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PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Milý čtenáři!
Se začátkem doby postní se nám
otevírá možnost hlouběji poznávat
Krista trpícího, abychom pak mohli
plněji prožít slávu Krista vítězného.
Kéž vás další číslo Peregrínka potěší a
povzbudí v každodenních postních
zápasech a v odříkání.

Vaše redakce

PŘES TÁBOR NA GOLGOTU
Pán Ježíš na přípravě do Jeruzaléma
vidí, že vrcholem jeho života je kříž.
Pro apoštoly něco nepředstavitelného.
Proto je připravuje, aby se nezřítili
do propasti pochybností, zklamání,
ztráty víry. Poskytne třem z nich
krátké intermezzo. Spatřili ho při
proměnění jinýma očima, ve světle
milosti Boží, v jeho božské kráse a
moci.
„Neviděli
nikoho,
jenom
samotného Ježíše.“ Potom zase přišla
noc jako dříve. Ježíš šel svou cestou
potupy a pronásledování. Podobně se

dálo i při vzkříšení. Nevyšel z hrobu
před širokou veřejností, ale inkognito,
tajně, privátně. Jen málokterým se
dostalo vidět jeho slávu, když se jim
ukázal.
Cesta do Jeruzaléma je cestou
církve. „Učedník není nad Mistra.“
Církev je stále na cestě na Golgotu,
na hoře Tábor dělá jen krátkou
zastávku. Není důvod k panice, když
návštěvníků kostela ubývá a některý
kněz se vzdal své služby. Velká masa
se vždy rozplyne. Rádi bychom viděli
a ukazovali církev z její nejlepší
stránky. Jsme jen jednou lidmi, proto
se rádi díváme na čísla, senzace,
manifestace. Církev je tam, kde je
Kristus. Cesta Kristova nevede přes
propagandu,
reklamu
a
halasná
shromáždění. Směřuje ke kříži, Tábor
je jen chvilkovou zastávkou k nabytí
sil. „Nevypravujte o tom, co jste
viděli!“ přikázal Ježíš apoštolům
cestou z Tábora.
Žádný směr cesty ke spáse není
beznadějný pro toho, kdo žije
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Roku 1623 zde na památku záchrany
před
morem
založil
kardinál
Ditrichstein
kapli
svatého
Šebestiána. V těsné blízkosti
svatyně byla postavena hranolovitá
zvonice s mohutným zvonem o
hmotnosti 4300 kg, který bývá
uváděn do pohybu čtyřmi muži.
Přístupová cesta na sv. Kopeček je
lemována kapličkami křížové cesty
vysvěcené v roce 1776.
Tradiční poutě se sochou Černé
Madony nesenou družičkami se
konají od roku 1622 dodnes (nebyly
nikdy přerušeny) za velké účasti
poutníků z okolí Mikulova i přilehlých
částí Rakouska. Na trase pouti
kolem křížové cesty je výškový
rozdíl 110 m. Obtížnost poutě je
chápána poutníky jako oběť.
Poutní mše na sv. Kopečku je první
neděli v září, v kapli začíná v 9.15 a u
XII. zastavení křížové cesty v
10.30.

s Ježíšem ve víře a věrnosti. I my
putujeme na své křížové cestě přes
Tábor. Je jím katolický chrám
s živým Ježíšem, který ve své
milosti zjevuje nám svou slávu. „Kdo
skrze Krista nepůjde, cesty do nebe
nenajde,“ zpíváme. Kristus je slunce
našeho života, které svítí, živí a
vede. „Pane, je nám dobře, že jsme
zde.“ To řekl Petr jen na hoře
Tábor, nikoliv při svém povýšení, ale
když viděl božské světlo, jak září
z Ježíše. I nám bude dobře, když
půjdeme jeho cestou. Prorok nás
vybízí: „Choďte po cestách, jak jsem
Vám přikázal a povede se vám dobře“
/Jer.7,23/.

