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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
"Zeptej se krásy země, zeptej se krásy
moře..., zeptej se krásy oblohy..., zeptej
se všech těchto skutečností. Všechny ti
odpoví: Hleď, jsme krásné. Jejich krása
je svědectvím. Tyto krásy jsou
podřízeny změně. Kdo je stvořil, když ne
ten nejkrásnější, který není podřízen
žádné změně?"
/Sv. Augustin/
Prázdniny a naše přání
Jako
děti
jsme
vítali
každý
prázdninový den během školního roku.
Celý rok se nám zdál nekonečně
dlouhý. Konečně je tu červen a
prázdniny za dveřmi. Budou trvat celé
2
měsíce.
Prázdniny
–
doba
dovolených, doba odpočinku, rekreací
u řek i moří, poznávání různých
kulturních památek … co všechno se
nám nabízí, to bude záviset na našich
finančních
prostředcích
na
penězích. A to mě přivádí k této
úvaze. Žít opravdu lidsky není
jednoduchý a snadný úkol. Žít
křesťansky,
teprve
ne.
Člověk

křesťansky založený přijímá vše
kolem sebe jako Boží dar, aby život
nešel do prázdna. Proto se musí
křesťan neustále rozhodovat: Co mám
dělat? Jak to mám udělat? Mít stále
otevřené oči a ke všemu a na všechno
mít správný pohled. Z poznaného
stavu a situace se musí rozhodnout.
Rozhodující jsou i peníze, o kterých
by se zdálo, že s duchovním životem
nemají nic společného, ale procházejí
přece našima rukama. Kdy se začalo
peněz užívat mezi lidmi, není přesně
známo. Tisíciletí sem, tisíciletí tam,
v dějinách lidstva se jen míhají.
Skutečností je, že i náš český
dávnověk znal peníze, groš, denár a
různé jiné plíšky. Peníze samy o sobě
nemusí být zlem – svědčí o tom, že
přicházejí do styku s P. Ježíšem –
platí chrámovou daň, má peníze
v ruce, ptá se farizeů – čí je to obraz
a říká: „Dávejte, co je císaře císaři a
co je Božího Bohu.“ Peníze mohou
člověku sloužit, nebo jej zničit! Když
držíme v rukou bankovku, známe její
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Pavel II. za blahořečenou řeholní
sestru Marii Restitutu Kafkovou.
Brněnskou
rodačku
připomene
děkovaná bohoslužba v sobotu 21.6.
v 10:00
hodin
v
kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v
Brně-Husovicích,
kterou
bude
celebrovat biskup Vojtěch Cikrle.
Helena Kafková se narodila jako
šestá ze sedmi dětí 1. května 1894 v
Brně-Husovicích. Po dvou letech se
však celá rodina natrvalo usídlila ve
Vídni,
kde
Helena
odmalička
vyrůstala a později studovala. Láska
k člověku ji přivedla k ošetřování
nemocných a k řeholnímu životu, jak
jej poznala u sester III. řádu sv.
Františka. Od roku 1919 pracovala
jako sestra na operačním sále v
nemocnici v Mödlingu, kde byla
oblíbena nejen pro svou obětavou
službu, ale také jako pomocnice v
těžkostech a moudrá rádkyně. V
prosinci roku 1941 se podařilo
jednomu z lékařů získat kopírovací
papír s posměšnou a varovnou
básničkou proti nacistickému režimu,
z níž sestra Restituta údajně
pořizovala kopie. Po jeho udání zatklo
řeholnici v roce 1942 gestapo přímo
na operačním sále a byla obviněna z
velezrady. Po třináctiměsíční vazbě,
v níž pět měsíců strávila v cele smrti,
byla přes mnohé žádosti o milost 30.
března 1943 ve Vídni sťata.

hodnotu, ale ne její minulost. Ona
mlčí. Kolika rukama prošla? Kolik
dobra způsobila na své cestě? Třeba
zaplatila dárek k svátku, přinesla na
stůl chléb, pomohla potřebným,
zaplatila knihu, která dala poučení …
nebo vyvolala smích a dobrou náladu
mladých u sklenky nápoje, pomohla
uzdravit malomocného … nebo také
zaplatila známku na dopis na
rozloučenou, dítěti umožnila vidět
nevhodný film,
sjednala
výrobu smrtící zbraně …
Co nyní udělám s bankovkou já?
Rozmnožím
dobro
nebo
zlo?
Rozhodně si umiňuji, že ji nepoužiji
ke zlému. Kdybychom se všichni dívali
tímto
pohledem
na
jakoukoli
bankovku, byla by jen prostředkem
ke konání dobra, nenastalo by tolik
nervozity, že si nemohu dovolit
všechno, co bych si rád dopřál. Přeji
vám požehnané prázdninové dny.
Jeden bankovní úředník řekl: „Když
beru peníze do ruky modlím se, abych
nezapomněl na pravé zlato, které
bude platit před Bohem.“
/P. Bohuslav Bláha/
VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
10. výročí blahořečení
sestry Marie Restituty

řeholní

Před deseti lety, 21. června 1998,
prohlásil ve Vídni Svatý otec Jan
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V listopadu 1988 zahájila katolická
církev proces jejího blahořečení,
který byl završen 21. června 1998 ve
Vídni. V jejím rodišti, brněnské
čtvrti Husovice, byla na její rodný
dům na Dukelské ulici č. 27 umístěna
pamětní deska od akademického
malíře Jiřího Šindlera a na návrh
brněnského
biskupa
Vojtěcha
Cikrleho, který odsouhlasila Rada
města Brna v roce 1999, byl po zdejší
rodačce pojmenován nedaleký park.
Liturgická památka sestry Marie
Restituty je slavena v brněnské a
vídeňské diecézi 29. října.
Kandidátem na svatořečení je také
další brněnský rodák, a to dominikánský kněz Tomáš Maria Týn, který
nabídl Bohu svůj život za svobodu
církve v tehdejším socialistickém
Československu a zemřel ve čtyřiceti
letech v lednu roku 1990.

