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Zpravodaj pro farnosti
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Vánoční přání
Svět i my jsme nemocní mnoha
chorobami. Betlém není jen nějaká
stáj nebo chlév. Betlém je setkání s
Boží láskou, která uzdravuje. Betlém
je setkání s Ježíšem Kristem, kterým
se Bůh dotýká osudu každého z nás,
abychom se i my mohli svým životem
dotýkat Boha, neboť on v nás má
zalíbení. Radost z tohoto Božího daru
i v příštím roce přeje

Mons. Vojtěch Cikrle
Spal v jeslích, které patřily někomu
jinému...
Spal v jeslích, které patřily někomu
jinému. Přes jezero se plavil v člunu,
který patřil někomu jinému. Jel na
oslátku, které patřilo někomu jinému.
Byl položen do hrobu, který patřil
někomu jinému.
Učinil to proto, aby se o všechno, co
měl, rozdělil s námi: o svůj život, o
svoji slávu, o své místo u Boha Otce.
Přišel tak proto, aby nám všem, ať

chudým či bohatým, nabídl věčný
život, život v hojnosti.
/www.pastorace.cz/
Požehnané dny sváteční i ty
následující přeje
redakce
DUCHOVNÍ ŽIVOT
Radost z příchodu Ježíše na svět
Mnozí z nás, kteří jsme měli štěstí
vyrůstat
v ovzduší
křesťanského
rodinného života, v tyto dny a týdny
adventní
doby
se
vracíme
v myšlenkách a říkáme si: „Jak to bylo
pěkné, když jsme věřili v Ježíška!“
Tyto týdny byly plny očekávání a
radosti a nebyla to jen radost již
dopředu, že přání se nám brzy splní,
nejenom čekání, že něco dostaneme, i
ve slovech „brzy přijde Ježíšek“
spočívalo více. Bylo v tom skryto
tajemství, skoro zázrak. Proto se ani
nikdo nepokoušel vyzvídat, co se děje
za zavřenými dveřmi, nebo se
vyptávat maminky, když krátce a
důležitě
řekla:
„Dnes
musím
k Ježíškovi.“
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Až přišel večer, na který jsme jako
děti čekali se zvláštním smíšeným
pocitem blaženosti, až se tajemně
dveře otevřely a zvuk vánoční koledy
nás zval dovnitř a my jsme
v rozpacích a úžase stáli před
zářícím stromkem, prohlíželi si
jesličky a pěkné věci, které ležely na
stole nebo pod stromkem. Teprve
pomalu jsme se probírali z tohoto
velkého úžasu a odkrývali co komu
patřilo. Ale nad tím vším zůstalo
v nás: „Přišel Ježíšek!“
Potom nastal čas našeho vstupu do
školy a teď jsme si připadali velice
moudří a důležití, že jsme pronikli do
tajemství – bylo to teď mnohem
jednodušší – tajemství bylo odkryto.
Přirozeně těšili jsme se na to, že
opět něco dostaneme a nenechali se
ničím překvapit a žádné dveře,
žádná skříň nebo svazek klíčů již
nebyly jisté.
A když jsme zavřeli za sebou školní
dveře objevili jsme, že víra v Ježíše
nebyla jen pohádkou pro děti, která
je jednou provždy odkryta – teď
jsme poznali, že Ježíš daruje nám
mnohem více než stavebnici, vláček
nebo panenku – přichází, aby se nám
sám daroval, který dovede lidská
srdce obdarovat, prozářit a osvítit,
že všechno směřuje k tomu, jak si
navzájem udělat radost, že lidé,
kteří jsou si navzájem cizí nebo

dokonce nějakou trhlinou od sebe
odděleni, vzdáleni – vzájemně na
sebe myslí a o sebe se starají. Ano,
Ježíš přináší dary, ale mnohem
podivuhodnější, než jsme jako děti
poznali.
A najednou tajemné, zavřené dveře
jsou zde zase. Snad jsme s bolestí
zkusili sami na sobě jak je těžké žít
za zavřenými dveřmi, na které Ježíš
klepe, abychom mu otevřeli a za
kterými je skryto zářivé, krásné a
veliké tajemství, než za zavřenými
dveřmi v adventě našich dětských
dní. Je tu Ježíš, ne ten z naší dětské
fantazie, ale skutečný Kristus „Pán
velebnosti“, který jednou zazáří,
daleko více než vánoční stromek, „od
východu až na západ“ a „všichni jeho
svatí s ním i bude v onen den světlo
velké“ tak jasné a silné a přece tak
něžné a příjemné, že všechna
sebehlubší tma mu ustoupí.
Dnešní krásná 3.adventní neděle je
naplněna velikou klidnou a jasnou
radostí na Ježíše. Pán je blízko, jen
tenká stěna nás dělí od velikého a
slavnostního tajemství Vtělení Syna
Božího. Ať pochopíme to radostné
poselství, které nám maminka
oznamovala, když jsme si jako děti
hráli u jejích nohou: „Radujte se,
Ježíšek přijde brzy!“

