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PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Milý čtenáři,
nabízíme další číslo Peregrínka pro
potěchu Tvé duše a snad alespoň
jeden z příspěvků Ti udělá radost
laskavým slovem.
Jsou před námi letní dny, děti se na
„velké“ prázdniny těší celý rok a my,
dospělí též rádi uvítáme chvíle volna.
Na
rodinné
dovolené
často
objevujeme nejrůznější místa a krásy
přírody. Ale ani v pěkném prostředí
se necítíme dobře, když se na nás
druzí
mračí
a
není
příjemná
atmosféra. Rodinná dovolená by měla
být
především
o
vzájemném
porozumění. Nezáleží pak na místě,
kde dovolenou strávíme, jako spíše na
lásce mezi členy rodiny. Během
školního roku se často dotýkáme
svých životů jen povrchně. Na
dovolené, nerušeni žádnými závazky,
vystupují naše vztahy do popředí.
Často ty, které bývají bolestným
potvrzením něčeho, co jsme jen tušili,

anebo i viděli, avšak časový prostor
pro možné zlepšení jsme vyplňovali
jinak.
Některá společenství rodin jezdí na
společnou dovolenou. Děti mají
kamarády a rodiče společnost. Přesto
jsou velmi cenné a krásné dovolené,
kdy rodina stráví nějaký čas sama.
Jsou to požehnané chvíle, kdy
můžeme prohloubit vztahy mezi sebou
nebo najít cesty k sobě navzájem. I
velké děti si mohou najít během
prázdnin týden, kdy by celá rodina
mohla být pospolu. A nemusíme
vymýšlet zrovna exotickou dovolenou.
Záleží opravdu na vztazích, které se
dají rozvíjet i ve skromných
podmínkách, v nichž může vyniknout
právě fantazie lásky.
redakce
ŽIVOT VE VÍŘE
„Na stromku zasazeném nebude hned
květ, po květu jednoho rána nebude
hned večer ovoce. Je třeba času,
trpělivosti a hlavně hodně lásky.“
P.Bohuslav Bláha
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Tato slova, která vystihují našeho p.
faráře, jsem si vypůjčila z knihy paní
Jiřiny Mrázové Paměť Ořechova,
kde je o jeho životě napsaná celá
stránka. P.Bohuslav Bláha působí již
26 let v naší farnosti a 23.června
oslaví 50.let kněžského svěcení.
Povzbuzuje nás, obětavě slouží u
oltáře a když zavzpomíná a začne
vyprávět, co prožil, poslouchají se
zaujetím všichni. Když slavil letos
24.února své narozeniny, ořechovští
farníci mu jako poděkování dali
nevšední dárek – sehráli divadelní
představení o jeho životě od dětství
až do doby, kdy přišel do Ořechova.
Ohlas byl velký a mnozí se nadále
zajímali, jak to bylo tehdy a tehdy.
A tak, přestože toho má p.farář na
starosti hodně, byl tak laskav a na
naši žádost svým drobným rukopisem
psal o sobě, jak vnímal různé
události ve svém životě. Dovolte,
abychom je vám zde předložili.
„27. února 1932, třetího dne po
narození jsem byl pokřtěn v kostele
sv.Prokopa v Domamili. Křtem svatým
jsem se stal dítkem Božím a obdržel
účast na všeobecném kněžství
Božího lidu. Svátostí biřmování jsem
byl pečetí Ducha sv.uschopněn slovy
i skutky šířit a chránit katolickou
víru jako svědek Ježíše Krista.
Dne 23.6.1957 jsem přijal svátost
kněžství
pražským
světícím