„Pavlovský“ rok bude probíhat od
29.6.2008 do 29.6.2009.
Svatý Pavel se narodil v Tarsu (území
dnešního Turecka), na počátku
křesťanské éry, podle církevních
historiků kolem roku 10 po Kr. Po
svém obrácení na cestě do Damašku
se stal jedním z nejpřednějších
evangelizátorů, nejdřív mezi Židy,
později mezi pohany.
Listy sv. Pavla jsou základním
zdrojem informací o životě prvotní
církve a přes staletí měly silný vliv na
církevní myšlení. Svatý Pavel je
společně se svatým Petrem jeden
z hlavních patronů naší diecéze i
jejího hlavního chrámu na Petrově.
V brněnské diecézi bude Rok svatého
Pavla slavnostně zahájen pontifikální
bohoslužbou 29.6.2008 v 9.00 hodin
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně,
na kterou jste všichni zváni.
Mše bude přenášena Radiem Proglas.

ROK SV. PAVLA

ŽIVOT VE VÍŘE

Rok svatého Pavla v brněnské
diecézi 2008-2009
Loni,
28.6.2007,
v
předvečer
slavnosti sv. Petra a Pavla během
modlitby nešpor v Bazilice sv. Pavla
za hradbami v Římě, vyhlásil papež
Benedikt XVI. rok věnovaný svatému
Pavlovi, a to při příležitosti příprav
oslavy 2000. výročí narození tohoto
apoštola.

Rajhradský hospic - chceme Vám
být nablízku
Dům léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa je největší hospic v České
republice.
Nachází
se
v nově
postavené a moderně vybavené
budově v tichém a klidném parku
kláštera sester Těšitelek v Rajhradě.
Jeho výhodou je výborná dostupnost
v rámci celého Jihomoravského kraje
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S almárkou na zádech
Dne 1.1.1799 v Blažovicích u Brna
hluboce zbožným rodičům přibyl k 11
dětem synáček, který dostal při křtu
jméno Šebestián. Z jeho sourozenců
se však dospělosti dožili jen tři.
Šebestián se narodil do doby, která
se mu hluboce vryla do paměti. Byla
to napoleonská válka, zvláště bitva u
Slavkova, jež zasáhla do života
blízkých
Blažovic.
Francouzská
vojska způsobila lidu velké utrpení a
bídu. Nadaný Šebestián Kubínek se
ve škole naučil brzy číst a počítat,
takže musel učitele často zastupovat, když byl tento zaměstnán
různými písemnými pracemi. Když
vychodil školu, nebylo ještě ve světě
pokoje. Když čeledín Kubínkova otce
musel k vojsku, nastoupil na jeho
místo 14-tiletý Šebestián. Vozil
s povozníky obilí pro vojsko do
Mikulova, Jihlavy a Kolína. Způsob
života jeho
kolegů začal ho
zatahovat do svých sítí, ale dobré
jádro přece v něm neudusil. Raději se
modlil než světačil. Čtení nábožných
knih ho více přitahovalo než
vysedávání s pijany a karbaníky.
V neděli raději chodil na bohoslužby
než k zábavám.
Když mu otec statek zbídačený
válkou postoupil, Šebestián ho užíval
ve prospěch chudých. Za nocí nosil
dříví, slámu, chléb těm, kteří trpěli

včetně části kraje Vysočina. Do
Rajhradu se dá pohodlně a rychle
dostat autem, autobusem i vlakem.
Zařízení disponuje 50 lůžky. Pacient
si může zvolit jednolůžkový nebo
třílůžkový pokoj a jeho rodinní
příslušníci a osoby blízké mohou
využít hostinské pokoje po celou
dobu hospitalizace. Hospic sv. Josefa
je
na
prvním
místě
určený
onkologicky nemocným pacientům, ale
v případě potřeby je otevřený všem
těžce nemocným, kteří potřebují
lékařskou,
ošetřovatelskou
a
fyzioterapeutickou
péči
včetně
ambulance. Součástí nabídky jsou
rovněž odlehčovací služby pro
pacienty, o které pečuje rodina
v domácím prostředí a potřebují
změnit terapii nebo pouze pomoci
v péči, aby si sami mohli odpočinout –
tento druh pomoci rodinám je
omezen na 3 měsíce.
Do hospice, který zkraje roku 2009
oslaví 10 let svého působení, není
těžké poslat žádost, kterou vyplňuje
lékař. Příjem je možné realizovat
téměř ihned následující den po
schválení bez dalších průtahů. Hospic
sv. Josefa v Rajhradě je otevřený
všem potřebným lidem, kterým se
personál snaží být nablízku a ku
pomoci. Bližší informace naleznete na
stránkách www.dlbsh.cz, popřípadě
telefonicky na čísle 547 232 223.
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v nouzi, ale styděli se žebrat. Vždy
to dělal tajně, aby nevěděla levice, co
dělá pravice. Zůstal svobodný a
nabídky vdavekchtivých žen rázně
odmítal. Domácnost mu vedla sestra.
Kubínek byl představeným růžencového bratrstva v Blažovicích a byl
jeden z nejhorlivějších v boji proti
pití pálenky. Palírna byla prodána za
školu.
Úspěchy,
s nimiž
se
setkala
apoštolská
Kubínkova
horlivost
v Blažovicích a blízkém okolí, přivedly
ho na myšlenku rozšířit pole
působnosti. Vždyť bez jednoho
oráče, zůstane ještě dost na konání
těchto prací. Prodal svému synovci
statek za 3 tisíce zlatých a tak se
odpoutal od hospodářství, aby měl
k zvěstování evangelia volnější mysl.
Kubínek byl přesvědčen, že pro
křesťanské rodiny, aby se povznesly
k nebesům, nemůže být nic důležitějšího,
než
rozšiřovat
dobré
náboženské knihy. A svůj program
začal ihned plnit. S almárkou na
zádech chodil 35 let od vesnice
k vesnici a prodával a rozdával
chudým české knihy přepočteno na
dnešní měnu více než za 3 miliony
korun a získal na tisíce členů různých
vzdělávacích ústavů. Kubínek byl zjev
neobyčejný, již za jeho života se o
něm mluvilo a psalo.

