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Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.“ (Jan 3,16)
Požehnané velikonoční svátky přeje

redakce

PŘÍBĚH VELIKONOC
Vjezd do Jeruzaléma
Král přichází!
Už jen dva kilometry! Za posledním
fíkovníkovým hájem, na svahu Olivové
hory, leží Jeruzalém. Ježíš a jeho
učedníci, když už byli skoro ve městě,
odpočinuli si hodinku u silnice před
posledním
úsekem
své
cesty.
V palčivém poledním slunci mlčeli a
oddávali se svým myšlenkám. Nyní
promluvil
Ježíš
klidně
k dvěma
učedníkům, kteří seděli vedle něho:
„Jděte do vesnice, která je naproti
nám,“ pravil a ukázal na skupinu domů
nedaleko pod silnicí. „Tam najdete
přivázané oslátko, na kterém ještě

nikdo neseděl. Odvažte je a přiveďte
mi je sem. A když se vás někdo zeptá:
„Proč
to
oslátko
odvazujete?´
řekněte mu: ,Pán je potřebuje.´“
Dva učedníci odešli. Na kraji vesnice,
kde se setkávají dvě cesty, nalezli
dům s hnědou oslicí a s oslátkem,
přivázaným ke kůlu u zdi. Osli stáli
trpělivě na slunci a oháněli se ocasy,
aby setřásli mouchy. Když uslyšel
jejich majitel rachot a uviděl cizí
muže, přišel ke dveřím a ptal se:
„Proč to oslátko odvazujete?“
„Pán je potřebuje,“ pravili učedníci.
Majiteli to stačilo, souhlasně přikývl.
Odvedli tedy oslici i s oslátkem
k Ježíšovi a k ostatním učedníkům.
Dva nebo tři z nich roztáhli své pláště
a udělali z nich na kostnatém a
zaprášeném hřbetě oslátka sedlo.
Ježíš si na ně sedl, něžně pohladil
zvířátko, které se pod ním třáslo, a
malá družina zamířila k Jeruzalému.
Tou dobou byla v Jeruzalémě spousta
lidí. Rozneslo se, že toto je Ježíš,
který v sousedství vzkřísil mrtvého
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Ale Ježíš mu pravil: „Říkám ti,
budou-li tito mlčet, bude volat
kamení na cestě.“ A tak přišli do
Jeruzaléma. Ježíš zaplakal, když
viděl město, které miloval a kde brzy
zemře. S Martou a Marií strávil noc
v Betánii a příštího rána se vrátil do
Jeruzaléma, šel do chrámu a učil
tam. Ale ze všeho nejdřív, jako kdysi
při
jiné
návštěvě,
vyhnal
z chrámového nádvoří handlíře a
zpřevracel stoly směnárníků a
kramářů.
Řekl jim: „V Písmě stojí: ,Můj dům
bude domem modlitby´, ale vy jste
z něho udělali lupičské doupě.“
Každý den učil v chrámě a lidé na
něm přímo viseli, když mluvil.
/převzato z www.vira.cz /

Lazara z temného hrobu. Když
spatřili,
že
Ježíš
jede
do
Jeruzaléma, vzpomněli si mnozí na
dávné proroctví, že takto má přijít
Bohem vyvolený Král. Že nepřijede
s velkým průvodem a na bílém koni,
ale pokorně na oslu, na oslím mláděti.
Někdo začal provolávat slávu, jiní se
k němu přidali, a pak už volali a jásali
všichni: Lámali nízké větve palem a
mávali jimi jako prapory a z listí
udělali na cestě koberec. Někteří
dokonce prostírali na cestu své
pláště jako pro královský průvod.
Z vrcholu pahorku měli před sebou
Jeruzalém jako na dlani. A když
začal oslík sestupovat opatrně
k městu, dali se všichni přítomní do
zpěvu a do nadšeného tleskání.
„Požehnaný Král, který přichází ve
jménu Pána! Pokoj na nebi a sláva na
výsostech!“
Děti zpívaly a tančily před ním, lidé
tleskali a křičeli, palmové ratolesti
vlály a třepotaly se ve větru.
Jenom farizeové, kteří hlídkovali
s protáhlými obličeji na rozích ulic,
reptali a protestovali. „Celý svět
odešel za ním,“ mručeli mezi sebou.
Jeden už to nemohl vydržet
(farizeové totiž nemohli ani vidět,
že je Ježíš tak oblíbený) a zavolal na
něj, když osel kráčel kolem něho:
„Mistře, zakaž to svým učedníkům!“