Otec Bohuslav Bláha
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Atributy: anděl, dítě, hranice,
jablka, chlapec, koš, květy ovoce,
palma, růže, věnec.
/H.P./

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Svatá Dorota
Dorotina
historie
spočívá z valné části
na legendě. Podle ní
přišla na svět kolem
roku 290 v Cézareji
v Malé Asii jako
dcera křesťanských
rodičů. Když jako
mladá dívka odmítla
pohanského místodržícího Apricia,
který se o ni ucházel, dal ji mučit a
potom ji odsoudil k smrti stětím.
Cestou na popraviště vyslovovala
Dorota stále znovu jméno svého
Snoubence Ježíše Krista. Slyšel to
kolem jdoucí mladý advokát, pohan
jménem Teofil (Bohumil). Žertoval a
řekl, že když mu pošle květiny a
ovoce ze Snoubencovy zahrady, že i
on uvěří v Ježíše. Tu prý se náhle
snesl anděl a přinášel košíček plný
květů a ovoce. Teofil padl na kolena
a vyznal Ježíše Krista. Rozběsněný
místodržící ho pak dal stít zároveň
s Dorotou. Svátek má 6.února.
Je patronkou: horníků, květinářek,
nevěst, novomanželů, nastávajících
maminek. Bývá vzývána při porodech
a v nebezpečích života a při křivém
obvinění.

VÝROČÍ MATKY TEREZY

„ … chceme dělat jen nepatrné věci,
ale s obrovskou láskou… láska nežije
ze slov a nelze ji slovy vysvětlit…
láska nikdy nevychladne, nezkamení,
ona je synonymem života… láska se
dokazuje skutky…“
To jsou drobečky pravdivých slov,
které žila Matka Tereza. V září
uplynulo právě 10 let od smrti této
nejláskyplnější misionářky. Matka
Tereza, vlastním jménem Agnes
Gonxha Bojaxhiu se narodila 27.
srpna 1910 jako nejmladší dcera
úspěšného obchodníka v makedonské
(tehdy albánské) Skopji.
Agnes ve svých osmnácti letech
vstupuje do řádu loretánských
sester v Irsku. Důvodem je hlavně
to, že řád vyvíjí své aktivity hlavně
v Indii, v zemi, jež ji mocně
přitahuje.
Po
krátké
přípravě
v Dublinu odjíždí do vysněné Indie,
skládá slib novicky a přijímá jméno
Tereza. V Dárdžilingu sestra Tereza
vyučuje na misionářské dívčí škole a
pro své vynikající organizační
schopnosti je jí svěřeno vedení vyšší
misijní školy v Kalkatě.
V roce 1946 opouští sestra Tereza
loretánský klášter a začíná se
3
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bližní, jednotlivec, tomu
pomoci, a tak pomáhám…“

věnovat nejchudším a umírajícím. O
další tři roky později, když je kolem
ní soustředěno již mnoho mladých
dívek, zakládá Tereza kalkatský
řeholní řád nazvaný Misionářky
milosrdenství (též Misionářky lásky
či Řád milosrdenství). Vatikán uzná
nový řád, řídící se františkánskými
principy 7. října 1950. Terezin řád
má přísný režim. Sestry řádu
nevlastní žádný majetek, vedou
asketický život bez nejmenšího
pohodlí a zábavy.
Tereza začíná zakládat útulky.
Prvním je útulek pro umírající,
sestry z řádu při svých cestách po
Kalkatě doslova sbírají po ulicích
umírající, aby jim daly možnost
zemřít v alespoň trochu důstojných
podmínkách. Následuje útulek pro
sirotky a opuštěné děti, nemocnice a
školy. Zpočátku neznámá řeholnice
dokáže během několika let vyvinout
obrovské úsilí a odvést neobyčejnou
organizační práci. Za tuto i jinou
práci je sestra Tereza oceněna –
v roce 1979 se stává laureátkou
Nobelovy ceny míru. Matka Tereza,
jak se jí začne později říkat, rozšíří
svůj řád takřka do celého světa,
navštěvuje bolavá místa planety.

mohu

Do České republiky přijíždí Matka
Tereza třikrát. Poprvé v roce 1984
na pozvání kardinála Tomáška,
podruhé v roce 1990 na pozvání
prezidenta Václava Havla. Téhož
roku získává v Praze jednopatrovou
vilu pro zřízení útulku svého řádu.
Naposledy pak Matka Tereza
navštěvuje Českou a slovenskou
federativní republiku v roce 1992,
kdy její sestry zakládají útulek
v Bratislavě – Rači.
V roce 1996 Matka Tereza, těžce
nemocná a unavená stářím, předává
vedení řádu, 5. září 1997 umírá.
V Indii je ihned vyhlášen státní
smutek, vlajky jsou spuštěny na půl
žerdi. Dne 13. září je Matka Tereza
pohřbena, rozloučit se přicházejí
statisíce lidí.
Tímto krátkým shrnutím jsme si
připomněli tuto výjimečnou ženu,
která mluvila k lidem svým srdcem a
svými skutky vyjadřovala přímočarou
lásku k bližnímu.