Rozloučil se v Blažovicích modlitbou
a čtením Písma sv. a opatřil si
almárku na knihy. Byla zeleně

natřená, uvnitř s přihrádkami, s ní na
zádech procházel našimi kraji a
roznášel knihy. Almárka byla 70 cm
vysoká, takže pojala těžký náklad
knih, který zvlášť ve stáří tížil.
Kromě knih nosíval Kubínek též
harmoniku, hrál na ni a prozpěvoval
nábožné písně. Na dědinách ho
obklopovala mládež i dospělí. Vždy
došel k nějakému kříži či soše, složil
almárku, poklekl a hrál na harmoniku
nebo předčítal něco vzdělávacího.
Přítomní se přidali k jeho zpěvu a
zpívali s ním do pozdní noci. Kubínek
byl k lidem laskavý, zvlášť děti ho
měly rády.
S almárkou na zádech zachovával
Kubínek
přísný
způsob
života.
Nasvědčoval tomu i jeho zevnějšek.
5
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Nosíval šaty z hrubého lněného
plátna, na nohou velké těžké boty
s podkůvkami a cvoky, na hlavě černý
klobouk a v ruce poutnickou hůl.
Vypadal jako starozákonní prorok.
Jeho podobu známe z fotografie,
když páter Kosmák ho přinutil, aby
se dal vyfotografovat. Kubínek
nejedl maso a alkohol nepil, spával na
slamníku. Kubínkův asketický život
popisuje spisovatel Václav Kosmák
v kukátku „Mučenky“. Napsal také o
něm: „Vytkl si za úkol rozšiřovat mezi
lidmi dobré knihy a tím pravou
osvětu. Této myšlence věnuje své
síly, celý svůj život. On je
světlonošem, jenž prochází bez
odpočinku krásné země koruny
svatováclavské. On je muž apoštolský, jeden z nejšlechetnějších
mužů, které zrodila Morava.“
Knihy, to byla Kubínkova radost.
Přirovnával knihy k řekám, které nás
zavlažují, očišťují a ducha oblažují.
Vydal poutní knihu k Panně Marii
Křtinské a poutnickou knihu z Brna
do Maria Zell.
Ačkoli Kubínek po celý život žil tak
přísně, dočkal se vysokého stáří. Do
poslední chvilky si nedopřál odpočinku. Dva dny před smrtí klesl na
dlažbu blízko nemocnice v Brně a byl
do ní hned dopraven. Zaopatřen
svátostí nemocných, zemřel tiše
v Pánu, kterého velice miloval, 18.

července 1882 ve věku 83 let.
Morava a zvlášť Blažovice u Brna na
něj nezapomínají. Na jeho rodném
domě č. 30 je zasazena deska
s tímto nápisem: „V tomto domě
narozen 1.ledna 1799 Šebestián
Kubínek,
neúnavný
rozšiřovatel
dobrých knih. Budiž jemu čest na
zemi a sláva v nebesích.“
/P. Bohuslav Bláha/

Mapa a následující úryvek je z knihy
Dr. Josefa Jančíka Na toulkách
Božích. „Kubínek každoročně od r.
1840 putoval do Maria Zell, aby
poděkoval Pánu Bohu, že ho uchovává
při životě v dobrém zdraví a
potřebné síle…Brněnská pouť do
Maria Zell se konávala každoročně
na poděkování za šťastné vysvobození města od švédského obležení.
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Procesí vycházívalo 20. srpna po mši
sv. u sv. Jakuba. Zastavilo se na St.
Brně u augustiniánů, kde bylo sv.
požehnání, a u Milosrdných bratří se
rozloučili poutníci se známými. Cesta
vedla k Ořechovu na vrch sv.
Peregrina, přes Pravlov (Prahlitz),
Bohutice
do
Hostěradice
(Hosterlitz), kde byl nocleh. Časně
ráno vypravili se do Znojma (Znaim),
na mši sv. byli u kapucinů, na
požehnání u sv. Mikuláše. U Hnánic
(Gnadlersdorf)
překročili
býv.
hranici Moravy, šli přes Retz do
Pulkau. Třetí den vykonali pobožnost
v Dreieichen. Nocovali v Langenlois.
Čtvrtý den došli do Kremze (Krems)
na mši sv. To už měli půl cesty za
sebou. V benediktinském opatském
kostele v Göttweigu byli asi v
poledne. K večeru dostihli sv. Hypolit
(St. Pölten), kde v biskupském
kostele byli na požehnání. Odtud je
vedla cesta krásnými Alpami přes
Lilienfeld s cisterciánským klášterem
do Türnitz,
dále
přes Annaberg,
Joachimsberg, St. Sebastian do
Maria Zell, kam dorazili šestého
dne odp.
Sedmý
den
patřil
pobožnostem v Maria Zell.“