MYŠLENKA
„Rabíne, co si myslíš o penězích ?“
ptal se jeden mladík učitele.
„Podívej se z okna,“ poradil mu učitel
„Co vidíš ?“
„Vidím nějakou ženu s děckem, vůz
tažený dvěma koňmi a vesničana,
který míří na trh.“
„Dobrá. A teď se podívej do zrcadla.
Co vidíš ?“
„Co chceš, abych viděl ? Vidím sám
sebe, samozřejmě.“
„Nyní přemýšlej. Okno je vyrobeno
ze skla, také zrcadlo je vyrobeno ze
2
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lidské srdce. Zkuste reagovat
úsměvem na mrzutou náladu manžela,
úředníka,
doprovoďte
úsměvem
žádost o opravu údržbáři. Kdyby se
lidé naučili více usmívat, svět by byl
jasnější, lepší. Úsměv je projevem
dobroty a laskavosti duše – a před
touto silou se každý pokorně skloní.
/P. Bohuslav Bláha/
„Nikdy nebudeme vědět, kolik
dobra může přinést prostý úsměv…
Přináší do našeho života něco
z Boží skutečnosti“

skla. Stačí nepatrná vrstvička
stříbra na skle a člověk vidí jen sám
sebe.“
Jsme obklopeni lidmi, kteří si svá
okna proměnili v zrcadla. Myslí si, že
se dívají „ven“, a přitom přemýšlejí
jen o sobě. Nedovol, aby se okno
tvého srdce stalo zrcadlem.
/Bruno Ferrero/
DUCHOVNÍ ŽIVOT
Úsměv - všední kouzlo?
Člověk by řekl, že malá bytost –
dítě právě narozené – má jen ty
nejzákladnější starosti. Totiž jíst a
spát. A přece! Dítě se najednou
usměje. Nevědomě, zajisté, protože
se mu malá ústa zvlnila ve spánku.
Ale ten úsměv prozradil, že máme
před sebou člověka, který od svého
narození cítí a který své pocity
dovede kromě pláče vtělovat do
úsměvu. Úsměv, to je takové všední
kouzlo, které umí zvládnout pouze
člověk. Prosvětlí se celý pokoj, když
se malé dítě usměje, v tom drobném
pohybu úst je kouzlo. Můžeme se o
tom přesvědčit na každém kroku a
nemusí pochopitelně jít jen o úsměvy
dětí. Myslím, že bychom neměli
šetřit tímto projevem radosti a
spokojenosti. Úsměv je opravdu
kouzelný – řekl bych, že je to
tajemný klíč, který se hodí ke
každému zámku, jímž je zavřeno