„Nedostatek lásky je ta největší
chudoba na světě. Milovat Boha a
bližní je pro naši dobu podstatné.
Jen to může zachránit naše rodiny,
společnost, náš národ i celý svět.“

„Mě nezajímá dav. Kdybych viděla
davy ubožáků, nikdy bych nemohla
svoji práci začít. Zajímá mě jen můj

/L.S./
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VÝROČÍ SV. FRANTIŠKA Z PAULY

ZE ŽIVOTA FARNOSTI

V letošním
roce
oslavil
řád
Nejmenších bratří sv. Františka
z Pauly jubileum – 500. výročí úmrtí
zakladatele řádu.
Sv. František z Pauly se narodil
začátkem 15. století v městečku
Paola, v Itálii. Jako velmi mladý
chlapec začal žít poustevnickým
životem. Brzy se k němu přidali další
muži a vzniklo hnutí, z něhož vzešel
řád Nejmenších bratří – paulánů.
Zakladatel řádu zemřel v r. 1507
v Tours, svatořečen byl v roce 1519.
Znázorňován bývá v řeholním oděvu,
se znakem CHARITAS. Členové
tohoto řádu skládají kromě tří
řeholních slibů (poslušnosti, chudoby
a čistoty), které jsou společné všem
řeholím, ještě čtvrtý – slib trvalého
postního způsobu života, tj. stálý
půst od masa a masných výrobků.
Na Moravě působí konvent paulánů
na Vranově u Brna při poutním
kostele Narození Panny Marie. Na
Vranov přišli v r. 1633, v roce 1784
byl řád zrušen císařem Josefem II.
a vrátili se na toto poutní místo po
208 letech v r. 1992.
V kostele sv. Jiří v Tikovicích je
sv.Františkovi
z Pauly
zasvěcen
jeden z bočních oltářů.

O vzácné a významné stavbě
kostela sv. Jiří v Tikovicích

Bylo horké červnové odpoledne. V
altánku na farní zahradě seděli dva
muži a zaujatě hovořili. Byl to pan
Jan Felix rytíř Želecký z Počenic a
Matouš Leichman ze Senice, farář v
Tikovicích. Mluvili o soudním sporu,
který farář vedl s klášterem svaté
Anny v Brně. Klášter si dělal
neoprávněný nárok na farská pole v
obvodu Tikovic. Rytíř Želecký byl
současně olomouckým kanovníkem a
měl velkou slabost pro umění a
krásné stavby, zejména církevní. S
úsměvem poslouchal horlení farářovo
a ujišťoval ho, že právo je na jeho
straně. Byl toho mínění, že soudní
pře dopadne ve prospěch tikovické
farnosti a měl pravdu, i když celý
spor nakonec trval dlouhých 47 let.
Aby odvedl řeč na jiné téma, začal
povídat o jejich společné snaze
přestavět
stávající tikovický
kostelík. Oba, jak farář tak
kanovník, chtěli pro
farnost v
Tikovicích důstojný stánek Boží.
A tak kanovník přišel s návrhem:
„Znám velmi schopného stavitele
kostelů, původem Bavora, Moritze
Grimma. Teď už mu vlastně říkají
Mořic, protože je už v Brně několik
let a má už za sebou úspěšné a

/S.P./
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krásné stavby na mnoha místech v
Brně.“
„Ale není to nějaký větroplach, jde
přece jen o kostel“, staral se farář.
„Kdepak, je to moudrý muž v letech,
je mu přes padesát a slyšel jsem, že
bude něco dělat pro minority. Ti by
si přece nevzali nikoho, na koho by
nebylo
spolehnutí“,
ujišťoval
kanovník.
Farář nabídl kanovníkovi chléb s
medem a trochu vína. V duchu
přemítal, jak by bylo dobře, aby se
přestavba kostela povedla. Kostel
byl po bouřlivých časech v minulých
sto letech ve značně zuboženém
stavu a věřící se do něj ani nevešli,
protože do farnosti patřily i okolní
obce a tak někdy stáli farníci i před
kostelem.
„Uděláme to tak, že se s ním
domluvím a přivezu ho za vámi na
faru, abychom si všechno ujasnili. A
vy poznáte, kdo je to Mořic Grimm,“
uzavřel kanovník Želecký.

roce 1724 kolem kostela hřbitov a
konečně dne 26. srpna roku 1725
byl chrám posvěcen.
Sám p. farář Matouš Leichman
věnoval na přestavbu značnou částku
peněz, další věnovala farnost, ale
většinu nákladů nesl pán z Prštic,
pan Jan Felix rytíř Želecký,
kanovník olomoucký.
V roce 1726 pořídil p. farář Matouš
Leichman věžní hodiny a lavice.
Malba
interiéru
kostela
byla
dokončena v roce 1747, jak je
uvedeno na vítězném oblouku.
O autorovi maleb zatím mnoho
nevíme. Předpokládá se, že to byl
někdo, kdo pracoval pro Mistra
Grimma i na jiných stavbách, což byl
zejména významný barokní malíř Jan
Jiří Etgens, nebo pod jeho vedením
některý z jeho žáků. Fresková
výmalba se nachází ve všech třech
klenebních polích kostela, v kněžišti,
hlavní
lodi
i
nad
kůrem.
Objednatelem byl zřejmě rovněž
p.farář Matouš Leichman, za jehož
působení
fresky
vznikly.
Je
pravděpodobné,
že
i
výmalbu
podpořil některý donátor, zřejmě
rovněž majitel prštického panství,
kterým byl ovšem v té době již kníže
Walter Xaver z Ditrichštejna, nebo
možná ji podpořilo i biskupství
olomoucké, k němuž farnost v těchto
letech náležela. Kanovník Jan Felix