byla požehnána nová kaple. Všichni
jsme na tuto chvíli čekali. Kapli jsme
si vyzdobili mnoha květy, aby byla
kromě liturgické výzdoby ještě
slavnostnější.
Žehnání kaple vedl pan farář
Bohuslav Bláha z církve římskokatolické a pronesl úvodní promluvu,
v které mimo jiné kladně zhodnotil
práci a zásluhy těch, kteří se o
vybudování kaple zasloužili. Poté
přivítal všechny církevní hodnostáře.
Z církve československé husitské p.
emeritního
patriarchu
biskupa
Vratislava Štěpánka, p. kapitulního
vikáře Mgr. Miroslava Kubíčka,
p. faráře
Antonína
Kotačku
a
p. faráře Mgr. Jiřího Sladkého.
Z církve českobratrské evangelické
pí. farářku Martinu Kadlecovou a
z církve římskokatolické p. faráře
Ing. Petra Koutského, jáhna Dr.
Vladimíra Večeřu a jáhna Ing. Pavla
Kiliána. Dále zástupce obce Prštice a
všechny přítomné, kteří se účastnili.
Jako první byl přečten pí. farářkou
Martinou Kadlecovou úryvek z Písma
svatého. Emeritní patriarcha biskup
Vratislav Štěpánek přečetl evangelium, po kterém následovalo poutavé
kázání ke všem věřícím a prosba
k Bohu o požehnání kaple. Poté byla
požehnána budova, kterou provedl
p. biskup Štěpánek a P. Bláha. Jako
další byla vyslovena prosba k Bohu.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Žehnání kaple v Pršticích
Devatenáctý duben 2008 byl pro
věřící z Prštic svátečním dnem, kdy
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koná ministrantský den pro kluky
z Brněnské
diecéze.
V Brně
nasedáme na vlak, ve kterém již
netrpělivě
očekáváme
příchod
druhého
z doprovodu
Marka
Ivičiče. Je šest hodin a vlak se
vydává na cestu. Během cesty by si
každý rád chvíli zdřímnul, ale okolní
krajina a možnost koukání z okna nás
nenechává vsedě. Přijíždíme do
Přerova, kde máme víc jak půl hodiny
čas na přestup a tak se vydáváme na
procházku ulicí před nádražím.
Nejvíce kluky lákaly po celý den
výkladní
skříně
hračkářství.
Z Přerova do Olomouce trvala cesta
jen malou chvíli. K semináři jsme se
vydali po svých a po chvíli hledání
jsme ho našli. Kluci se rozdělili podle
věku, v menších byli Vítek Soukal,
Ondra a Marek Dudíkovi a Martin
Houzar, ve větších Jindra Jedlička a
Adam Šustr. Kluci se nechali zapsat
do svých kategorií a byli přiděleni do
skupinky, kterou měl na starost vždy
jeden z bohoslovců, se kterým prožili
celý den. My jsme se s ministranty
rozloučili a šli si prohlížet krásy
Olomouce.
V deset hodin byla mše svatá, kterou
sloužil pro ministranty ze své
diecéze brněnský biskup Vojtěch
Cikrle. Každý z kluků dostal od otce
biskupa obrázek a za úkol napsat si
na něj z druhé strany úryvek

Poté
požehnání obětního stolu a
svatostánku provedl P. Koutský a
jáhen
Vladimír
Večeřa,
který
přednesl velmi pěknou promluvu o
obětním stolu a svatostánku. Dále byl
požehnán ambon a sedes p. vikářem
Miroslavem Kubíčkem.
P. Sladký přečetl úryvek z Písma sv.
a jáhen Pavel Kilián ve své promluvě
hovořil o stavění nových stánků
Božích. Připomněl, jak jsme se
scházeli, dokud nestála nová kaple,
v provizorních podmínkách v zasedací
místnosti obecního úřadu. Po své
promluvě
požehnal
liturgické
předměty.
Na závěr promluvil starosta obce a
jmenovitě poděkoval všem, kteří se
na stavbě jakýmkoli způsobem
podíleli. Současně poděkoval všem
církevním hodnostářům za jejich
účast,
předal
jim
květiny
a
fotografie kaple. Žehnací obřad byl
ukončen společnou modlitbou „ Otče
náš“ a písní „Bože, chválíme Tebe“.
/pí. Minaříková/
Ministrantský den v Arcibiskupském
kněžském semináři