/Matka Tereza/

Postní nabodeníčko
Satan
svolal
celosvětové
shromáždění démonů. Ve svém
úvodním projevu řekl: „Nemůžeme
křesťanům zabránit, aby chodili do
kostela. Nemůžeme jim zabránit,
aby si četli Bibli a znali pravdu.
Dokonce jim nemůžeme zabránit ani
v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah
se svým Spasitelem. Nechejme je
tedy, ať si chodí do kostela. Ale
připravme je o čas, aby neměli čas
budovat si vztah k Ježíši Kristu.
Právě toto od vás chci,“ řekl satan.
„Zabraňte jim v tom, aby byli
v kontaktu se svým Spasitelem a po
celý den udržovali toto životodárné
spojení!“
„A jak to máme udělat?“ zvolali
démoni.
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slev a výrobků a služeb zdarma a
falešnými
nadějemi.
V novinách,
časopisech a v televizi vytvářejte
dojem, že nejdůležitější je vnější
krása, aby začali být nespokojení se
svými manželi a manželkami. Snažte
se, aby byli příliš unavení, než aby
měly čas na svou rodinu.
Ať je pro ně zdravá výživa
náhradním náboženstvím a ať se
míšením
různých
kultur
a
náboženství
u
nich
rozplývá
povědomí o vlastních duchovních
kořenech. Ať se do jejich duší
vkrádá chaos, který nahradí vnitřní a
vnější
řád.
Nahraďte
jejich
pravidelnost
v liturgickém
roce
důrazem
na
„osvobozující
nepravidelnost“. Tradice jsou pro
staré báby a moderní je být IN.
Dejte jim duchovnost ve formě
lákavého exotického zboží, o kterém
měli ukřivděný pocit, že jim bylo
církví odpíráno. Ať organizovaně
meditují
bez
Lásky
s pocitem
vlastního přirozeného uspokojení.
Nahraďte jim čas pro modlitbu,
kalkulací
s osudnými
čísly
v astrologii a numerologii. Ať mají
pocit, že vidí do budoucnosti, že jsou
chytřejší než ostatní lidé a dokonce
někteří než Bůh. Dejte jim Santa
Clause, abyste je odvedli od
vysvětlení skutečného smyslu Vánoc
jejich
dětem.
Dejte
jim

„Snažte
se,
aby
byli
pořád
zaneprázdněni nedůležitými věcmi a
vymyslete si spousty možností, jak
zaměstnat jejich mysl. Pokoušejte
je, aby utráceli, utráceli a utráceli a
vypůjčovali si peníze. Přesvědčte
jejich ženy, aby chodily do práce a
trávily tam spousty času, a jejich
manžele, aby pracovali šest až sedm
dní v týdnu, deset až dvanáct hodin
denně, aby si mohli dovolit žít
prázdný život. Zabraňte jim trávit
čas s dětmi. Až se jejich rodiny
rozpadnou, nebude už v jejich
domovech brzy úniku od pracovního
stresu! Působte neustále na jejich
mysl, aby neslyšeli onen tichý,
nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si
na cestách neustále pouštěli rádio
nebo CD přehrávač, aby měli doma
neustále zapnuté televizory, DVD
přehrávače a počítače, a dohlédněte
na to, aby v každém obchodě a
restauraci
neustále
vyhrávala
světská hudba. To zcela zaměstná
jejich mysl a přeruší jejich spojení
s Kristem.
Dbejte, aby měli po ruce spoustu
plytkých
časopisů
a
novin.
Čtyřiadvacet hodin denně útočte na
jejich mozek zprávami, hloupými
filmy,
pokleslou
zábavou
a
soutěžemi. Naplňte jejich schránky
katalogy
zboží,
sázkami
a
všemožnými novinkami a nabídkami
4
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zdravého vlastenectví a sportovního
fandovství vzbuzujte hokejovou
nenávist a nacionalismus – já i my
jsme víc než vy a oni.
Hlavně
je
pořád
a
neustále
zaměstnávejte: Naplňte jejich život
spoustou dobrých věcí, aby neměli
čas čerpat sílu od Boha. Tak budou
brzy na všechno sami a kvůli těmto
dobrým věcem obětují své zdraví a
rodinu.
To
zabere!
Bude
to
fungovat!“
Démoni se horlivě pustili do díla a
snažili se, aby křesťané byli stále
víc a více zaměstnaní a uspěchaní a
neustále pobíhali sem a tam. Aby
měli málo času na svého Boha a své
rodiny. Aby neměli čas druhým říct o
tom, že Ježíš má moc změnit život.
Uspěl satan v tomto plánu?