Tak nějak mohl vypadat začátek
přestavby kostela sv. Jiří v
Tikovicích.
Víme ze záznamů, že kostel
skutečně přestavoval stavitel Mořic
Grimm a to od roku 1720, kdy se
začal stavět presbytář nad oltářem
a pokračovalo se věží a dalšími
částmi kostela. Také byl založen v
6
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Želecký byl však již v té době po
smrti.
Z prostorové dispozice kostela
vychází i kompoziční návrh nástěnné
malby, který byl stanoven tak, aby
otevíral pohled do vyšších nebeských
sfér, které reprezentovaly duchovní
cítění barokní doby. Na bocích
klenebních polí se nacházejí latinsky
psané citáty. V prvním, druhém i
třetím klenebním poli je vždy
znázorněn
sv.Jiří
se
symboly
mučednictví a vítězství – palmovými
ratolestmi a růžemi. Barokní styl
fresky
je
vyjádřen
iluzivním
otevřením průhledů do nebeských
výšin, komponováním figurálních scén
a celkovou stylizací figur.
Kostel sv. Jiří byl v době svého
vzniku komplexním uměleckým dílem,
jež mělo oslavovat
hrdinské
mučednictví a nanebevzetí světce
sv. Jiří, který má porážet zlo války a
nastolit v zemi mír.
Malířská
výzdoba
tikovického
kostela je velmi cenným odkazem
barokní doby. Fresky byly na popud
dp. Vladimíra Čapky komplexně
restaurovány v roce 1943 malířem
Otto Stritzkem a po válečných
událostech v roce 1947 opraveny
stejným autorem. Od té doby
utrpěly řadu poškození a hrozilo, že
budou nenávratně zničeny. Je velmi
záslužné,že nejen správce farnosti

dp. Bohuslav Bláha, ale také farníci a
vedení obce
jsou si této
skutečnosti vědomi a všemi způsoby
se snaží fresky, které jsou velmi
poškozené, opravit a uvést do
původní krásy.
Zatím byla opravena část vítězného
oblouku a horní část retabulu oltáře.
Letos je restaurována klenba nad
kněžištěm a v dalších letech by mělo
pokračovat restaurování fresek v
hlavní lodí a v klenbě nad kůrem.
/lwz/
Adopce na dálku
Přišel nám
krásný dopis
od naší
společné
adoptivní
holčičky
Meriny
z Indie.
Je plný díků a
pozdravů, a tak ukazuje na
smysluplnost naší snahy. Tento
projekt je pro nás i povzbuzením, že
jsme schopni se sjednotit k pomoci
těmto maličkým v nouzi. Některé
rodiny se nechaly Peregrínkem
inspirovat a adoptovaly si na dálku
svoji holčičku nebo chlapce. Máte-li
i vy zájem o podrobnější informace i
s fotkami dětí k adopci, hledejte na
www.charita-adopce.cz
/H.P./
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Fotografie z některých
uplynulého roku

událostí

Zlatá primice P.Bohuslava Bláhy

Misijní kongres dětí

Otevření knihovny sv. Zdislavy

Narozeniny p.faráře

Farní pouť do Egeru
Pouť v Silůvkách
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Pouť do Egeru
Přijali jsme nabídku Institutu pro
křesťanskou kulturu ve Znojmě a
připojili se k růžencové pouti do
maďarského Egeru, která se konala
28.-29.9.2007. Cesta od ranních
hodin ubíhala rychle se zpěvy a
modlitbami, shlédli jsme poutní
místo Maria Loretto v Rakousku,
pan farář sloužil v místní kapli
bohoslužbu a pak duchovně posilněni
pokračovali jsme do Maďarska.
Organizátorka pouti paní ing. Eva
Balíková nás cestou seznámila se
zemí plnou temperamentu, vinné
révy,
s historickými
kořeny
křesťanství v této zemi, seznámeni
jsme byli i s historií a současností
řádu servitů, který právě i v Egeru
působí. Ve večerních hodinách jsme
se ubytovali a povečeřeli v kněžském
semináři v Egeru. Ti, kteří se ještě
necítili unaveni, absolvovali večerní
prohlídku
města
se
spoustou
památek. Někteří si ještě ráno
přivstali a prožili v bazilice mši sv. Po
snídani jsme ještě za denního světla
prošli
městem
k servitskému
kostelu, kde P.Bohuslav Bláha opět
sloužil pro poutníky mši. Poté nás
srdečně přijali servitští bratři a po
krátkém povídání a občerstvení jsme
se ubírali na cestu zpět, protože
ještě byla v plánu návštěva zámku
v Gödöllı. Po prohlídce zámku a