Je sobota 10. května, 5:15 hodin ráno
a
právě
nastupujeme.
Šest
ministrantů s doprovodem do dvou
aut. Kam se tak brzy ráno vydáváme?
Jedeme
navštívit
Arcibiskupský
kněžský seminář v Olomouci, kde se
8
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z Janova evangelia „I ty mě
následuj“. Po mši se všichni sešli před
kostelem sv. Cyrila a Metoděje, kde
začala celodenní hra, při které
skupinky se svými bohoslovci navetěvovali různá stanoviště, kde kluci
plnili úkoly. Celá hra byla ve znamení
misií. V poledne si kluci pochutnali
v jídelně semináře na sekané a
někteří si stihli prohlédnout i
samotnou budovu semináře. Ve tři
hodiny bylo ukončení a vyhlášení
vítězů celodenní hry. Na střeše
přístavku hráli seminaristé na různé
nástroje a báječně nás bavili. Ceny
vítězům předal rektor semináře P.
Šíma a po malém slůvku na rozloučení
se všichni rozešli k domovům. Protože
jme měli čas do odjezdu vlaku, prošli
jsme si hlavní náměstí, koukli na orloj
a pomalu došli na vlakové nádraží.
Cesta domů ubíhala rychle a v kupé
nebylo nouzi o zábavu a vzpomínky na
uplynulý den. V Brně nás čekali opět
rodiče, kteří nás odvezli do
Ořechova. Patří jim velký dík a Pán
Bůh zaplať za jejich ochotu. Již teď
se těšíme na další setkání, které
bude zase za tři roky a děkujeme
bohoslovcům, že nám připravili krásný den. Na nás dospělých bude
záležet, zda vzpomeneme v modlitbě
na naše ministranty, kteří slouží u
oltáře a třeba také někdo z nich

bude příště připravovat ministrantský den v semináři.
/T. Dudík/
Tábor pro děti od 12 do 16 let
Tábor se uskuteční ve dnech 3. – 10.
srpna 2008 (od neděle do neděle) ve
farní budově v obci Oskava, která se
nachází nedaleko Šumperka. Fara je
zařízena
pro
pobyty
mládeže
(informace na www.oskava.issa.cz).
Cena tábora je stanovena na 1 600Kč
a je v ní zahrnuto zejména ubytování,
pojištění, celodenní táborová strava a
doprava. Záloha ve výši 500 Kč bude
placena při podání přihlášky, doplatek
ve výši 1 100Kč se bude doplácet
před odjezdem.
Všechny důležité informace, včetně
časů odjezdu a návratu, budou
rodičům sděleny nejpozději v měsíci
červnu 2008.
Pokud se Vaše dítě nebude moci
tábora
ze
závažných
důvodů
zúčastnit, sdělte nám to co nejdříve.
Přihlášku
společně
se
zálohou
odevzdejte co nejdříve na adrese:
Tomáš Dudík, Sokolská 32, Ořechov,
tel. 547 226 302, 604 964 171
Páteční spolčo mládeže
Celý uplynulý školní rok se nás asi 5
scházelo a takto jsme trávili každé
páteční
odpoledne. Lada s námi
vyráběla adventní a velikonoční
věnce, přáníčka, navštívili jsme
9
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vyškovský aquapark a koncert Street
light
skupiny Gene Roso zpívaný
zástupci z 12-ti zemí světa. Dík patří
Hance, která nám trpělivě připravovala ingredience na vaření a pak
jsme spolu pekli a vařili dobroty.
Markéta s Leonou nám sem tam
připravily nějaké hry uvnitř nebo
venku. Bylo to fajn, škoda, že nás
nechodilo víc.

životě sv. Peregrina – zásluhou těch,
kteří je připravovali – pí. Badinová, pí.
Steingartová. Dále děkuji za hudební
doprovod varhanici pí. Janě a pí.
Markétě, zpěvákům, také těm, co se
přičiňovali o přípravu potřebných
věcí ke mši sv. – Tomáši Dudíkovi, p.
Plškovi, p. Piskovi, p. Steingartovi a
také ministrantu Viktorovi, který se
postaral o rozhlasové zařízení.
V neposlední řadě děkuji ochotným
ženám, které napekly koláče a jiné
dobroty na pohoštění. Snad jsem
nikoho neopomněl v mém upřímném
poděkování.
Křížová
cesta
Sedmibolestné Panny Marie je trvalá
památka pro naši farnost, která se
přenese, jak p. převor uvedl, do Říma
ke generálnímu převoru servitů
Ángelu Ruizu Garnicovi a je
jedinečnou v celém světě svým
pojetím. Servité vydávají časopis
Serviten, který je rozšířen do všech
kontinentů světa a tato naše
památka, jak uvedl, jistě stojí za
zmínku.
/P. Bohuslav Bláha/

Žehnání Růžové zahrady a Křížové
cesty Sedmibolestné Panny Marie
V sobotu 31.5.2008 jsme prožívali
krásné,
sluneční
odpoledne
s duchovním
zážitkem.
Požehnali
jsme novou křížovou cestu za účasti
p. převora servitů P. Gerharda
Gottfrieda Waldera. Krásné dojmy
jsme si všichni odnesli z posvěcené
zahrady. P. převor, p. farář Karel
Obrdlík i jáhen Ing. Vladimír Večeřa,
byli velmi překvapeni a dojatí naší
přípravou. Poděkování patří všem,
kteří již od začátku pracovali na
farní zahradě a trávili tam nemálo
hodin, aby zahrada měla tuto
konečnou podobu. Výčet ochotných
lidí je celá řada. Poděkování vyslovuji
i všem, kteří se podíleli na přípravě
samotné sobotní akce. Jménem svým
i jménem hostů na slavnosti žehnání
Růžové zahrady děkuji za krásné
vystoupení našich dětí – předvedli
nám překrásnou divadelní scénku o