velikonočního zajíčka, aby nemluvili
o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad
hříchem a smrtí. Hrajte jim
v supermarketech koledu už od září,
i vánoční stromky nechte prodávat
od srpna, ať je Vánoce otráví dříve,
než
přijdou.
Vykolejte
jejich
správný čas.
Podsouvejte
jim
pocit,
že
přirozenost je víc než Boží milost.
Našeptejte jim, že nemusí mít
deprese z hříchu, protože vlastně
žádný neexistuje, že odpovědnost a
morálka je jen výmysl církve a
Desatero přežitek, Bůh daleko a
smrt je jen čekáním na další život,
ve kterém si ještě více užijí. Hlavně
jim našeptávejte polopravdu, buďte
hodni svého jména diabolos –
překrucovač.
Řekněte
jim
prostřednictvím
moderních
a
všemocných médií, že Bůh je
staromódní,
spící,
vzdálený,
trestající, nerespektující svobodu
člověka, jen pro případ nouze, Děda
Mráz a Santa Claus, v nejlepším
případě „cosi nad námi“.
Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i
při odpočinku. Snažte se, aby se
z rekreace
vraceli
vyčerpaní.
Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít
do přírody a přemýšlet o Božím
stvoření. Posílejte je místo toho do
zábavných parků, na sportovní akce,
hry, koncerty a do kina. Namísto

/převzato ze Zpravodaje Národní
rady SFŘ/
Desatero otce
1. Otcovství se uč od jediného
dokonalého Otce - Hospodina Boha.
2. Nikdy své děti nesnižuj, nemluv o
nich přezíravě a nezveřejňuj jejich
neúspěchy nebo slabé stránky.
3. Pomni, abys čas dětí světil. Tento
čas bude ti svatý. Je dost jiného
času na práci, na odpočinek, na
televizi i noviny, na přátele obchodní
i soukromé. Hospodin nenechá bez
5
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dětem, jejich velikost budeš hledat
a nalézat.
10. Nebudeš druhému otci závidět
jeho situaci, jeho možnosti, jeho
majetek a vůbec cokoliv, co Bůh dal
tvému bližnímu. Tobě dal Hospodin
všechno, co potřebuješ k tomu, aby
ses stal řádným otcem tvých dětí.
/podle časopisu Rodinný život/

trestu toho, kdo nevyhradí čas
dětem, nebo tento čas znesvětí.
4. Cti syna svého i dceru svou, jak ti
přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl
dlouho živ a dobře se ti vedlo na
zemi, kterou ti dává Hospodin.
5. Nezabiješ. Nebudeš své dítě
týrat. Nebudeš jej dráždit, ani jej
snižovat, ani ponižovat. Nebudeš
jakkoliv zneužívat své převahy nad
ním. Nebudeš žádné své dítě
upřednostňovat.
6. Nepohoršíš své dítě ani řečí, ani
skutkem. Nebudeš před ním snižovat
druhé pohlaví ani vztah muže a ženy,
protože Hospodin, tvůj Bůh, stvořil
člověka jako muže a ženu, oba
miloval a miluje a jejich vztahu
požehnal.
7. Majetek a soukromí tvého syna a
dcery je nedotknutelné. Neporušíš
jejich soukromí -jen oni sami mají
právo dát ti do něj nahlédnout.
8. Nepromluvíš křivého svědectví
před svými dětmi. Budeš je učit úctě
k celé pravdě. Budeš je učit pravdu
hledat, pravdu mluvit a pravdu celým
svým životem žít. Ty sám budeš jim
vzorem.
9. Nebudeš dychtit po jiných
dětech, nebudeš je na úkor svých
dětí vychvalovat, se svými dětmi
srovnávat a za vzor a příklad je
dávat. Tebe Bůh poslal k tvým