seznámením se s životem císařovny
Sisi jsme autobusem pokračovali do
naší vlasti. Cestou nám pan řidič
zastavil také v Budapešti, kde jsme
absolvovali malý okruh a viděli
katedrálu sv.Štěpána, řetězový most
přes
Dunaj,
hrad
s přilehlou
Rybářskou baštou a Parlament. Po
tolika zážitcích si už každý rád našel
své
místo
v autobuse
a
s mariánskými písněmi, litaniemi a
modlitbou růžence jsme se blížili
k domovu. Loučení, úsměvy, stisk
rukou, vzájemné poděkování a
výměna adres – tak jsme se rozešli
do svých domovů se znovuzískaným
klidem v duši.
Každá pouť může být nádherná,
když se sejdou lidé, kteří chtějí
právě na pouti získat novou posilu do
dalších dní, kteří chtějí získat nové
ujištění, že na svoje problémy a
těžkosti nejsme sami, kteří si
s radostí připomenou, co je cílem
našeho života a jak vést svůj život
směřující k Bohu. Každá takto dobře
prožitá pouť je příležitostí zastavit
se….
/L.S./
ŽIVOT VE VÍŘE

Může umění a krása přivádět člověka
k myšlenkám na Boha? Je pravda, že
konverze trvá celý život? Potřebuje
konverzi i ten, kdo byl pokřtěn už
jako dítě?
9
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Příběh o cestě k Bohu Thomase
Mertona
Narodil
se
v r.1915
v malé
pyrenejské
vesnici
ve
Francii
nedaleko španělských hranic. Jeho
otec byl Novozélanďan skotského
původu, matka Američanka. Oba
rodiče byli umělci – malíři.
Malý
Thomas
vyrůstal
bez
náboženské výchovy, ačkoliv byl na
otcovo přání pokřtěn v anglikánské
církvi. Matka se domnívala, že bude
nejlépe
nechat
dítě
vyrůstat
svobodně bez jakékoliv náboženské
výchovy, aby si později samo utvořilo
nějaký názor.
Před svým obrácením ke katolicismu
přezkoumal
Merton
různé
filosofické názory na život. Nejdříve
byl ateistou, pak sympatizoval
s komunismem. Později se pokoušel
vrátit k náboženství svého dětství –
neurčitému protestantismu. Nic
z toho ho však neuspokojovalo. Sám
píše: „Základem mé konverze bylo
jednoduše toto: připustil jsem, že
Bůh existuje a že je pramenem
každé skutečnosti, ba dokonce že
Bůh je sama Skutečnost, Pravda a
Život.“
Merton hodně cestoval. Nějakou
dobu pobýval také v Římě. Často
navštěvoval křesťanské chrámy, ale
ne ze zbožnosti, nýbrž proto, že
jeho umělecká duše byla fascinována

starými byzantskými mozaikami.
Aniž si to uvědomoval, ukazovaly mu
tyto mozaiky postupně obraz Ježíše
Krista – Boha, který se z lásky
k lidem
stal
člověkem.
K jeho
„římskému období“ se vztahuje tato
zvláštní příhoda, kterou popsal:
„Byl jsem ve svém pokoji. Byla noc.
Měl jsem rozsvíceno. Najednou se mi
zdálo, že můj otec, který byl už více
než rok mrtev, je tam se mnou. Pocit
jeho přítomnosti byl živý, skutečný
a děsivý. Bylo to, jako kdyby se
dotýkal mého ramene nebo jako by
se mnou hovořil. Trvalo to jen
okamžik, ale v té chvíli jsem byl
bezprostředně omráčen náhlým a
hlubokým pohledem do ubohosti a
zkaženosti mé vlastní duše. Ve svém
nitru jsem byl proniknut světlem,
které mě donutilo uvědomit si něco
z podmínek, ve kterých jsem tehdy
byl… Má duše si přála utéct,
osvobodit se a setřást ze sebe to
všechno, a to s takovou silou a
naléhavostí, jakou jsem dosud
nepoznal. A tenkrát jsem se myslím
poprvé v životě začal skutečně
modlit: ne rty, ne rozumem a
představivostí, ale modlil jsem se
z hloubi své bytosti k Bohu, kterého
jsem nikdy nepoznal. Prosil jsem, aby
mi podal ruku v mých temnotách a
pomohl mi osvobodit se od tisíce
hrozných věcí, které držely moji vůli
10
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v otroctví. Přitom jsem si poplakal, a
to mi prospělo. Chvíli jsem myslel na
svého otce, i když jsem ztratil ten
živý pocit jeho přítomnosti v pokoji.
Mluvil jsem k němu a k Bohu, jako by
otec byl nějakým prostředníkem…
Důsledkem bylo jakési osobní
spojení beze slov s vnitřním světlem,
které
vycházelo
od
Boha
a
osvětlovalo situaci mé duše, i když
jsem si tenkrát nebyl jistý, zda mám
duši…
Před touto událostí jsem se nikdy
nemodlil v kostelích, které jsem
navštěvoval. Následujícího rána jsem
v jarním slunci stoupal na opuštěný
Aventin (v Římě). Moje duše byla
zlomena zkušeností, očištěná, plná
bolestí, ale čistá … Šel jsem
k dominikánům do kostela sv.Sabiny.
Tam došlo k rozhodnému zážitku,
k něčemu, co se rovnalo kapitulaci,
vzdání se, konverzi. Vždyť jsem
vešel do kostela úmyslně a za tím
účelem, abych poklekl a pomodlil se
k Bohu. Obvykle jsem v těchto
chrámech nikdy neklekal. Nyní jsem
však použil i svěcenou vodu u dveří a
šel rovnou k oltářní mřížce. Poklekl
jsem a pomalu se modlil Otčenáš
s veškerou vírou, která ve mně byla…
Zdá se mi skoro neuvěřitelné, že
jsem neudělal nic víc. Pak jsem vyšel
ven s pocitem, že jsem se znovu
narodil. Posadil jsem se venku na