biskupem Antonínem Eltschnerem a
stal jsem se nezrušitelně Kristovým
knězem,
abych
rozdával
Boží
svátostná tajemství. První mši
svatou
jsem
sloužil
7.7.1957
v Domamili. Vyrůstal jsem v rodině
rodičů Jana a Marie Bláhových.
Obecnou
školu
začal
jsem
navštěvovat v Domamili, v té době
jsem rád chodíval se svojí zbožnou
matkou do kostela a sloužil u oltáře
jako ministrant. Velmi na mě
zapůsobil už v dětství zdejší p.farář
Jan Slavík, který mimo jiné působil
29 let ve farnosti Domamile a za
svého kněžského života a jeho
zásluhou přivedl k oltáři 8 novokněží
– v Domamili za jeho působení byli
jsme tři: Stanislav Bláha (sv.
kněžství v r. 1945), František
Dvořák (sv. kněžství v r. 1946) a
Bohuslav Bláha (sv. kněžství v r.
1957). Kandidátů na kněžství bylo
více, ale totalitní režim mnohé svedl
na jinou cestu povolání. I moje cesta
k oltáři nebyla zcela jednoznačná.
Ve 14-ti letech jsem se rozhodl
nastoupit v r. 1946 do církevního
gymnázia v Bruntále. Život zde se mi
velice zalíbil, zvláště jsem měl
nesmírně rád p. ředitele P. Alberta
Botura, vyučoval latinský jazyk a
stal jsem se pro něj malým
oblíbencem. Bohužel přišla 50. léta,
představení gymnázia byli zatčeni a
2
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seminář rozpuštěn. Byl jsem v malé
výhodě, nebylo mi ještě v té době 18
let a tak jsem se mohl vrátit domů
do svého rodiště. Ale co nyní? Bylo
velmi těžké z církevního gymnázia
přecházet na státní gymnázium,
avšak vůle moje byla pokračovat a
získat maturitní vysvědčení. Po
dlouhém uvažování jsem si dodal
odvahu a zaklepal na dveře ředitele
gymnázia v Moravských Budějovicích
a požádal o přijetí. Stalo se, ředitel
Dr. Javůrek, v té době byl vynikající
pedagog
a
profesor
s velkým
pochopením mé žádosti a snad to
bylo jeho věřící srdce, jak jsem se
později přesvědčil, když mě později
pozval do
bytu k přátelskému
posezení a obědu. Po dvou letech byl
dán do důchodu a nastoupil zcela
mladičký ředitel – 29 let – František
Svoboda. Nemohu po celá léta říci,
že by se ke mně nepřátelsky choval,
dokonce jsem byl k němu několikrát
pozván k malé práci, jiní profesoři
byli mě nakloněni, jiní mi dávali až
příliš najevo nepřátelský vztah pro
mé přesvědčení, které jsem nemohl
přirozeně skrývat. Po šťastném
ukončení studia maturitou, rozhodl
jsem se z obavy, že bych nebyl
doporučen k maturitě, což se stávalo
velmi často, přihlásit se k přijetí na
lékařskou fakultu. Avšak chtěl jsem
z fakulty odejít tam, kam mě srdce