Váš P. Bohuslav Bláha

CESTOVNÍ OKÉNKO
Svatý Kopeček u Mikulova
Nechte se od nás pozvat na poutní
místo, které přestože leží nedaleko,
není příliš známé. Je to 50 km jižně
od Brna vzdálený svatý Kopeček u
Mikulova.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Ohlédnutí za vánočním koncertem
Dne 8.1.2006 proběhl v kostele
Všech svatých v Ořechově vánoční
koncert. Mohli jsme zde vyslechnout
chrámový sbor z Tikovic pod
vedením Luďka Pešky a chrámový
sbor z Ořechova pod vedením Jany
Pařilové s varhanním doprovodem
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Petra Lorence. Díky nadšení obou
sbormistrů a všech členů obou sborů
jsme se potěšili krásnými skladbami,
které byly vkusně vybrány, aby tak
umocnily poklidnou atmosféru Vánoc.
Naše malé děti nás v pásmu
rytmických písní nadchly svým
bezprostředním projevem. Rytmické
písně měla připravená i starší
děvčata.
Léta je již našim milým hostem
zpěvačka Alena Borková se svoji
matkou - varhanicí Alenou Borkovou.
Bylo opravdovým zážitkem sledovat
rok od roku se lepšící výkony mladé,
talentované zpěvačky. Kdo neslyšel
naše varhany v plné parádě, mohl se
přesvědčit, jak zní v podání
studenta ZUŠ Jaroslava Kvapila
v Brně pana Zdeňka Gottwalda,
který i za nepříznivé teploty
předvedl velmi technicky náročné
varhanní skladby.
Scénka David a Goliáš Orelského
divadelního kroužku nás vrátila zpět
do doby narození našeho Pána.
Závěrečným „Narodil se Kristus Pán“
jsme vzdali díky našemu Spasiteli.

nás obětoval a že nás provází celým
životem. Naši předkové i my tyto
kříže uctíváme, je vidět, že se kříže
opravují a přečkávají časy dobré i ty
horší. Také v naší farnosti máme
krásné kříže, které přečkaly i dobu
války. Jeden z nich se stal v loňském
roce stoletým a nese stopy po
válečných
střelách.
Stojí
tu
vznešeně a tiše ve stínu starých lip,
při silnici směrem na Silůvky, dnešní
ulici Jeřábkové od roku 1905, kdy ho
manželé Matěj a Filipína Konečný
„Ke cti a chvále Boží postavili.“ Je na
něm vyrytý citát z Bible Mt.XI.28
„Pojďtež ke mě všickni, kteří
pracujete a obtíženi jste a já vás
občerstvím.“
Zastavme na chvíli své myšlenky ve
shonu tohoto světa a obraťme je
k Pánu Ježíši, vzpomeňme, že je
stále s námi a stále nás volá. A velký
dík těm, kteří stavěli a staví kříže
při cestách.
/A.F./

Petr Trenz

Stoletý kříž
Když projíždíme naší krásnou vlastí,
vidíme ve vesnicích, polích i městech
stát při cestě spoustu křížů. Stojí
tu desítky, některé i stovky let.
Připomínají nám, že Pán Ježíš se za
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Pane, když se budeme ohýbat, a
někdy dokonce padat pod svým
každodenním křížem, když budeme
plakat, křičet a naříkat před křížem
světa, když budeme mít chuť utéci
nebo si sednout a nedělat nic, dej
nám sílu, abychom se vrátili a
abychom se zase zvedli a postupovali
dál, aniž bychom proklínali tvou ruku,
která ukazuje směr.
/Michel Quoist – Povídej mi o lásce/

nemocných, se konalo v Brně na
Petrově setkání redaktorů farních
časopisů. Byli jsme pozváni i my za
náš Peregrínek. Velice nás to
potěšilo. Přestože je náš farní
časopis teprve v plenkách, mohli
jsme se na setkání představit mezi
39 zúčastněnými.
Setkání
začalo
bohoslužbou
v katedrální kapli, kterou celebroval
brněnský
biskup
Mons.Vojtěch
Cikrle. Hovořil také o pokoře
redaktorů a o tom, jak může
redaktor farního časopisu naplnit
touhu člověka být blíž Kristu. Jako
poděkování nám věnoval svoji knihu
meditací a promluv. Poděkování bylo i
na naší straně. Otec biskup také
ocenil děkovnou listinou obětavou a
dlouholetou práci tří redaktorů
farních časopisů brněnské diecéze:
Ing.Jindřicha Kanii ze Znojma,
MUDr. Otty Svobody, CSc. z Telče a
Mgr. Václava
Štauda
z BrnaŘečkovic. Po prohlídce adorační
kaple, klenotnice a věží katedrály
jsme byli pozváni do sálu kurie
v prostorách biskupství, kde nás
čekali milí hosté. Nový tiskový
mluvčí ČBK Mgr. Martin Horálek,
ředitel Radia Prohlas R.D.Ing.
Martin Holík a redaktor Katolického
týdeníku Jiří Macháně. Mluvili o své
redaktorské činnosti. Otec Martin

Maškarní karneval
Farnost Ořechov a
Jednota Orel
pořádala dětský
maškarní karneval.
V neděli 19.2. jsme
šli do orlovny, v 15
hodin začal
karneval. Byly tam
soutěže, mezi nimi
hrála hudba a
tancovalo se.
Nakonec se
losovalo o ceny v tombole. Nejlepší
byla 1. a 2.cena, to byly dorty. Kdo
měl štěstí, něco vyhrál. Ale všem se
nám tam líbilo!