slunci, vychutnával radost ze svého
vnitřního pokoje a v mysli jsem
uvažoval o tom, jak se můj život
začíná měnit a stává se lepším.“
Později napsal: „Moje konverze však
stále pokračuje. Konverze je cosi, co
trvá
celý
život.
Problém
křesťanského života se nevyřeší jen
křtem. Posvěcující milost, která nás
uschopňuje
„žít
v Kristu“,
je
vkladem, který musíme rozvíjet a
zvelebovat. Musíme stále hlouběji
vnikat do
Kristova života a
podrobovat se přetvářející síle jeho
milosti.“
Thomas Merton se stal známým na
celém
světě
svým
vlastním
životopisem Hora sedmi stupňů
(1948). Jeho další knihy a články o
duchovním životě čtou i mnozí
nevěřící. Stal se trapistickým
mnichem a žil v klášteře, pouze
někdy
cestoval
a
přednášel.
Například podnikl studijní cestu na
Dálný východ. Navštívil některé
buddhistické kláštery, setkal se
s dalajlámou
a
přednášel
o
duchovním životě křesťanů. Zemřel
v roce 1968. /podle knihy Š. Šenčíka
O tých, čo hľadali a našli Boha/
CESTOVNÍ OKÉNKO
Svatý Hostýn
Maják Moravy. Opravdu příznačný
název pro nejznámější a také
11

PEREGRÍNEK
nejnavštěvovanější
poutní
místo
Moravy. Díky své poloze a nočnímu
osvětlení je opravdu vidět i v noci
jako
maják
široko
daleko.
Každoročně
se
tady
koná
jednadvacet poutí. Hostýn tvoří dva
vrcholy. Ten severní je vyšší (má
nadmořskou výšku 736 metrů) a
snadno jej poznáte podle rozhledny
a větrné elektrárny. Na nižším,
západním vrcholu stojí poutní chrám
s poutními domy.
Základní kámen baziliky byl položen
v roce 1721 a po sedmadvaceti
letech byla dokončena a slavnostně
vysvěcena.
Od
té
doby
byl
svatostánek několikrát zničen a
hostýnská hora opuštěná. V roce
1769 byl kostel poškozen požárem,
který způsobil blesk. Poškozena byla
střecha a věž a rozpustily se i 3 ze
4 zvonů. Čtvrtý se bez poškození
zřítil ze schodů dolů. Dovnitř se
požár naštěstí nedostal. Do dvou let
bylo od věřících posbíráno tolik
peněz, že mohl být chrám znovu
opraven. O několik let později roku
1784 byl chrám nařízením císaře
Josefa II. prohlášen za zbytečný a
poutě zde byly zakázány. Až v první
polovině 19. století zorganizovali
věřící sbírky na opravu chrámu,
který byl v roce 1845 znovu
posvěcen. Velkého rozkvětu dosáhlo
toto poutní místo, když zde působil

jako kněz dr. Antonín Cyril Stojan.
Založil Matici svatohostýnskou –
spolek, který dodnes slouží Hostýnu
a jeho poutníkům. Ta zde vybudovala
nový hostinec , velkou noclehárnu,
upravila Vodní kapli, postavila kapli
Sv. kříže a rozhlednu.
K chrámu vede proslulé schodiště,
které začíná u Vodní kaple, kde
vyvěrá zázračná voda. Je dlouhé bez
osmi metrů čtvrt kilometru a skládá
se ze 250 schodů. Na jednotlivých
stupních můžete číst zvěčnělá
jména dárců, jejichž štědrostí bylo
schodiště postaveno.