neustále táhlo – do semináře - a
nechtěl jsem zbytečně ztrácet
životní čas, chtěl jsem být jednou
knězem. Ale jak
překlenout
překážku, přejít na bohosloveckou
fakultu? Byl jsem t.č. vojínem
v civilu, ale zde musela zasáhnout
přímluva a pomoc v neřešitelných
životních
situacích
sv.
Juda
Tadeáše, kterého jsem v Brně u
sv.Tomáše prosil a slíbil, že tam,
kde nebude jeho obraz, socha, tam
se postarám, aby byla. Pomoc Boží se
dostavila. Šťastně jsem přežil
chvíle, když jsem se jednoho dne
sbalil
a
rozloučil
s rodinou
Tejkalovou, u které jsem bydlel
v době studia, na ul. Stará 24,
kterým byl můj odchod líto, a odjel
jsem do Prahy. V semináři p. děkan
Hronek uviděl moje dva kufříky –
jako že už přijíždím najisto – přijali
mě – a já jsem šťastně dokončil
teologickou fakultu (pozn. 23.6.1957
byl P. Bohuslav Bláha slavnostně
vysvěcen na kněze) a velmi rád
vzpomínám na toto nezapomenutelné
přijetí.“
Po vysvěcení působil P. Bohuslav
Bláha nejprve jako samostatný
kaplan v bazilice sv. Prokopa pak
v Třebíči, Dačicích a Jihlavě. Jako
jiní
kněží,
ani
on
neunikl
pronásledování
komunistickým
režimem a po dobu 4 let byl nucen
3
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pracovat
jako
dělník
ve
Stavomontážích Jihlava. Po 4 letech
práce
požádal
olomoucké
arcibiskupství
o
ustanovení
v arcidiecézi Olomouc, kde působil
12 let jako farář v arcidiecézi
Olomouc – Oskava, Velké Heraltice,
Ostrava - Zábřeh, Březová u
Vítkova, Větříkovice. Poté se vrátil
do brněnské diecéze a působil
v Kobeřicích a Nížkovicích. Od 1.
července 1981 působí v Ořechově a
pro nedostatek kněží mu v roce
1992 přibyla farnost Bratčice. Náš
pan farář je velmi skromný, mírný a
vlídný
člověk.
Sám
by
se
„nepochlubil“ tím, co pro farnost
koná. Za jeho působení došlo
k mnoha opravám a úpravám kostelů,
které jsou mu svěřeny. Nelze
vyjmenovat všechno, proto alespoň
příkladem. V kostele Všech svatých
generální oprava věže, střechy,
fasády, vitráží oken a varhan.
Interiér byl vybaven novými obrazy
a sochami. V současné době se
dokončuje
křížová
cesta
Sedmibolestné Panny Marie ve farní
zahradě. V kostele sv. Jiří byly
opraveny fresky, zdvojení oken,
položená
mramorová
podlaha.
V letech 1997-1998 byla zhotovena
zcela nová věž kostela a vybavená
novými hodinami. Před čtyřmi lety
byly pořízeny nové varhany. Také

stojí za zmínku konání tradičních
poutí ke kapli sv. Peregrina Laziosi,
jediné pouti k tomuto světci v České
republice a péči o tuto kapli.
P. Bohuslavu Bláhovi děkujeme
jménem farníků za jeho obětavou
kněžskou službu, poutavé promluvy a
starost o svěřené farnosti. V duchu
se připojujeme k jeho modlitbám
díků a vděčnosti u příležitosti jeho
50 let kněžské
služby
a
spolu
s ním prosíme Boha
o milost věrnosti a
vytrvání
v jeho
službě.
„Cílem, k němuž směřují kněží svou
službou a svým životem, je vzdávat
slávu Bohu Otci v Kristu.“
DUCHOVNÍ ŽIVOT
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Podle nového liturgického kalendáře
je 22. srpen zasvěcen svátku P.
Marie
Královny.
Svátek
té
nejkrásnější lásky, jaké se Bohu od
tvora dostalo! Srdce Panny Marie –
zcela k Bohu obrácené! Nezná
poskvrny ani umenšení lásky.
Ten den říká: Dbej o svou lásku!
Nutno ji stále živit dobrými skutky,
zvláště sebezapřením. Nutno ji
chránit proti poskvrně. Je-li naše
srdce zcela k Bohu obráceno, pak se
dokonale setkává a spojuje s Boží
4
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láskou, která se božskou mocí a silou
vlévá do srdce – do té duše. Jen
láska zůstává, jen láska má cenu, jen
láska rozhoduje. Starejme se o lásku
a chraňme ji, aby naše srdce mělo
denně svátek, láska aby měla stále
svátek, celý život, a zvláště aby den
22.srpen, aby byl svátkem –
neposkvrněné lásky!
/z knihy Josefa Hloucha Minutěnka/