Společenství sv. Peregrina Laziosi
OSM
Současně s žehnáním Růžové zahrady
31. května 2008 složili slib a byli
přijati do Společenství sv. Peregrina
zakládající členové. Jejich společným úsilím je modlitba, vzájemně se
10
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posilovat na duchovní rovině a
pořádat poutě.
Stanovy Společenství sv. Peregrina
byly schváleny otcem biskupem
1.5.2008. Bližší informace o činnosti
Společenství, případně o členství se
dozvíte na webových stránkách
http://peregrin.webnode.cz nebo u
L. Steingartové

pro zemské město Brno, do jehož
barokního vzhledu mistr Grimm
pronikavě zasáhl. Prováděl také
stavební práce pro významné církevní
řády v Brně. Pro dominikány již v
letech 1705-9 vystavěl nový konvent
a knihovnu, po nich přišli minorité se
stavbou Lorety kostela sv. Janů,
svatými schody a zaklenutím chrámu
a také novou sakristií a knihovnou.
Následovali jezuité, pro které
uskutečnil barokní přestavbu farního
kostela sv. Vavřince v Řečkovicích a
barokizující nástavbu jezuitského
kostela v Brně.
Na začátku 30. let 18. století získal
Mořic Grimm největší zakázku svého
života a to novostavbu konventních
budov řádu augustiniánů, na kterou
navázala nová prelatura, prefektura
a presbytář chrámu sv. Tomáše. Pro
cisterciačky na Starém Brně postavil
probošství a dále vypracoval také
projekt hrobky Raduita de Souches v
kostele sv. Jakuba.
Roku 1713 začala Grimmova účast na
nejvýznamnější světské zakázce té
doby, na přestavbě a dostavbě
komplexu Zemského domu (dnešní
Nová radnice). V tomto období
realizoval i přestavbu našeho kostela
sv. Jiří v Tikovicích.
Kromě toho stavěl Mořic Grimm řadu
městských domů na ulici Jánské a
Běhounské, také svatojakubskou faru

O vzácné a významné stavbě
kostela sv. Jiří v Tikovicích – část
druhá
Představujeme vám Mořice Grimma,
architekta a stavitele. (Z archivu
statutárního města Brna o slavných
osobnostech)
Narodil se v Achdorfu u Landshutu v
Dolním Bavorsku dne 3.4.1669. Vyučil
se pravděpodobně v domácím německém prostředí a v jeho projektech se
odráží i znalost rakouského architektonického prostředí, kde zřejmě
také získával zkušenosti. Roku 1690
se objevuje v registrech pražského
staroměstského cechu zednického a
kamenického. O čtrnáct let později
přišel i s manželkou Voršilou a synem
Jakubem do Brna, které se mu stalo
domovem až do smrti.
Mořic Grimm zaměstnával řadu
tovaryšů, kteří prováděli veškeré
zakázky od drobných staveb až po
díla umělecky i stavebně velmi
náročná. Většina z nich byla určena
11
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a je zřejmě i projektantem
přestavby a nástavby divadla Reduta.
Podílel se na stavbě hrobky kapucínů,
postavil kapli Panny Marie Čenstochovské
a
budovu
konventu
premonstrátského kláštera v Zábrdovicích. Do jeho prací patří rovněž
zámky v Hrotovicích, Chrlicích a
Lysicích. Některé stavby stavěl
podle projektů jiných architektů
např. Schrattenbachův palác na
Kobližné ulici nebo Dietrichsteinský
palác na Zelném trhu.
Grimmova stavební firma byla ve své
době v Brně nejvýznamnější a on sám
patřil k nejzaměstnanějším stavitelům a architektům své doby. Je
hodno obdivu, že při tak úctyhodném
rozsahu činností není dochována
jediná stížnost na kvalitu jím a jeho
firmou odvedeného díla.
Mořic
Grimm je
pochován
v
kapucínské hrobce v Brně.
K tomuto krátkému shrnutí života a
díla Mořice Grima připojujeme
posouzení stavby kostela sv. Jiří v
Tikovicích soudobým architektem,
které bylo napsáno při příležitosti
právě probíhající opravy interiéru
tohoto kostela. /Z. a L. Walletzští/

v letech 1720 až 1725 . Dal mu
rozměry a tvary, jež jsou úměrné
prostředí vesnice, v níž vytvořil dílo,
které je dodnes
dominantou a
chloubou obce. Zvonice je krytá
cibulovitou helmicí s lucernou. Stojí v
ose zdaleka viditelného kostela.
Působivý jednolodní interiér je
zaklenut dvěma pruskými klenbami a
valenou klenbou v kněžišti. Důstojný
prostor interiéru kostela dotváří
barokní fresky, zdobící klenby,
oblouky a stěny. Jsou datovány
k roku 1747. Vytváří silný emotivní
religiosní pocit a dávají atmosféře
interiéru jedinečný historický půvab.
Pravděpodobným tvůrcem je Jan Jiří
Etgens, který s mistrem Grimmem
spolupracoval na řadě dalších kostelů,
nebo některý z jeho žáků.
V neblahém období před rokem 1989
utrpěl kostel nedostatečnou péčí
státu,
přestože
byl
prohlášen
kulturní památkou a registrován pod
číslem 7 - 863. Vinou tohoto období
se kostel a jeho fresky dostaly do
špatného stavu, jenž hrozil celkovou
devastací. O to více těší, že se
v současné době sami farníci starají
o obnovu tohoto kulturního dědictví a
přispívají na ni vlastními prostředky.
Po statickém zabezpečení, sanaci
vlhkého zdiva a stavebních úpravách
byla na restauraci barokních fresek
a oltáře vykonána I. etapa -