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Farní knihovna svaté Zdislavy v
Ořechově
Přípravy
nové
farní
knihovny se pomalu blíží ke
konci, a tak bychom vás
rádi seznámili s naší
nabídkou. Bude opravdu z
čeho vybírat, podařilo se
nám shromáždit kolem 400
kvalitních knih s náboženskou
tématikou.
Knihy jsou řazeny do šesti oddílů a
barevně rozlišeny. Ve žlutém oddíle
najdete naučné duchovní knihy,
oranžově budou označeny životopisy
svatých a významných osobností.
Knihy pro děti, mládež, ale i
snoubence a rodinný život mají
růžový
štítek.
Jestli
dáváte
přednost krátkým zamyšlením a
básním, sáhnete do zeleného oddílu.
Do modrého jsme zařadili knihy o
Bibli a díla papežů a o papežích.
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(Perensdorf) z r.1343. Stojí za
úvahu, zda bychom v naší farnosti
chtěli založit Společenství sv.
Peregrina a připojit se tak k již
fungujícím společenstvím, která
uctívají
odkaz
tohoto
světce.
Věříme, že Společenství
sv.
Peregrina
by
bylo
duchovním
přínosem naší farnosti. Najdou se
aktivní křesťané, kterým není
lhostejná naše farnost?
Pro zajímavost předkládáme Stanovy
a
privilegia
již
existujících
bratrstev ctitelů sv. Peregrina,
která si lze upravit pro naše
konkrétní
společenství
v naší
farnosti.
/LeS/

Poslední skupinu knih tvoří obrazové
publikace a ty mají červené
označení.
Věříme, že si v knihovně každý najde
něco pro sebe, že to bude knihovna
pro celou rodinu. Chtěli bychom ji
svěřit pod ochranu svaté Zdislavy,
patronky rodin, která letos slaví 100
let od svého blahořečení.
Všechny vás tedy srdečně zveme na
neděli 27.5.2007, kdy po mši svaté
pan farář Bohuslav Bláha farní
knihovnu slavnostně otevře. Můžete
se těšit i na malé občerstvení.
Poděkování
Děkujeme nakladatelství Paulínky za
darování 18 nových knih z jejich
produkce do naší knihovny.
Další
poděkování
patří
Karmelitánskému nakladatelství za
poskytnutí 10 knih se 40% slevou.
/HaP/

Stanovy

1. Bratrstvo zřízené pod tímto
titulem má za úkol posilovat víru
jeho členů a věřících. To znamená
zachovávat úctu ke sv. Peregrinovi
Laziosi, věrnému služebníku Bolestné
Panny Marie, mít jej jako vzor a
podílet se jako on na službě trpícím
spoluobčanům.
2. Každý křesťan, který se chce
stát členem bratrstva, musí se
nechat zapsat do seznamu. Přijati
mohou být ženy i muži bez ohledu na
pohlaví a věk. Tím se zavazují
dodržovat body zmiňované pod č.5
stanov a obdrží tím podíl na
privilegiích, která jsou členům

SPOLEČENSTVÍ SV. PEREGRINA
Naše farnost koná od nepaměti pouť
ke kapličce sv. Peregrina, která se
nachází v lese na cestě zvané
Brněnka, kde v minulosti putovali
poutníci, ubírající se z Brna do Maria
Zell (zde byla první zastávka
poutníků) a prosili sv. Peregrina o
šťastný návrat.
Svatý Peregrin je ve velké úctě a
nese i část obce název Kerendov
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d) alespoň jednou denně se pomodlit
„Anděl Páně“ na úmysl duchovního
povolání. Právě tato modlitba nás
spojuje mezi sebou navzájem i
s Pannou Marií, Matkou Pána.
e) účastnit se poutní mše sv.
v kostele nebo kapli zasvěcené sv.
Peregrinovi a najít si čas na setkání
skupiny
f) podílet se na opravě kaple,
kostela nebo obrazu sv. Peregrina ve
své farnosti
g) převzít jednu sociální službu, aby
se zmírnila lidská bolest