pozdravy. Vyprošuji Vám hodně
radosti, pokoje a požehnání.“
Za Papežská misijní díla
P.Jiří Šlégr, národní ředitel PMD
Křížová cesta Sedmibolestné Panny
Marie
Ve farní zahradě v Ořechově díky
P.Bohuslavu Bláhovi a ochotným
farníkům a firmám, se již provádí
dokončovací práce tzv. „Růžové
zahrady“
a
křížové
cesty
Sedmibolestné Panny Marie. Projekt
ing.arch.Marka Štěpána schválilo
17.května 2006 (č.j.483/05 Sb.)
Biskupství brněnské a nyní se již
můžeme těšit na slavnostní otevření,
které je plánováno na polovinu září
k svátku Panny Marie Bolestné.
Křížová cesta má sedm zastavení,
každé zastavení charakterizuje trn
odlitý z betonu, v němž je umístěn i
symbol spojený s konkrétní bolestí
P.Marie. U každého zastavení
najdete i krátkou modlitbu.
Sedm bolestí Panny Marie:
1.
Maria
v chrámě
naslouchá
Simeonovu proroctví
2. Maria utíká do Egypta, aby
zachránila Ježíše
3. Maria hledá Ježíše v Jeruzalémě
4. Maria potkává Ježíše nesoucího
kříž
5. Maria je přítomna ukřižování a
smrti Ježíše

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Děkovný dopis PMD
Koncem května obdržela naše
farnost dopis, který velmi potěší,
zvláště ty, kteří přispěli na sbírky a
výtěžek byl zaslán do Papežského
misijního díla. „Milí přátelé, upřímně
Vás zdravím, děkuji za Vaši štědrost
k chudým na misiích a Vaše dary
2.580 Kč z Misijního koláče a 2.350
Kč z Misijního jarmarku. Vážím si
Vaší solidarity a jsem rád, že
můžeme vytvářet společenství lásky
s lidmi z nejrůznějších míst světa a
vzájemně se obdarovávat. Vaše
finanční pomoc je velice potřebná a
dobře využívaná. Posíláme ji na
základě pečlivého uvážení do těch
míst, kde velmi těžká situace lidí
vyžaduje naše přispění a podanou
ruku. Jménem všech chudých, ke
kterým se právě Váš dar dostane,
Vám vyjadřuji upřímné poděkování a
vyřizuji jejich opravdu srdečné
5
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6. Maria přijímá do klína Ježíše při
snímání z kříže
7. Maria doprovází Ježíše ke hrobu

sv.Peregrina, mít ve svém
obydlí posvěcenou sošku nebo
obrázek sv.Peregrina

Společenství sv.Peregrina v naší
farnosti
Již v několika číslech farního
časopisu jsme zmínili možnost dát
prostor vzniku Společenství sv.
Peregrina.
Po
zralé
úvaze
předkládáme
konkrétní
závazky
členů. Současně byl zaslán návrh
k posouzení a vyjádření se ke
společenství na Biskupství brněnské.
Společenství sv.Peregrina
1. Členové chtějí růst ve víře a
lépe poznávat Pannu Marii a
její službu a stejně tak službu
sv.Peregrina
2. Členové se budou scházet ke
společné
modlitbě
Sedmibolestného
růžence
P.Marie, přibližně jednou za
dva měsíce
3. Členové se budou účastnit
poutní mše sv. v kostele nebo
kapli zasvěcené sv.Peregrinovi
4. Členové se budou podílet na
opravě kaple a úpravě okolí
kaple sv.Peregrina, stejně tak
na údržbě křížové cesty
Sedmibolestné Panny Marie ve
farní zahradě
5. Členům se doporučuje nosit při
sobě posvěcenou
medajlku

Mše sv. na Petrově sloužená za
P.T.P. a konfederace politických
vězňů
Dne 12.dubna tohoto roku
se
zúčastnili této mše sv. v katedrále
na Petrově pan Ludvík Krejčíř a pan
Tomáš Pehal. Děkujeme, že se s námi
podělili o svoje zážitky.
„ … Tomáš byl nasazen u pracovního
praporu 3 roky v uhelném dole
Nosek na Kladně. Já jsem byl jako
politický vězeň odsouzen na 2 roky a
pracoval jsem v uranových dolech na
Jáchymovsku na dole Prokop. Potom
ještě rok v uhelných dolech Ostrava
Havířov.
Mše svatá začala v 10 hodin.
Celebroval generální vikář Mons.Jiří
Mikulášek a s ním 8 kněží, kteří byli
také u Pracovního technického
praporu. Buď byli také zavření nebo
pracovali na stavbách, v dolech nebo
vykonávali jinou fyzicky náročnou
práci.
Katedrála byla zaplněná, srdečné
podání rukou a pozdravy s kamarády,
ale mnozí mezi nás už nepřišli, neboť
odešli na věčnost. Za ně přišly jejich
ženy. Také mezi nás zavítal zástupce
brněnské posádky, který pronesl
děkovnou řeč všem, kteří nesli tíhu
6
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národa, ale hlavně, že jsme stále
měli víru, která nám dávala sílu
k přežití
v těchto
těžkých
zkouškách. Také přišel zástupce
brněnské policie.
Mši svatou doprovázely varhany písní
Aleluja, živ buď nad smrtí zvítězitel.
Při podávání rukou s přáním Pokoj
Vám nám všem zvlhly oči za ty, kteří
mezi námi nejsou a nám dopřál Pán
života. Po přijímání Těla Páně znělo
radostné aleluja. Mše sv. byla
zakončena písní Svatý Václave.
Rozloučili jsme se a dá-li Pán, za rok
se opět shledáme na mši za P.T.P
v Brně na Petrově.“
/Ludvík Krejčíř/