/P.S.,3.třída/

Setkání redaktorů na Petrově
Na
sklonku
jarních
prázdnin,
v sobotu 11.2. na svátek Panny Marie
Lourdské a zároveň ve Světový den
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Ten maličký – abychom ho vzali do
náruče.
Slepý – abychom ho vedli.
Němý – abychom za něj mluvili.
Chromý – abychom s ním kráčeli.
Závislý na drogách – abychom mu byli
přáteli.
Prostitutka – abychom ji vzdálili od
nebezpečí a byli jí příteli.
Uvězněný – abychom ho navštěvovali.
Starý – abychom mu sloužili.
Pro mne Ježíš je můj Bůh.
Ježíš je můj Ženich.
Ježíš je můj Život.
Ježíš je má jediná Láska.
Ježíš je moje Všechno ve všem.
Ježíš je Vše, co mám.

Holík také informoval o křesťanské
televizi NOE.
V odpoledních
hodinách
setkání
redaktorů končilo a my odcházeli
povzbuzeni, plni elánu a nadšení, ale
zároveň se zkušeností „profíků“, že
mohou přijít i těžší chvíle. To je pak
důležité vytrvat v započatém díle.
ŽIVOT VE VÍŘE
Meditace Matky Terezy
To je Ježíš pro mne:
Slovo, jenž se stalo tělem.
Chléb života.
Oběť daná za naše hříchy na kříži.
Oběť za hříchy světa i za hříchy mé.
Slovo – abychom ho mluvili.
Pravda – abychom ji říkali.
Cesta – abychom po ní šli.
Světlo – abychom ho stavěli na svícen.
Život – abychom ho žili.
Láska – abychom ji milovali.
Radost – abychom ji sdíleli.
Oběť – abychom ji nabízeli.
Pokoj a mír – abychom ho dávali.
Chléb života – abychom ho jedli.
Hladový – abychom mu dali pít.
Nahý – abychom ho oblékli.
Bezdomovec – abychom ho pozvali dál.
Nemocný – abychom ho léčili.
Osamělý – abychom ho milovali.
Nechtěný – abychom ho chtěli.
Malomocný – abychom mu omyli rány.
Žebrák – abychom se na něj usmívali.
Opilec – abychom mu naslouchali.
Duševně chorý – abychom ho chránili.

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Jan z Boha (Jan Ciudad)
Je
patronem:
nemocných
a
nemocnic, ošetřovatelů, knihkupců a
knihtiskařů i výrobců papíru.
Atributy: řeholní hábit, hrnec,
Jezulátko držící granátové jablko
(symbol Granady), koš, nemocní,
obraz Krista, provaz, pytel, trnová
koruna.

Komiks na následující dvojstraně s
životopisem tohoto významného
světce byl převzat se svolením
redakce z Katechetického věstníku
č. 7 šk.rok 2001/2002.
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a zvelebovali, protože svým dětem
zavazí a vnukům jsou k smíchu. Když
sedí sice ve své světničce, ale nikdo
nepřijde, aby s nimi zavzpomínal na
to, co za celý život prožili. Když jim
nikdo neřekne slovo ocenění a obdivu
za to, co přestáli - za války, po válce,
při péči o děti.
Poslouchat své rodiče, to už dospělí
samozřejmě nemusí. Mají plné právo
žít si po svém, ale vyslechnout
rodiče, to mohou a to dělat mají.
Chovat se k rodičům s úctou a
láskou, to s plnoletostí nekončí, to
platí po celý život.
Shrňme si, jak si to chceme
pamatovat: Nedospělé děti zavazuje
čtvrté přikázání, aby své rodiče
ctily, milovaly, poslouchaly a aby jim
podle svých sil pomáhaly. Dospělé
děti už nejsou povinny rodiče
poslouchat, zato se mají o to víc
rodičům věnovat a s láskou jim
dosloužit.
/ na základě knihy Ladislava Simajchla:

MYŠLENKA
Úvaha nad příspěvkem

„Stáří nemusí být vždy tyranem,
jenže:
Mládí
nekoupíš,
stáří
neprodáš. A proto, ať chceme nebo
nechceme, ať na to myslíme nebo
nemyslíme, stárneme všichni. Až je
žití neúnosné, pomůže nám vždy Pán
Bůh.“
/D.H., 69 let/

Může mladší generace také pomoct
nést tíhu stáří?
Jasnou
odpověď
najdeme
ve
4.přikázání (Dt 5,16).
Původně se 4. přikázání nedospělých
dětí netýkalo. Byl to příkaz
dospělým, aby měli v úctě své staré
rodiče a pečovali o ně; aby si jich
vážili.
Již ve 3. Mojž. se toto přikázání
rozšiřuje na úctu ke starým lidem
vůbec:
"Před
šedivou
hlavou
povstaneš
a
starému
člověku
prokážeš úctu" (Lv 19,32). Dnes už
stará generace není na mladých
závislá existenčně. Mají svou penzi,
jsou domovy důchodců, je tu
pečovatelská služba.
Ale to vše starým lidem nedá
spokojené a šťastné stáří, když k
tomu nedostanou od svých dětí úctu
a lásku. Když na ně mladí nemají čas.
Když nemohou dožít v domku, který
svýma rukama po celý život budovali

Desatero
božích
přikázání
pravidla dobrého člověčenství/

-

Vojtěch Cikrle - O stáří
Ježíš Kristus zemřel mladý a touží
prožít své stáří v každém člověku,
kterému dává darem dlouhý život.
Je to velká šance přiblížit se mu a
žít pro něj. Nabízejte svá trápení
stáří, své bolesti, opuštěnost a
8
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o hlavu kratší. A že byl nevinný? Král to
chtěl, a to stačí!
A jednou do této smutné země zavítal
šašek jakýsi, co cinkal rolničkami a
úsměv od ucha k uchu měl. Lidé ho
varovali - to nedělej, to nemá náš král
rád - avšak šašek nedbal a dál se smál.
Už pro něj poslal král a šašek stojí před
králem. Zde stojí ten co místo zloby na
tváři ho úsměv zdobí. Král křičel jako
lev, veliký byl jeho hněv: "Zavolejte
kata!" Však šaškův úsměv nemizí, on
nekroutí se k zemi, neprosí a
neproklíná, usmívá se dál: "Pane králi, v
téhle slupce co vás halí jako mocný a
zlý král, skrývá se jen malý vlídný
králík, co rád by se šťastně smál.
Bojíte se, že jednou lid vás odhalí, jak
jste stejný jako oni, máte radost, máte
strach, je vám líto ptáčka v kleci, po
vlídnosti toužíte, avšak masku svou
odložit se bojíte, snad že byste jak
nahý přede všemi stál a vy jste přece
KRÁL! Však to dobro ve vás dříme a
čeká na svou chvíli, kdyby ta poslední
být to měla!" To byla šaškova řeč a král
se ještě více mračí: "Tak ty nemáš ze
mne strach?" A šašek dál klidně praví:
"Ne tak králi, nikdo není jen dobrý či
jen zlý. V každém z nás dobro či zlo
spí, v jednom jedno, v druhém druhé,
ale ve všech obě jsou. A ty králi, vzbuď
své srdce, ptej se kde je světlo v něm."
Král je zlomen ve své pýše, na trůn
znovu usedá a pro sebe docela tiše
řekne: "Kdo jsem vlastně já? Někdy v
noci, skoro k ránu jak lehká křídla

nemoci Pánu. On je může použít
k proměně světa v Boží království.
/z knihy Mons.ThLic.Vojtěcha Cikrleho
Vy jste sůl země a světlo světa/
Sv.František Saleský: Modlitba ve
stáří

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si
stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám –
bojím se stáří. Je mi tak, jako bych
se musel rozloučit, nemohu zastavit
čas. Cítím, jak den ze dne ztrácím
sílu a přicházím o bývalou krásu. Dej
mému srdci sílu, abych život přijal
tak, jak Ty jej řídíš. Ne mrzoutsky,
ne lítostivě, ne se skleslou náladou,
ne jako odcházející, ale jako vděčný
a připravený ke všemu, k čemu Ty
mě ještě povoláš. A k tomu mi dej
sílu srdce. Amen
OKÉNKO PRO DĚTI