Nad hlavním vchodem do baziliky
vítá příchozí mozaikový obraz Panny
Marie, složený z 250 tisíc kamínků.
Nad oltářem stojí v půlměsíci a v
bohaté záři paprsků socha Panny
Marie s Ježíškem v životní velikosti,
který metá blesky určené Tatarům
zobrazeným dole.
Vy mladší možná už nevíte, že
Hostýn v minulosti nepoutal zraky
12
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příchozích jen siluetou baziliky a
rozhledny. V září 1939 byl na
vrcholu rozsvícen obří kříž. Třicet
metrů vysoký a dvacet metrů široký
kříž osvětlený devítisty žárovkami
nicméně dlouho nevydržel. 29.
prosince 1947 se za velikého
rachotu zřítil, pravděpodobně vinou
mohutného větru. Světelný kříž poté
nebyl nikdy obnoven.
O půl století později ovšem Hostýn
získal novou dominantu - větrnou
elektrárnu. Třicet metrů vysoký
větrník zásobuje elektřinou budovy
na Hostýně a dosud všem větrným
poryvům odolává bez úhony.
K 70. výročí korunovace Panny Marie
svatohostýnské získal poutní chrám
vysoké vyznamenání - byl mu udělen
papežem Janem Pavlem II. titul
"Menší baziliky" (bazilica minor).

biskupové snaží ujednotit postoje
věřících při mši svaté s vysvětlením,
co
vlastně
jednotlivé
části
bohoslužby vyjadřují a jaký je
odpovídající postoj. Nebylo by asi
dobré
autoritativně
někomu
nařizovat, kdy má klečet a kdy má
stát, ale přesto se ve společných
postojích ukazuje jednota Božího
lidu.
Rozhodně
pohled
na
shromáždění, kdy někdo stojí, jiný
klečí a další sedí, není zvláště
povzbuzující. Mohu zde ocitovat i
část instrukcí:
Úkony a chování při bohoslužbě
Stáním vyjadřujeme úctu, ale také
radost, připravenost naslouchat a na
slyšené reagovat. Misál si přeje, aby
se stání více rozšířilo. Stát se má od

vstupního zpěvu až po vstupní
modlitbu včetně, při zpěvu Aleluja,
při evangeliu, při vyznání víry a
přímluvách, když je lid okuřován při
přípravě darů, od modlitby nad dary
včetně až do konce mše s výjimkou
toho, co bude řečeno o klečení a
sezení. V lavicích se lid posadí po

/H.P./
OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Otázka: V každé farnosti jsou
odlišné liturgické zvyklosti v tom,
kdy se stojí a kdy klečí. Jak se
díváte na tuto nejednotnost?
Odpověď: Měli bychom se snažit o
jednotu. Biskupská konference ČR
v tomto směru vydala instrukce
„Gesta a postoje při mši“, kde se
reflektují obecná pravidla daná
Všeobecným úvodem k římskému
misálu. Ve zmíněných instrukcích se

Svatý, klečí při epiklezi, proměnění,
tajemství víry včetně odpovědi.
Sezení je poloha vhodná k rozjímání
a naslouchání. Misál předpokládá

sezení při čteních před evangeliem a
žalmu, při homilii a přípravě darů a
podle okolností též po homilii a po
přijímání.
13
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Klečení vyjadřuje pokoru, pokání a
klanění. Misál říká, aby věřící
poklekli k proměňování, není-li to
ztíženo
nedostatkem
místa,
množstvím přítomných či jinými
rozumnými důvody.
K tomu,aby se dosáhlo zamýšleného
záměru, tj. aby úkony a postoje
odpovídaly tomu, co právě konáme
(zásada pravdivosti), ale také „aby
byly
znakem
vzájemného
společenství
a
jednoty
shromáždění“, bude třeba velké
trpělivosti, ohleduplnosti a respektu.
Prosazování správných postojů by se
minulo účinkem, kdyby vyvolalo
napětí a rozladění. Každá farnost je
v tomto specifická a měli bychom na
to brát zřetel.

-tenký drátek
-špendlík
Nejjednodušší na výrobu jsou
sluníčka. Boky kalíšků nastříháme na
stejně široké proužky a ohneme je
ven, vnější okraje zastřihneme do
špičky, celý kalíšek srovnáme do
roviny
a
vyhladíme
nehtem.
Vezmeme si starou propisku, která
už nepíše, podložíme sluníčko něčím
měkkým (stačí složený kapesník) a
začneme do fólie vyrývat různé
motivy, vytlačovat můžete z obou
stran,
čímž
zkombinujete
vyhloubené
a
vystouplé
čáry.
Obdobně si udělejte další ozdobykapříky,
hvězdičky,
berušky,
kytičky.
Hotovou
ozdobu
propíchneme špendlíkem a navlečeme
na drátek, více ozdob můžeme spojit
do jednoho dlouhého řetězu a
dáreček je hotový!

/převzato z www.katolik.cz/
OKÉNKO PRO DĚTI
Ahoj děti!
Nedávno jsme vzpomínali na naše
zesnulé a rozsvěcovali na jejich
hrobech, nebo i doma, svíčky. Pokud
vám zbyly hliníkové kalíšky, můžete
z nich s námi vytvořit krásné ozdoby
a zaručeně
překvapíte všechny
doma.