letošní pouti se díky obětavým
farníkům
prodávaly
krásně
nazdobené
perníčky
a
malé
občerstvení, zahlédli jsme malíře,
který maloval kapličku a poutníků od
nejmenších dětí v kočárku až po
babičky a dědečky se sešlo opravdu
dost. Procesí vyšlo o půl druhé od
kříže, nacházejícím se na konci obce
směrem na Nebovidy. V 15 hodin pak
začala u kaple v lese poutní mše
svatá. Otec Bohuslav Bláha přizval
ke slavení mše sv. P. Josefa Vítka
z Brna, P. Martina Perničku ze
Syrovic a bratra jáhna Ing. Pavla
Kiliána z Bosonoh, který pronesl Boží
slovo – v úvodu připomněl život
sv.Peregrina a Slovo Boží z evangelia
uživotnil pro naši současnou dobu.
Hudební doprovod zajistila skupina
Fatima. Zastíněni kvetoucími akáty
jsme odevzdali své starosti Panně
Marii a o přímluvy prosili sv.
Peregrina,
patrona
onkologicky
nemocných. Pouť se vydařila a kéž
všichni, kteří se tam sešli, čerpají
dlouho z tohoto duchovního prožitku.

Pouť ke sv.Peregrinovi
Předposlední květnovou neděli 20.5.
odpoledne nám přálo krásné počasí
na pouť ke kapličce sv. Peregrina,
nacházející se v lese na kopci mezi
Ořechovem, Nebovidy a Želešicemi.
Pamětníci pamatují a rádi ve svých
vyprávěních vzpomínají, jak se kdysi
chodilo na „Peregrínek“ třešňovou
alejí, jak se kopeček, na kterém
kaplička sv. Peregrina stojí, hemžil
stánky s tureckým medem, hrníčky,
hračkami,
kvašenými
okurkami,
párky, obrázky na památku z pouti,
perníky, jak u cesty hrál muzikant na
flašinet a do toho byl slyšet
radostný výskot dětí z kolotočů…Na

Hudební pásmo skupiny Gemini
Nedělní odpoledne 5.velikonoční
neděle
nám
zpestřila
svým
vystoupením dívčí skupina Gemini
v ořechovském
kostele
Všech
svatých. Děvčata doprovází svým
zpěvem dětské a rytmické mše svaté
7
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a tentokrát si pro nás připravila
téměř hodinové pásmo písní a
mluveného slova s názvem Ecce
homo, o posledních dnech života
Ježíše Krista. Děkujeme za hezký
zážitek, za čas, který děvčata
věnovala nacvičování a těšíme se na
další vystoupení.