Milé děti a mládeži!
Luštili jste v minulém čísle správně?
Tajenka zněla: dítětem
V dnešním
okénku
si
trochu
pohrajeme se slovy a přinášíme vám
pohádku .
Král a šašek
Byl jednou jeden starý král. Měl šedý
vous i vlasy bílé a svému lidu panoval,že
zlé měli chvíle. Jen se mračil, bitvy
vedl pro každou maličkost, znal jenom
svá přání, své pohodlí a svou zlost. Co
mu bylo po jiných! Kdo nelíbil se mu, byl
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holubic, zmítá se srdce ve mně jako by
chtělo něco víc. Jak by zloba co z něj
pryští v něm cosi krásného dusila, než
však stačí mi to sdělit, zase znovu
usínám." Zvedne hlavu starý král a rýhy
vrásek v tváři nevěstí už nic zlého a
otočí se směrem k šaškovi:"Má duše je
jak poušť vyprahlá, kdo jsi, že v ní
studnu hledáš?" A šašek je potěšen a
vypráví: "Mé světlo a radost mi dává
ten, co zemřel za mě v těžkých mukách,
i za tebe svůj život dal." Král nechce
věřit této zprávě, že i za jeho srdce
zlé mohl zemřít čistý Beránek.
Slzy zmáčí starou tvář a král svlékl
svou halenu zlatem pošitou: "Vem ji
šašku potřebným a já jdu do své
komnaty, abych našel a napravil co
zlého jsem způsobil. Odpusť šašku mou
krutost, co ti hlavu srazit chtěla, snad i
lid mi odpustí, půjdu prosit toho, co
dává mi tolik síly..."
A tak v té zemi starý král moudře a
vlídně panoval a v lásce měl ho lid.
Úsměv jeho tváře zdobí od rána až do
večera a to zlé - to bylo včera - už je
pryč a nikdy víc nesmí do té země
znova. Král chce držet svoje slovo a jen
lásku v srdci mít.

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA
AKTUÁLNÍ TÉMA
Otázka: Co jsou to exercicie?
Odpověď: Exercicie = cvičení. Jde o
duchovní formu péče o sebe sama.
Pomocí rozjímavé modlitby v tichu a
za vedení kněze se věřící ve svém
nitru obrací k Bohu.
Snad bychom je mohli označit i za
duchovní školení. Na několik dní až
měsíc se opouští dění světa, aby
pomocí
bohoslužby,
kázání,
přednášek, četby Písma, duchovních
rozhovorů, rozjímání a usebrání se
naše duše „nasytila a zesílila“.
Zvlášť využívaná je duchovními
osobami (kněží a řeholnice ji věnují
ročně několik dní), ale pro svůj
klidný způsob je vhodná a přístupná
všem věřícím.
Odpověděl: Marek Slatinský
Otázka: Zajímalo by mne, proč se
Zelenému čtvrtku říká Zelený
čtvrtek.
Odpověď: Co se etymologie tohoto
pojmenování týče, existuje několik
hypotéz.
Dosti rozšířený názor je, že
původním motivem je skutečně
zelená barva. Zelený čtvrtek se
tedy obvykle vysvětluje na základě
zelených bylin, které byly součástí
Poslední večeře jako pesachové

Akce pro vás
Neděle 2.4.2006 Biblické závody
v sokolovně v Syrovicích.
Sobota 8.4.2006 Diecézní setkání
mládeže s otcem biskupem v Brně na
Petrově, při kterém proběhne žehnání
vlajky brněnské diecéze.
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Pravděpodobnější etymologie je ta,
která předpokládá, že německý
výraz Gründonnerstag souvisí se
starobylými výrazy greinen n.
grienen s významem plakat, naříkat.
Tato motivace je i v angličtině a
ruštině. Hláskovými změnami vznikl
výraz Gründonnerstag, u nějž již
původní motivace nebyla zřetelná.
Do češtiny byl pak přijat jako kalk,
tedy doslovný překlad.
Odpověděl: Zdeněk Drštka