OZNÁMENÍ

Materiál a pomůcky:
-kalíšky od čajových svíček
-nůžky
-vypsaná propiska


Tiskové
středisko
České
biskupské
konference
(ČBK)
informuje na svých webových
stránkách www.cirkev.cz o aktuálním
14
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dění v církvi doma i ve světě. Nabízí
též české překlady dokumentů
papeže a Svatého stolce i oficiální
dokumenty
ČBK.
Kromě
toho
upozorňuje na zajímavé akce,
přednášky, pořady v médiích či
knihy.
Vedle
českého
servisu
funguje i anglické zpravodajství –
výběr důležitých zpráv z domova i
ze světa.
Svým čtenářům vycházíme vstříc a
upozornění na všechny zprávy jim
zasíláme do e-mailových schránek.
Každý pracovní den ráno a odpoledne
obdrží zájemci elektronickou poštou
krátké anotace všech nových článků.
Tato služba je zdarma, je možné ji
kdykoliv zrušit a tiskové středisko
zaručuje, že e-mailové adresy svých
čtenářů
nikde
nezveřejní
ani
nepoužije k jinému účelu než k
zasílání zpravodaje.
A jak je možné si tuto službu
objednat?
Na stránkách www.cirkev.cz stačí
zadat svou e-mailovou adresu do
okénka „Zpravodaj“ v pravé části
stránky a přihlásit se. Nebo nám
prostě můžete poslat zprávu na
adresu tisk@cirkev.cz, napsat o
kterou z jazykových verzí máte
zájem – českou či anglickou – a my
vás
mezi
odběratele
našeho
zpravodaje rádi zařadíme.

Objednáním našeho zpravodajství
budete mít okamžitý a bezplatný
přístup ke zpravodajství o životě
církve v naší zemi i v zahraničí přímo
ve své e-mailové schránce a nic
důležitého vám již neunikne.
Těší nás váš zájem o naši práci a
děkujeme i za názory a připomínky.
Jen díky tomu má naše práce smysl.
/Jiří Gračka/

Modlitby
matek
budou
pokračovat v tyto středy v 16:45
hodin ve farní budově v Ořechově:
19.12., 2.1.2008, 16.1., 30.1.

Blahopřejeme Marku Poledňovi,
který se zúčastnil fotosoutěže
Radost pořádanou Nadací pro radost
a se svou fotografií vyhrál v soutěži
1.místo.
Více
najdete
na
www.nadaceproradost.org.

Vzhledem ke zpoždění finálních
úprav
na
křížové
cestě
Sedmibolestné Panny Marie ve farní
zahradě v Ořechově je slavnostní
žehnání
odloženo
Na jaro 2008.
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V podloubí Muzea Kroměřížska
je bez omezení i po dobu vánočních
svátků vystaven mechanický betlém
z r. 1959 dlouhý 3,5m a vysoký 3
metry a návštěvu Kroměříže si
mohou
návštěvníci
zpestřit
i
shlédnutím výstavy Zvěstování Panny
Marie ve výtvarném umění, kde mj.
vystavuje svoji sbírku i náš pan farář
P. Bohuslav Bláha. Tato výstava byla
již instalována v říjnu v rámci „Dnů
křesťanské kultury“ a pro velký
zájem bude možné ji shlédnout také
27.-30.12. v 9-12 a 13-17 hodin.

V souvislosti
s předáním
farnosti
Bratčice
dochází
k následujícím
úpravám
časů
bohoslužeb
v
zimním
období:
Ořechov, farní kostel Všech svatých
– pondělí, středa, čtvrtek, pátek
v 18 hodin, neděle v 9:15 hodin,
Tikovice, farní kostel sv.Jiří – pátek
v 17 hodin a neděle v 8 hodin,
Radostice, filiální kostel sv. Šimona
a Judy – neděle lichý týden v 10:30
hodin, neděle sudý týden v 9:30
hodin bohoslužba slova, Prštice,
kaple – sobota v 16:30 hodin

Farnost Ořechov zve všechny
zájemce na Živý betlém – hudební
pásmo se uskuteční 25.12. v 15 hodin

před kostelem Všech svatých. Jste
srdečně zváni.
 Přijměte typ na nevšední dárek –
ručně malované tričko, navíc tím
pomůžete
člověku,
který
je
v současné
době
v invalidním
důchodu. Autor zobrazuje převážně
křesťanské
motivy.
Více
na
www.msr.wz.cz nebo uvádíme adresu
s telefonem na přímý kontakt:
Michael Simonov, Sportovní 9,
602 00 Brno, mobil 777131791

Srdečné
poděkování
všem
členům chrámového sboru, kteří
trpělivě a obětavě chodili na
zkoušky, nedbajíce osobního pohodlí,
aby mohli nácvikem vánočních písní
přispět
k větší cti
a
chvále
narozeného Krista. Všem členům
chrámového sboru za trpělivost a
námahu děkují varhaníci
 Další číslo časopisu Peregrínek
připravujeme na 1. postní neděli
10.2.2008. Děkujeme za příspěvky a
pomoc farníků, kteří se podílí s námi
na
vzniku
jednotlivých
čísel
zpravodaje.
Těší
nás,
že
dopisovatelů a pomocníků přibývá.

redakce

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