2x ročně potěší svým dopisem o své
rodině, škole, o svých zájmech a
plánech, menší děti se vyjadřují
kresbou.
Partnerská
organizace
posílá
jednou
ročně
školní
vysvědčení s aktuální fotografií
dítěte. „Adoptivním rodičem“ se
může stát nejen jednotlivec, ale i
rodina, skupina přátel, třída, škola,
firma...farnost.
Spojíme se přes Peregrínka k pomoci
jednomu takovému dítěti? Částka na
jeden rok pro dítě v Indii je kolem
5000 Kč. Dítě bude mít zaplaceno
školné, školní pomůcky, uniformu a
základní zdravotní péči. Najde-li se
nás alespoň 5 dárců, bude stačit,
když dá každý 1000 Kč za rok. Ale
přispět můžete jakoukoli částkou.
Další možnost, jak se zapojit je
vhodná zejména pro studenty, učící
se angličtinu. Korespondence s
dítětem probíhá v anglickém jazyce,
rádi bychom ji alespoň částečně
uveřejňovali v Peregrínku.
S případnými dotazy nebo návrhy se
můžete obrátit na Hanu Poledňovou,
Divadelní 28, Ořechov, tel.721 707
442.
Budete-li
chtít
přispět
anonymně, vložte peníze do obálky
nadepsané „ADOPCE“ a nechte ji
prosím v sakristii vašeho kostela.
Více informací k Projektu Adopce na
dálku najdete na www.charitaadopce.cz.

Adopce na dálku
Bude mít Peregrínek chlapečka nebo
holčičku?
Projekt Arcidiecézní charity Praha
Adopce na dálku úspěšně probíhá
od roku 1993. Pomáhá více než 14
000 dětem z Indie, Ugandy, Litvy,
Běloruska, Thajska, Kazachstánu a
Zambie. Jsou vybírány děti z
nejchudších rodin, často sirotci,
kterým jejich rodinná finanční
situace
nedovoluje
navštěvovat
školu. Dárci z České republiky si
mohou takové dítě „adoptovat“, to
znamená zavázat se, že každoročně
pošlou finanční částku na získání
vzdělání dítěte. Dítě je pak většinou
8
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P.S. Odpověď na otázku ze záhlaví
článku se dozvíte příště.

význačná dominanta města, kaple
sv.Floriána. Podle historických údajů
ji postavil v r.1694-96 kníže Antonín
Florián
z Lichtenštejna
jako
poděkování za záchranu života, když
se mu při návratu z lovu za bouře
splašili koně a zastavili se na okraji
srázu. V té době bylo město
sužováno četnými požáry, proto i
obyvatelé Krumlova vybrali za
patrona
a
ochránce
města
sv.Floriána,
nynějšího
patrona
hasičů.
Pokud byste se chtěli vydat na pouť,
koná se vždy první neděli po svátku
sv. Floriána (4.5.), mše sv. je v 10:30
hodin za příznivého počasí venku u
kaple.

Knihovna sv. Zdislavy už je
otevřena!
Při nedělní slavnosti Seslání Ducha
svatého
27.5.2007
pan
farář
slavnostně otevřel a požehnal naší
nové farní knihovně sv. Zdislavy
v Ořechově. Byla to neděle před
Zdislaviným svátkem který slavíme
30.5. Hudbou a zpěvem při mši
chválil Pána
chrámový sbor pod
vedením Jany Pařilové. „Takhle by to
mohlo být častěji!“ bylo slyšet z úst
mnoha farníku, kteří se při
vycházení z kostela nechali pohostit
nabízenými
dobrotami.
Po
ochutnávce cukroví z kuchyní našich
maminek byli všichni zváni na
ochutnávku knižní do farní budovy,
kde se nová knihovna nachází.
Všem, kteří se na vzniku knihovny a
jejím
slavnostním
otevření
spolupodíleli moc děkujeme!
Knihy si přijďte vybrat a půjčit
během června každou neděli po mši
sv., dále každou 1. a 3. neděli
v měsíci po mši sv. do 10.30 hod

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Sv.Florián
Mučedník,
žil
na přelomu 3. a
4.století,
působil
jako
plukovník
římského
vojska.
Jako
horlivý křesťan
se přidal k těm,
kteří
byli
vězněni
pro
víru. Soudce ho dlouho přemlouval,
aby se víry vzdal, avšak Florián se
víry v Krista nezřekl. V roce 304 byl