poskytována.
Přijetí
členů
se
uskuteční po patřičné přípravě při
vlastní církevní slavnosti.
3. Bratrstvo je řízeno laikem,
voleným členy bratrstva a jeho volba
je potvrzena místním farářem.
Bratrstvo plánuje svoji činnost vždy
v souladu s pastoračním programem
a místním farářem.
4. Vedoucí
bratrstva
či
jím
jmenovaný zástupce se účastní
jednou za půl roku setkání vedoucích
všech bratrstev ctitelů sv. Peregrina
na Moravě, k čemu obdrží pozvánku
od pověřeného člena řádu servitů,
jestliže tyto stanovy budou řádem
servitů uznány.
5. Členové bratrstva se zavazují, že
budou růst ve víře, účastnit se
katecheze a svátostí, číst Písmo
svaté, a tak také lépe poznávat
Pannu Marii a její službu a stejně
tak službu sv. Peregrina na Kristově
kříži.
Proto doporučujeme:
a) při
sobě
nosit
posvěcenou
medajlku sv. Peregrina
b) mít ve svém obydlí posvěcenou
sošku či obraz sv. Peregrina
c) vlastnit sedmibolestný růženec a
modlit se jej, pokud možno společně
s ostatními
členy
bratrstva
a
věřícími.
Doporučujeme
rovněž
formu modlitby „Via Matris“, kterou
by všichni členové měli znát

Privilegia

1. Členové bratrstva mohou požívat
zvláštní ochranu P.Marie Bolestné,
která již ve 13. století povolala sedm
mužů ke své službě. Tehdy vznikl řád
Služebníků Marie, který se mezitím
rozšířil do všech kontinentů. Tak
také vznikla servitská rodina sester
a bratrů, kteří se vzájemně doplňují
a posilují na duchovní rovině.
Indultem generálního převora bude
také rozšířeno toto přijetí na členy
společenství laiků, jestliže si to
budou přát. Tím roste nejen
servitská rodina, nýbrž společný
život a vzájemná důvěra. Jak řádové
společenství, tak každý člověk,
který je v životě sám, potřebuje
spojení s Bohem a s ostatními.
8

PEREGRÍNEK
vyhotovená
socha
blahoslavené
Panny Marie, dar to dobromyslného
bývalého
statkáře
Hajanského
Jindřicha Smetany, byla rukou
důstojného pana děkana Modřického
Roberta
Šuderly
církevně
posvěcena, načež s choru zavzněl
líbezný čtverozpěv: Matko přesvatá,
Láskou bohatá atd.
Pak následovala krátká slavnosti
přiměřená
řeč
k
zástupům
přítomným, jež činil tamnější pan
administrátor. Po kázání byla zpívaná
mše sv. s asistencí, při které čtvero
kněží ve čtverozpěvu provozovali
chorální mši provázenou s varhany,
nově zbudovanými, kterým velebný
pan P. Benno Tiray z Rajhradského
kláštera
umělou
rukou
takové
akkordy vyluzoval, že mimovolně se
oko
slzami
zarositi
muselo.
Zbudováním těchto varhan v ceně
750 zl.r.č., k čemuž urozený
šlechetný pan patron Wladimír
hrabě Mitrovský 260 zl. přiskytl,
osvědčili farníci Ořechovští svou
chvalitebnou obětovnost pro čest a
slávu Boží. Kýžby skutkem tímto, jak
se domníváme nikoliv posledním- v
celém
vůkolí
zavládla
chvalná
řevnivost v ozdobování chrámův Páně
co nutná příprava k tisícileté
památce Cyrillo-Methodějské, a tato
řevnivost, kýžby se stala věrným
výjevem
obnoveného
ve