Původní gotický kostelík sv. Jiří
v Ořechově,
v části
Tikovice
přestavěl
do
barokní
podoby
vynikající architekt Mořic Grimm
12
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restaurování
vítězného
oblouku.
K restauračním pracím byl vybrán
graduovaný restaurátor, akademický
malíř Václav Holoubek.
Dokončená I. etapa prací prokázala
jeho zkušenost a kvalitu.
Restaurační práce byly naplánovány
do 3 etap, které uvedou sochařskou a
malířskou výzdobu interiéru do
žádoucího stavu.
Náš Ateliér – jenž je na obnovu
venkovské zástavby a architektury
zaměřen – byl požádán, aby posoudil
současný stav a přípravu obnovy
duchovního centra obce. Po prohlídce
kostela, prostudování dosavadních
podkladů a dokumentů konstatujeme,
že
přípravu
záchovných
prací
považujeme za odborně zajištěnou.
Doporučujeme, aby potřebná obnova
historicky a umělecky cenných děl
interiéru byla realizována. Bude tak
vykonán významný a důležitý kulturní
čin.
/Ing. Jan Kruml –
Ateliér obnovy vesnice/

záhonky před domem. Abych nedělala
zbytečný rozruch, vyrazila jsem na
kole. Špatně se s hráběmi řídilo, ale
vidina, co si všechno nahrabu, mě
hnala vpřed. Ha, předjelo mě bílé
auto s vlečkou! No tohle? Dokonce
vlečku si na to vzali. Šlápla jsem do
pedálů, aby na mě něco zůstalo. Ještě
poslední točna, lesem do kopečka a
už je přede mnou kaplička sv.
Peregrina. Jeden, dva, tři, čtyři muži
už obcházeli kapličku, jeden dokonce
krumpáčem už cosi doloval pod
pařezem. Asi ví, kde hledat. Dvě ženy
mapovaly terén, kde toho nahrabou
nejvíc a pod záminkou nenápadnosti
ometaly pavučiny v kapličce. Tak
jsem se k nim přidala, abych byla
nenápadná a po očku jsem se
rozhlížela, odkud bych si tak něco
nahrabala jen pro sebe. Všechny
přítomné jsem poznala. Muži si asi
nepotřebovali nahrabat, ti ušlechtile
opravovali střechu a zídku kapličky a
pak
přidělávali
konstrukci
na
baldachýn. Jeden mladík se chopil
křovinořezu a bral to akát neakát.
Přidala jsem se k jedné mladé paní,
která tvrdila, že mladá není, no ale
vypadala mladě, a když jsem viděla,
jak veliké si hrabe hromádky,
nenechala jsem se zahanbit. Naštěstí
měla s sebou malého sabotéra, který
jí odnášel část nahrabaného pryč. Já
jsem hrabala ostošest, slunko pěkně

Pod čarou - Jak jsme si nahrabali
Může za to špatný signál? No, na
něco se to svést musí. Z celého
hovoru mně zůstala v paměti výzva …
„přijď a nezapomeň si hrábě, bude co
hrabat“ … Konečně životní šance!
Vzala jsem si ty největší hrábě, co
jsem doma našla. Kdepak nějaká malá
hrabítka, kterými upravuji květinové
13
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pálilo, ale bylo tam toho tolik, že by
byla škoda odejít. Ještěže nás tam
nebylo víc, to by si pak mohl
nahrabat každý. Chvíli jsem se
zastavila, abych se v tom vedru
napila (vody), no a než se otočím,
usměvavá paní mně odnáší moje
všechny dosud nahrabané hromádky
pryč. Moje poctivě nahrabané
hromádky! Zase nemám nic!  ☺
Vy, kteří jste dočetli až sem, jste
jistě pochopili, že to byl pokus
vtáhnout vás do průběhu brigády na
úpravě kaple sv. Peregrina před
poutní mší. Vysoké trávy a kopřiv
bylo opravdu hodně. Poděkování patří
hrstce farníků, kteří se brigády
zúčastnili a ve vyprávění se určitě
poznali. Se kterými jsme se na
Peregrínku zasmáli a rádi něco
k oslavě Boží vykonali.
P.S. Přijďte si klidně příští rok taky
nahrabat, je to prima! A třeba ta
příští pouť bude víc sluníčková než ta
letošní ☺.
/L. Steingartová/

Šurmanci, vytváří římskokatolickou
farnost, ve které dnes žije okolo
4000 obyvatel. O farnost se
pastoračně starají kněží Hercegovinských
františkánů
provincie
Nanebevzetí Panny Marie. Celá
oblast je obydlena Chorvaty, kteří
přijali křesťanství již před 13.
stoletím. Vesnice je v historických
dokumentech poprvé zmíněna v roce
1599.
Současná
farnost
byla
založena v roce 1892 a zasvěcena
apoštolovi a ochránci poutníků sv.
Jakubovi.
V roce 1981, když začala zjevení
Panny Marie, se život farnosti
změnil. Panna Maria si kromě šesti
vizionářů vybrala celou farnost i
poutníky
za
svoje
svědky
i
spolupracovníky. To je zvláště
zřejmé z poselství, které jim předala
a kde říká: ,,Já jsem tuto farnost
zvláštním způsobem vybrala a přeji si
ji vést“.
24. června 1981 okolo 18. hodiny šest
mladých lidí vidělo na kopci Crnica,
několik set metrů od místa zvaném
Podbrdo, mladou ženu s dítětem v
náručí, která jim rukou dávala
znamení, aby se přiblížili. Překvapení
a vylekaní se k ní nepřiblížili.
Další den, ve stejném čase, 25.
června 1981, čtyři z nich, Ivanka
Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka
Ivankovic a Ivan Dragicevic, se cítili