CESTOVNÍ OKÉNKO
Moravský
Krumlov
–
kaple
sv.Floriána
Asi 700 m od města je kopec, kdysi
nazývaný Špilberk, nyní je zde
9
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vhozen do řeky Enže (Enns)
s mlýnským kamenem kolem krku.
Je
patronem:
hasičů,
proti
nebezpečí ohně a vody, při suchu, při
neúrodě polí, proti bouři
Atributy: přilba, nádoba s vodou

„Třesky, plesky, bílý slon je výmysl a
hotovo,“ duply děti a odešly domů.
Žužuk nanosil vodu a šel brzy spát.
Časně ráno vstal a zamířil do pralesa.
Nevěděl, kam má jít, ale jeho touha
po poznání bílého slona mu ukazovala
směr. K poledni ho bolely nohy, byl
znavený, poškrabaný od houštin,
žíznivý a hladový. „Kde jsi, bílý
slone? Snad tě opravdu nikdy
nenajdu?“ zvolal zoufale. „Jsem
pořád s tebou, Žužuku,“ ozval se
znenadání hlas. Žužuk se překvapeně
rozhlédl: „Nikde tě nevidím.“
„Máš mě ve svém srdci, Žužuku.
Nepotřebuješ mě vidět, ještě k tomu
nedozrál tvůj čas. Stačí, že o mě
víš.“
Dlouho potom Žužuk rozmlouval
s bílým slonem o životě, o všem, co
je a co není dobré. Zpět do vesnice
se vrátil jiný Žužuk, moudřejší o
poznání toho, co je v životě důležité.
Děti se kolem něj seběhly a trochu
posměšně
vyzvídaly:
„Tak
co,
Žužuku, viděl jsi bílého slona? Proč
jsi nám ho nepřivedl ukázat?“
„Vím, že existuje a to mi stačí,“
odbyl je Žužuk a šel zase nanosit
vodu, tak jako dřív.

OKÉNKO PRO DĚTI
Ahoj děvčata a kluci!
Prázdniny už ťukají na dveře!
Konečně, říkáte si a mnozí dospěláci
s vámi… Tentokrát má pro vás
Peregrínek takovou malou letní
pohádku
z pralesa
a
velkou
prázdninovou soutěž o ceny.
Pohádka
Daleko za mořem poblíž smaragdově
zeleného pralesa v malé africké
vesničce bydlel chlapec jménem
Žužuk. Pod černými kudrnami měl
značně přemýšlivou hlavu, a tak
jednou,
když
zrovna
skončilo
odpolední
vyučování
(protože
dopoledne
bylo
moc
horko),
prohlásil: „Nanosím ještě vodu ze
studny a potom půjdu hledat bílého
slona.“
„Mluvíš hlouposti,“ smály se mu
některé děti, „žádný bílý slon
neexistuje, nikdy ho nikdo neviděl.“
„Vyprávějí o něm staří lidé,“ namítl
Žužuk, „a prý takové setkání s ním
přináší velké poznání o životě.“

OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Dnešní otázka je trochu odlehčená,
někomu možná přijde povědomá, jiný
se zasměje, každopádně odpověď je
10
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...zákaz
nedělních prací nikdy (v křesťanství)
nedospěl k přísnosti židovské
soboty.

jasná a výmluvná. Zkuste si sami pro
zajímavost odpovědět na otázku
dřív, než si přečtete odpověď. ☺

přikázání

Otázka:
Dobrý den, manželka mi dnes řekla,
ať svým autem jedu na nákup do
Globusu, ale já jsem řekl, že je
neděle a že se v neděli nemá jezdit
na nákupy. Ona nemá řidičský průkaz
a tak si musela jet na nákup na kole.
Nákup nutně potřebovala dnes,
protože musela nachystat svačiny
dětem na pondělní pracovní den.
Zachoval jsem se správně ? Děkuji
za odpověď.

