata byla velmi silná a Prokop byl
vyhlášen za svatého.

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Svatý Jan Bosko
Narodil se v 19.století nedaleko
italského Turína. Jako malý hoch
připravoval
kouzla
a
akrobatické
výstupy, aby lidi
zaujal a přitáhl
k Bohu. Velice
pilně se učil.
Když se stal
knězem, věnoval
se
chudým
chlapcům. Vybudoval „oratoř“ –
místo, kde si děti mohly hrát, učit
se a modlit. Založil kongregaci

MYŠLENKA
Jeden člověk měl na zahradě
trávník, na který zasadil nejrůznější
3
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salesiánů, kteří se starají o výchovu
dětí a mládeže.
Je patronem: mládeže, katolických
nakladatelství, novinářů, studujících,
dělníků, učňů, učedníků, chlapců.
Atributy: je zobrazován v kněžské
klerice, někdy je obklopen chlapci.

Zdařilá výstavka v Bratčicích
Dne 3. a 4.12. 2005 se uskutečnila
v budově bývalé fary předvánoční
výstava. Bratčické ženy, které zdobí
místní kostel, přišly s nápadem tuto
akci uskutečnit. Bylo k vidění mnoho
pěkných výšivek, různá aranžmá
květin, vánoční pečivo – hlavně
perníčky – a jiné. Zúčastnilo se asi
250 lidí. Děkujeme za příjemný
zážitek.
/Z.F./

Svátek má 31.ledna

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Výlet do kláštera
Ve čtvrtek 17.listopadu jsme se sešli
o půl deváté na zastávce u
kadeřnictví. Nastoupili jsme do
autobusu a jeli do Brna. Vedl nás
Tomáš Dudík.
Když jsme dojeli,
nejdřív jsme se šli podívat do
katedrály na Petrov. Potom jsme
pokračovali dál do Kapucínského
kláštera, kde nás provázel otec
Pablo. Prohlídka byla velmi zajímavá,
mohli jsme se ptát i na to, co nás
zajímalo. Pak jsme se rozloučili a šli
do Technického muzea, kde jsme si
prohlíželi různé stroje, auta a
starou hospodu. Ve starodávném
kině nám promítli film o raketách a
v herně jsme si pak mohli vyzkoušet
různé vynálezy a předměty. Poté
jsme
nastoupili
do
tramvaje,
přesedli na autobus a jeli domů do
Ořechova. Všem se výlet moc líbil.

Mikulášská besídka
Proč jsou ty děti začátkem prosince
najednou hodnější a často je
přistihnete jak si drmolí nějakou
básničku, i když to běžně nedělají?
To už se asi chystají na Mikulášskou.
Ořechovský Orel spolu s farností
Ořechov připravili 4.12.2005 pro
děti tradiční besídku v Orlovně.
Přišlo kolem 50 dětí spolu s rodiči a
prarodiči,
aby
si
připomenuly
štědrost
řeckého
světce
sv.
Mikuláše.
Napětí
před
jeho
příchodem
rozptýlil
divadelní
kroužek dětí, který si připravil čtyři
pohádky. Děti se před našima očima
měnily v princezny, krále, komorné a
dokonce zvládly zahrát i tříhlavého
draka. Pak už nastal čas svatého
Mikuláše a jeho doprovodu. Děti
s trochou trémy předvedly své

/Kristýna Smejkalová, 5.třída/
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27.3., 3.4., 10.4. vždy v 17:00 hodin
na faře v Ořechově.

naučené říkanky a písničky a žádné
nezůstalo bez dárečku.
Modlitby matek

ŽIVOT VE VÍŘE

Kde jsou dva nebo tři shromážděni
v mém jménu, tam jsem já uprostřed
nich. (Mt 18,20)

Úvaha o kněžství
Ve farnostech máme kněze, kteří
jsou jedni z nás, ale jejich posláním
je, že slouží našemu Pánu Bohu a
vedou nás po jeho cestách. Mnohdy
je tato služba zavede daleko od
domova a přece se k tomuto domovu
často rádi vrací, alespoň ve
vzpomínkách. Už několik roků se
setkávám
v lázních
v Teplicích
v Čechách s Otcem Janem Peprlou,
který je rodák z Ivančic. Vždy, když
se spolu setkáme, rozzáří se mu oči
a je velice rád, že potkává někoho ze
svého rodného kraje. Vzpomínky na
jeho rodný kraj se promítají i do
jeho kázání, kdy zmiňuje třeba
Tuřany či Brno. Když spolu
rozmlouváme vzpomíná, že v době
války procházel i Tikovicemi a
Ořechovem. Raduje se a těší se
z každého
pohledu,
který
mu
z Ivančic a okolí posílám. Vím, že
jeho přáním je navštívit ještě své
rodné
Ivančice,
jelikož
však
v prosinci oslavil 85 roků, tak pro
věk a s tím spojené nemoci už mu
není možné cestovat.
Ano, kněží plní své poslání ve službě
Pánu Bohu. I oni se rádi vrací do