2. Každý první pátek v měsíci bude
sloužena mše svatá za všechny živé i
zemřelé členy servitské rodiny,
k nimž patří také členové ctitelů sv.
Peregrina. Zvláště slavnostně bude
oslaven svátek Sedmibolestné Panny
Marie v září a stejně tak v listopadu
svátek všech svatých a zemřelých
členů servitské rodiny.
3. Pozvánka pro mládež ve věku 14 –
18 let k účasti na letním táboře,
který bude organizován servity u nás
nebo v zahraničí, např. Itálie,
Rakousko a Německo. Takováto
setkání jsou plánována na víkendy či
prázdniny
na
farní
zahradě
v Hlubokých
Mašůvkách.
Všichni
členové
obdrží
zavčas
nutné
informace o aktivitách řádu servitů,
hvězdicových
poutích
servitské
rodiny.
POHLED DO HISTORIE
HLAS
Časopis církevní z 11.11.1859
Dne 20. t.m. ráno o 9. hodinách
odbývala se v Ořechovském chrámu
Páně vznešená slavnost velkolepým
způsobem. Chrámeček tamnější,
chudý sice, ale něžně zachovalý,
obohatl téhož dne dvěma věcmi,
kterých až posud nadarmo hledalo
oko
nábožného
navštěvovatele
chrámu
tohoto.
Mistrovně
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O svatořečení Zdislavy horlivě
usiloval kardinál Trochta, který roku
1949 zahájil kanonizační proces.
Svatořečena byla 21.5.1995 v
Olomouci papežem Janem Pavlem II.
Je
patronkou:
manželského a
rodinného života, kongregace sester
dominikánek, litoměřické diecéze a
českého národa.
Atributy: vinná réva, břečťan a erb
lvice, bývá zobrazována s manželem
a dětmi.

křesťanských
myslích
ducha
církevního! Mnoho kněží i učitelův
vůkolních, jakož i z Brna poctili tuto
slavnost svou přítomností a chválili
jednohlasně toto nové varhanářské
dílo, vyšlé z dílny výtečného
varhanáře pana F. Mikšy v Brně (na
nové ulici č.7), kterého tuto také
všem obcím odporoučíme.
/doslovný přepis připravili Polcarovi/
SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Svatá Zdislava
Zdislava je zatím jediná světice,
která se narodila na Moravě, a sice v
Křižanově, kolem roku 1220. Její
šlechtičtí rodiče pan Přibyslav z
Křižanova a paní Sibyla ze Sicílie ji
vychovali křesťansky. Bůh ji povolal
do manželství, provdala se za
šlechtice Havla Markvartice na hrad
Lemberk v severních Čechách. Paní
Zdislava se stala šťastnou maminkou
čtyř dětí. Se svým manželem, který
byl ve službách krále Václava I.,
založila v Jablonném a v Turnově
klášter pro kazatelský řád sv.
Dominika. Zdislava si dominikány
zamilovala a spolupracovala s nimi
jako dominikánská laička. Na její
popud byl také založen špitál v
Jablonném,
kde
poskytovala
samaritánskou péči všem potřebným.
Zemřela mladá, v Kristových letech
roku 1252.

CESTOVNÍ OKÉNKO
Křižanov - poutní kostel sv.
Václava

Křižanov je místem narození sv.
Zdislavy, proto se zde k její cti
každoročně konají poutní mše svaté
v kostele sv. Václava. Vznik tohoto
gotického chrámu lze datovat do
doby kolem roku 1250. Při jeho
prohlídce nám neunikne krásný
svatební reliéf sv. Zdislavy a pana
Havla Markvartice od akademického
10
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sochaře F. Kovaříka. V sakristii je
uložen relikviář s ostatky sv.
Zdislavy a také jeden věžní zvon je
Zdislavě zasvěcen.
Hlavní pouť se koná vždy v neděli
blíže k svátku sv. Zdislavy - 30.5.,
mše sv. v 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 a ve
14.30 hod.

latinsky Řím

měsíc duben
24 hodin
nesvobodný člověk
důležitá hora Starého Zákona
„nevěřící“ apoštol

Vánoční ohlédnutí
Jsou příspěvky, které se k nám
dostanou pozdě, proto, ač už jsou za
dveřmi Velikonoce, bychom rádi
ještě zmínili vyvedenou vánoční
výstavu v Bratčicích, uspořádanou v
bývalé faře. Výstavu zahájily děti
místní mateřské a základní školy.
Poděkování patří p.uč.Lapčíkové ze
Želešic, která s dětmi nacvičila
pásmo o narození Ježíše. Na výstavě
bylo možné shlédnout vánoční
stromky, vyřezávané a perníkové
betlémy, adventní věnce a mnohé
jiné „ruční“ umění bratřických žen,
mužů a dětí.
Minulý týden 24. a 25.března se
konala opět neméně milá a poutavá
velikonoční výstava. Ti, z vás, kteří
ji shlédli, mi jistě dají za pravdu.
Příjemná atmosféra, milí lidé, pěkné
výrobky. Největší odměnou pro
vystavovatele byla hojná účast.