Dekalogu:

Pokud běžně v neděli do obchodu
nejezdíte, a čas od času nastane
nějaká
mimořádná
situace,
je
samozřejmě možné a potřebné
zajistit přiměřeným způsobem to, co
je pro chod rodiny důležité. Oficiální
dokumenty církve o svátečnímu klidu
hovoří pozitivními formulacemi a
odkazují ke smyslu věci: účast na
bohoslužbě, radost odpovídající dni
Páně, duševní a tělesné zotavení,
rodinný, kulturní, společenský a
náboženský rozvoj, solidarita s
potřebnými, budování vztahů, vnitřní
reflexe, vnitřní rozvoj. To, co by
bylo v rozporu s výše uvedeným, bylo
by porušením svátečního klidu
(paradoxně by to mohlo být i
celodenní bezúčelné polehávání na
kanapi bez zájmu o ty druhé, nebo
sportovní výkony za každou cenu až
k
devastaci
organismu,
mnohahodinové a únavné ježdění
autem za zábavou...).
Neděle je velkým Božím darem a
může být skutečně osvobozující
chvíli.
Na otázku odpověděl: Mgr. Petr
Nešpor
/www.katolik.cz/

Odpověď:
Vycházel
jste
ze
správného
předpokladu, že neděle je dnem
Páně, tedy i dnem svátečního klidu a
člověk by neměl v neděli pracovat
jako ve všední den, a tím zároveň i
nepodporovat
zbytečné
nedělní
zaměstnávání těch, kteří musí takto
jít
do
práce
(například
mega/hyper/supermarkety
:-)).
V konkrétním případě bylo ale z
krátce popsané situace zřejmě lepší
zajet autem pro ten malý nákup,
protože to byla nezbytná aktuální
situace, která i zároveň nebránila k
prožívání svátečního nedělního klidu.
Moralista ThDr. Jiří Skoblík z
pražské Teologické katolické fakulty
připomíná ve svých textech o třetím
11
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školního roku na páteční „spolčo“
pod vedením Hanky Manové, Lady
Badinové, Markéty Dudíkové a Leony
Steingartové, které se budou
jednotlivé pátky střídat.
 Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli
způsobem podíleli na přípravě
děkovné mše sv. a přípravě oslavy 50
let kněžské služby našeho pana
faráře P.Bohuslava Bláhy. Záznam ze
slavnosti bude k dispozici na DVD –
informace Tomáš Dudík.
 Obdrželi jsme příspěvek formou
odkazu na videodokument Svědectví
o Babicích, ve kterém hovoří Mons.
Josef Valerián, který působil od
listopadu 1956 pět let i v Ořechově
jako kaplan. Dokument je ke stažení
na internetové adrese www.tvis.cz/titul.php?id=70
 Máte-li možnost dostat se
k internetu, stojí za zhlédnutí farní
stránky, na kterých kromě informací
najdete spoustu fotografií ze života
farnosti, adresa:
www.farnostorechov.cz
 Příští číslo Peregrínka by mělo
s Boží pomocí vyjít 23.září. Pokud
máte nápady a připomínky, obraťte
se na nás. Děkujeme za Vaše
modlitby a příspěvky.
redakce

OZNÁMENÍ
 V květnu se konalo finále diecézní
soutěže k 230. výročí založení
brněnské diecéze. Naši farnost ve
finále
reprezentoval
Jindřich
Jedlička. Blahopřejeme !
 Modlitby matek v době hlavních
prázdnin a v září budou pokračovat
v 18
hodin
ve
farní
budově
v Ořechově tyto středy: 11.7., 25.7.,
8.8., 22.8.,
5.9., 19.9. Termíny
budou uvedeny ještě na nástěnce
v kostele Všech svatých. Přijměte
srdečné pozvání! „Láska matek

proměňuje svět.“
 Přihlášky do náboženství na šk.
rok
2007/2008
si
můžete
vyzvednout u p. Jedličkové, tel.:
607794735.
 V neděli 10. června se konalo
žehnání
nově
zrekonstruované
orlovny v Ořechově. Během mše sv.
byly požehnány kříže a odpoledne
bylo žehnání orlovny, které vykonal
P. Pavel Kopecký, duchovní rádce
župy z Letovic. Slavnost pokračovala
bohatým programem. Můžeme se
těšit na nabídku aktivit, které budou
v orlovně
probíhat.
Kromě
stávajících sportovních aktivit se
může mládež těšit od nového

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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