Začátkem adventu jsme oslavily
první rok působení MODLITEB
MATEK v Ořechově. Nejprve jsme
se
scházely
v rodinách,
ale
s rostoucím počtem maminek a
jejich dětí jsme uvítaly nabídku
našeho pana faráře scházet se ve
farní budově v Ořechově. Nyní je
nás asi 12-14 maminek různého věku.
Osnovu
našeho
setkání
tvoří
modlitby
doporučené
světovým
hnutím „MODLITBY MATEK“. Další
modlitby volíme podle liturgické
doby – rozjímáme Ježíšův život při
desátku růžence, čteme z Písma
svatého nebo z duchovní literatury a
většinou nechybí čas na písničky.
V době
postní
jsme
společně
provázely Pána na jeho křížové
cestě.
Každá z nás svěřuje Bohu do rukou
své starosti, bolesti i pády a
odcházíme načerpány novou silou a
radostí.
Maminky, jste všechny srdečně
zvané mezi nás i s vašimi dětmi.
Těšíme se na vás tyto pondělky:
30.1., 13.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3.,
5
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křest a co
odpověď.

svého rodného kraje a vzpomínají.
Mysleme na Ně a prosme v modlitbě.

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme
mezi sebou kněze, tvého služebníka
a správce Božích tajemství. Prosíme
tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak
svaté službě a nám živou víru, žes ho
poslal ty. Učinils jej našim
duchovním vůdcem: dej mu ducha
moudrosti a rady, dej mu upřímnost
otcovské lásky a nám dar úcty a
oddanosti, ať pozorně nasloucháme
jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a
pro nás, člověka, který se musí
potýkat se slabostmi našimi i svými.
Dej nám i jemu trpělivost a
vzájemné pochopení. Dej mu zdraví
pro jeho těžkou službu. Ať je naším
dobrým pastýřem a přivede nás do
nebe. Amen.

obnáší?

Děkuji

za

Odpověď: Jestli je Váš partner
pokřtěný a Vy ne, můžete mít i takto
svatbu v kostele, aniž byste před
tím byla pokřtěná. Předpokládá se
příprava na svatbu, většinou na
místní faře, a je tam také jedna
podmínka: že nebudete bránit svému
partnerovi vychovávat budoucí děti
v křesťanské víře. Co se týče křtu
dospělého, vychází se především ze
základního motivu, a tím je víra
v Boha. Tak, jak ji vnímají křesťané
– víra v jediného Boha ve třech
osobách – Otce, Syna i Ducha
svatého. Pokud taková víra tady je, i
když třeba na začátku, může člověk
nastoupit do přípravy na křest,
které se říká katechumenát (někde
před tím může ještě být předkatechumenát).
Katechumenát
probíhá tam, kde jsou ve farnosti
uchazeči o křest, určitě se s ním
setkáte ve městech. Trvá různou
dobu, která odpovídá místním
podmínkám. Někde je to třeba jen
půl roku, jinde rok nebo až dva roky.

/A.F./

OTÁZKA A ODPOVĚĎ NA
AKTUÁLNÍ TÉMA
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se
prosím Vás zeptat. Můj přítel je
křtěný a já křtěná nejsem, chtěli
bychom mít svatbu v kostele. Musím
být křtěná také? Kdybych se
nenechala pokřtít, můžeme se vzít
v kostele a co bychom pro to museli
udělat? Nebo se mám raději nechat
pokřtít? Jak dlouho trvá příprava na

Odpověděl: R. D .Mgr. Petr Nešpor
Více informací na
http://www.katolik.cz/otazky/
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6.Jan Křtitel na poušti volal a) Jezte,
pijte a radujte se! (V) b) Obraťte se a
čiňte pokání! (Í) c) O nic se nestarejte!
(P)
7. Při Ježíšově křtu lidé uviděli a)
holubici (T) b) černé mračno (M) c)
slunce (E)