hostiny, nebo jako probouzející se
přírody, jelikož se Velikonoce slaví v
době, kdy se všechno zelená.
Nicméně je třeba říci, že zelená
barva se v pojmenování prvního dne
velikonočního tridua objevuje pouze
v češtině, slovenštině a němčině.
Přitom v češtině je doložen až od 15.
stol., do té doby se používal termín
Velký čtvrtek. V němčině je výraz
Gründonnerstag doložen od 12. stol.
V jiných evropských jazycích se
barevná motivace neobjevuje, jen v
dialektech
na
Těšínsku
a
Jablunkovsku se pod vlivem polštiny
vyskytuje výraz Zelené svěnta (pol.
Zielone Świątki či Zielone Święta),
ten však označuje slavnost Seslání
Ducha Svatého (letnice). Židovský
svátek „Pod zelenou“ alias Svátek
stánků se slaví 15. Tišri, tzn. na
přelomu září a října. Latina používá
výrazy Feria quinta Hebdomadae
sanctae (čtvrtek Svatého týdne),
resp. Feria quinta in cena Domini
(čtvrtek večeře Páně), angličtina
Holy Thursday (Svatý čtvrtek) nebo
Maundry
Thursday
(doslova
„Naříkavý čtvrtek“, sloveso maunder
znamená naříkat), francouzština
Jeudi Saint, italština Giovedě Santo,
španělština Jueves Santo (Svatý
čtvrtek), ruština страстной четверг
(„Strastný“ čtvrtek).

Otázky a odpovědi byly čerpány z
http://www.katolik.cz/otazky/
POZVÁNKA
VI.pěší pouť na Velehrad
Stalo se již tradicí, že předposlední
týden v srpnu se koná pěší pouť na
Velehrad. Letos od 21. do 26. srpna
se uskuteční již VI.ročník. Poutníci
z Brna a okolí budou mít možnost
poprvé vytvořit vlastní „brněnský
proud“, který prochází blízko našich
farností přes Bosonohy, Anenský
mlýn, Rajhrad a Blučinu, kde se
připojí
k vranovsko-znojemskému
proudu. Více informací na adrese
www.fytym.com nebo PhDr.Františka
Zajíčka
–
tel.
546213671,
frazaj@med.muni.cz
nebo
na
nástěnce v kostele Všech svatých
v Ořechově.
11

PEREGRÍNEK
informací pro zájemce na www.dcvranov.katolik.cz nebo v redakci

OZNÁMENÍ
h
Pro časté dotazy a zájem
nabízíme přehled udělených svátostí
v kostele Všech svatých v Ořechově
a v kostele sv.Jiří v Tikovicích v
minulém kalendářním roce.
Ořechov: křest-35, manželství-5,
svaté přijímání-13200.
Tikovice: křest-15, manželství-4,
svaté přijímání-5800.
Pohřbů bylo v roce 2005 v Ořechově
10, v Tikovicích 9, v Silůvkách 3,
v Pršticích také 3 a v Radosticích 1.
Podrobné
informace,
výsledky
hospodaření za rok 2005 a plány na
rok 2006 v našich farnostech byly
předány na Biskupství.

h
Moravsko-slezská křesťanská
akademie zve na přednášky, které se
konají vždy v úterý v 18 hodin na
Petrově 2.
14.3.
Lze
vědecky
dokázat
existenci Boha?
Doc. Ing. Miroslav Král
4.4.Psychologie duchovního života
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
25.4. Veřejnoprávní a soukromá
křesťanská média
Dr. Ing. Petr Chovanec
h
Redakce Peregrínka děkuje
všem, kteří finančně přispívají na
náklady spojené s tiskem našeho
společného
farního
časopisu.
Zároveň stále vybízíme, abyste se
nebáli a napsali co jste kde viděli,
prožili, zorganizovali, o čem byste si
chtěli přečíst. Děkujeme.

h Program chrámového sboru v
Ořechově na letošní Velikonoce je
následující:
Zvon bouří za svítání
Gen rosso messe - mezizpěv
Buď Bohu všechna chvála, čest
(A. Michna 1653 )

h Příští číslo Peregrínka vyjde
s Boží pomocí na Slavnost Seslání
Ducha svatého 4.června, tj. za asi 12
týdnů, což je v porovnání s prvními
třemi čísly delší časový odstup.
Náhradou za to Vám je zpravodaj
s více stranami.

h
Duchovní centrum sv.Františka
z Pauly ve Vranově u Brna nabízí po
celý rok duchovní obnovy, katecheze
pro dospělé, exercicie a bdění. Více

Vaše redakce

Redakce a zpracování: Hana Poledňová, Leona Steingartová. Příspěvky odevzdávejte do
označených krabic „Peregrínek“ v kostelech v Ořechově, Tikovicích, Bratčicích nebo zasílejte
e-mailem na adresu < peregrinek@atlas.cz >. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti.
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