OKÉNKO PRO DĚTI
Ahoj kamarádi!
Ani jsme se nenadáli a je tu Květná
neděle. Letošní postní doba byla pro
některé plna akcí, které všechny
směřovaly
k plnějšímu
prožití
Velikonoc. Ať už to byl misijní
jarmark,
Biblická
soutěž
v Syrovicích nebo setkání mládeže
s Otcem biskupem na Petrově.
Někteří z vás se také zapojili do
diecézní soutěže 230 let brněnské
diecéze. Ti mladší kreslili obrázky,
starší odpovídali na otázky farního
kola. I když do děkanského kola
nepostoupí všichni, poděkování za
účast
a
odvahu
patří
všem.
Vědomostní soutěže se zúčastnili
Tomáš Franta, Patrik a Richard
Manovi, Petra a Jindřich Jedličkovi,
Patrik a Viktor Steingartovi, Jirka a
Kristýna Smejkalovi.

V dnešním okénku máme pro vás
minikřížovku, ve které se dozvíte,
co je ovocem správného postu.
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kteří vlastní akreditaci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pro
vedení dětských táborů.
h Naše farnost má svoje webové
stránky
www.farnostorechov.cz
Nahlédněte, čtěte, komentujte ☺
Případné návrhy a nápady zasílejte
na autora: tomasdudik@seznam.cz
h Centrum pro rodinu a sociální péči
v Brně, Josefská 1, tel.:542217464
nabízí na léto 2007 celou škálu
prázdninových pobytů v ČR, na
Slovensku a v Itálii pro rodiny,
maminky
s dětmi,
prarodiče
s vnoučaty, pro seniory. Více na
stránkách www.crsp.cz
h Modlitby matek pokračují ve
farní budově v Ořechově v 18:00
hodin tyto středy: 4.4., 18.4., 2.5.,
16.5., 30.5., 13.6. a 27.6. Těšíme se
na stálé i nově příchozí maminky,
tety, babičky. Termíny modliteb
během letních prázdnin budou
upřesněny v příštím čísle Peregrínka.
h Každou sobotu je sloužena mše sv.
v nové kapli v Pršticích u hřbitova
v 17:30 hod.
h Peregrínek č. 8 by měl vyjít
s Boží pomocí 24.června 2007.
Děkujeme za příspěvky a modlitby.
h redakce

OZNÁMENÍ
h Na
Velikonoce
se
můžeme
v kostele Všech svatých těšit na
mešní suitu na texty P. Františka
Trtílka „Jdeme k Otci“, kterou nám
představí ořechovský chrámový sbor
pod vedením Jany Pařilové
h S příchodem
pěkného
počasí
budou opět pokračovat práce ve
farní zahradě v Ořechově. Budou
dokončena
jednotlivá
zastavení
křížové
cesty
a
pak
budou
následovat finální úpravy – výsev
trávy, natírání, zakoupení laviček a
odpadkových
košů,
výroba
informačního systému a v neposlední
řadě úprava spodní části zahrady.
h Jednota Orel Ořechov pořádá
letní tábory v období hlavních
prázdnin. Pro děti od 5 do 11 let
v Nových Syrovicích v termínu 29.7.4.8.2007, cena 1500 Kč, informace
Jitka Slaná, mobil 724833949. Pro
děti od 5. do 9. třídy, na faře ve
Středolesí ve farnosti Lipník nad
Bečvou v termínu 14.-22.7.2007,
cena 1200 Kč, informace Tomáš
Dudík, mobil 604964171. V cenách je
zahrnuta
doprava,
ubytování,
pojištění, strava pětkrát denně. Děti
budou pod dohledem vedoucích,

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 < steingartova@atlas.cz >. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti.
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