OKÉNKO PRO DĚTI
Milé děti,
dnes pro vás máme tajenku, která se
týká křtu Pána Ježíše. Ježíšův křest
je velmi důležitou událostí, která se
odehrála
před
jeho
veřejným
působením. Když později Ježíš po
svém zmrtvýchvstání poslal apoštoly
do světa, přikázal jim, aby křtili
všechny národy. Křest je proto velmi
důležitou svátostí. Odpouští hříchy,
začleňuje
do
církve,
vtiskuje
nezrušitelné znamení a každý člověk
se při něm stává Božím … (dokončení
v tajence).
1
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A ještě něco pro zasmání….
Maminka povídá svým dvěma dětem:
“Chci, aby v příštím roce žily v tomto
domě dvě hodné děti!“
„To je prima! To pak budeme čtyři!“
Sedí vyhladovělí studenti na koleji a
fantazírují: „Co kdybychom si začali
chovat prase?“ „Zbláznil ses? A co
ta špína? A ten smrad?“
„Zvykne si.“

4

Písmeno za správnou odpovědí dosaď
vždy do tajenky.

Vašíka poslali se vzkazem na faru:
„A až ti přijde otevřít pan farář, tak
hezky pozdrav Chvála Kristu!“
Po návratu se ho ptali, jak to
dopadlo.
„V pohodě, přišla otevřít farní
hospodyně, tak jsem hezky pozdravil
Zdrávas Maria!“

1.Jan Křtitel křtil v řece a) Nil (T) b)
Eufrat (S) c) Jordán (D)
2. Při Ježíšově křtu se ozval a) silný
hrom (M) b) hlas z nebe (E ) c) hukot
větru (C)
3. Po křtu Ježíš odešel a) do
Jeruzaléma (R) b) do Kafarnaa (K) c) na
poušť (Ě)
4. Křtil později i sám Ježíš? a)
pravděpodobně
křtili
spíše
jeho
učedníci (M) b) určitě ne (I) c) nevíme,
Písmo o tom nemluví (U)
5. Před křtem byl Ježíš a) v Nazaretě
(T) b) na hoře (O) c) na poušti (L)

„Kdo měl první mobil v Čechách?“
„Mach a Šebestová.“
Vyluštili jste správně tajenku
v minulém čísle? Správné řešení:
Pán je blízko.
7

PEREGRÍNEK
24.3. Děti potřebují hranice - Mgr.
Lenka Bínová
7.4. Jsou skoro dospělí a přesto
potřebují hranice - Mgr. Pavel
Strašák

OZNÁMENÍ
h
Orel jednota Ořechov si Vás
dovoluje srdečně pozvat na Dětský
maškarní karneval 19.2.2006 a na
Tradiční ostatky 25.2.2006

Příspěvek:60,-Kč jednotlivec/ 90,-Kč
pár

h
Všimli jste si nové nástěnky
v kostele Všech svatých, která nás
nechává
nahlédnout
do
hodin
náboženství našich dětí, jejich
aktivit, prací a snažení? Poděkování
patří paní Radce Jedličkové, která
nástěnku připravuje.

Setkání probíhají v uvedené termíny
vždy od 17.00 hodin v malém sále
Centra pro rodinu a sociální péči,
Josefská 1. Brno. Bližší informace na
tel.č. 542 217 464, 731 402 736
h
Ve dnech 1. – 8.1. 2006
proběhla tradiční Tříkrálová sbírka
České katolické charity. Děkujeme
Vám za to, že i Vy pomáháte
vytvářet
důstojné
a
rodinné
prostředí pro těžce nemocné v Domu
léčby bolesti s hospicem sv.Josefa
v Rajhradě.

h
Centrum pro rodinu a sociální
péči v Brně Vám nabízí některé
programy, které by mohly být
přínosné pro všechny, kteří se
zajímají o vztahy v rodině, výchovu
dětí, chtějí předcházet problémům
nebo již těžké rodinné situace řeší a
hledají informace o výchově a
partnerských vztazích.
Cyklus HRANICE,
ve kterém se
budeme
zabývat
problematikou
správného nastavení hranic v našich
vztazích, především v rodině.
24.2.
Mýty spojené s budováním
hranic - Ing. Eliška Vondráčková
10.3.
Hranice mezi partnery MUDr. Jana Hájková

h
Děkujeme všem, kteří nám
přispívají
do
našeho
společného
zpravodaje a zároveň bychom Vás
chtěli ujistit, že na Váš příspěvek
určitě dojde v některém z příštích
čísel
h
Příští číslo Peregrínka by mělo
vyjít s Boží pomocí na 1.postní neděli
5.3.2006.
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