CESTOVNÍ OKÉNKO
Medžugorje
Farnost Medžugorje se nachází v
Hercegovině, 25 km jihozápadně od
Mostaru. Medžugorje (jméno je
slovanského původu, označuje oblast
mezi dvěma horami) s vesnicemi
Bijakoviči,
Vionica,
Miletina
a
14
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silně přitahováni směrem k místu,
kde předtím viděli Tu, kterou
rozeznali jako Pannu Marii. Připojili
se k nim Marija Pavlovic a Jakov Čolo.
Skupina Medžugorských vizionářů
byla vytvořena. Modlili se a hovořili s
Pannou Marií. Proto se 25. června
slaví jako výročí zjevení. Podle
svědectví vizionářů, od tohoto dne
měli denní zjevení, společně nebo
odděleně od sebe, kdekoli byli.
Třetího dne zjevení, 26. června 1981,
Panna Maria poprvé vyzvala k míru
slovy: "Mír, mír, mír - a jenom mír.
Mír musí zavládnout mezi člověkem a
Bohem, i mezi lidmi!"
Podle
jednotného
svědectví
vizionářů, jim Panna Maria dává
poselství, aby je předávali farnosti i
světu. Jsou to mír, víra, obrácení,
modlitba a půst. Nejprve je třeba
aby se sami farníci a poutníci stali
svědky zjevení a poselství Panny
Marie, aby se potom společně s
vizionáři k ní připojili k uskutečnění
plánu obrácení světa a jeho smíření s
Bohem.
Poselství Panny Marie v Medžugorje
představují určitou školu míru,
modlitby a lásky.
Místo prvních zjevení Panny Marie je
Podbrdo - Kopec zjevení. Od domů k
samotnému místu zjevení vede strmá
cesta, podél které byly v roce 1989
postaveny bronzové reliéfy radost-

ných a žalostných tajemství růžence.
Na cestě směrem k místu zjevení je
postaven veliký dřevěný kříž, kterým
je označeno místo, kde třetí den
zjevení Panna Maria poprvé vyzvala k
míru. Na stejném místě zjevení, byla
u příležitosti 20. výročí postavena
socha Královny Míru. Kopec zjevení
je pro poutníky setkáním s Pannou
Marií skrze osobní modlitbu a
modlitbu růžence. V červnu 2002
byly postaveny bronzové reliéfy
slavných tajemství růžence na cestě
která vede z místa zjevení směrem k
Modrému kříži.
Križevac je kopec nad Medžugorjem
(520 m. n. m.) na kterém farníci 15.
září 1934 vyzdvihli 8,56 m vysoký
železobetonový kříž na kterém je
napsáno: "Ježíši Kriste, Vykupiteli

lidského rodu, na znamení naší víry,
lásky i naděje, jako vzpomínka 1900.
výročí Utrpení Krista".
V kříži samotném jsou vloženy
relikvie Ježíšova kříže získané právě
pro tuto příležitost z Říma. Podle
svědectví vizionářů, v poselství z
30.08.1984
Panna Maria řekla: ,,I
kříž byl v Božím plánu, když jste ho
vystavěli“. Po začátku zjevení Panny
Marie, se začala na Križevaci modlit
Křížová cesta. Zastavení byla na
začátku označené dřevěnými kříži, a
od roku 1988 byly postaveny
bronzové reliéfy. Na každém z nich
15
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(kromě Getsemanské zahrady) se
nachází Panna Maria. Križevac pro
poutníky znamená pozvání k setkání s
Ježíšem a s jeho utrpením a
odhalením jeho lásky.
Farní kostel sv. Jakova je dnes
ohniskem i střediskem svátostního i
modlitebního života nejen pro
farníky ale i pro poutníky. Kvůli
novým potřebám byl v roce 1989
postaven venkovní oltář a modlitební
prostor okolo něho (se zhruba 5000
míst k sezení). Prostor slouží pro
setkání v letním období a na velké
svátky, kdy se v Medžugorje sejde i
více než deset tisíc poutníků.
Přijměte i Vy pozvání k modlitbě a
setkání s láskou Panny Marie a jejího
Syna Ježíše Krista, ke kterým nás
zve slovy: ,,Drahé děti, dnes k vám

MYŠLENKA
Kněz se prostě nezavděčí
Když je kázání kněze o pár minut
delší než obvykle, řeknou lidé:
,,Je únavný“.
Když je krátké:
,,Nedal si s tím práci“.
Když mluví hlasitě:
,,Jeden by z něho ohluchl“.
Když mluví středně silně:
,,Člověk mu nerozumí ani slovo“.
Když není doma: ,,Pořád někde lítá“.
Když je doma: ,,Je pecivál“.
Když navštěvuje své farníky:
,,Nikdy není doma k zastižení“.
Když je na faře:
,,Nikdy za nikým nezajde“.
Když mluví o penězích:
,,Trochu moc si na ně potrpí“.
Když o nich nemluví:
,,Nikdo neví, co s nimi dělá“.
Když je dobrý organizátor:
,,Dělá trochu moc věcí najednou“.
Když není: ,, Farnost je mrtvá“.
Když dlouho zpovídá:
,,Je moc zvědavý“.
Když zpovídá krátce:
,,Nechce nikomu naslouchat“.
Když jeho mše začíná včas:
,,Hodinky mu jdou dopředu“.
Když začne o minutu později:
,,Nikdy nezačíná včas“.
Když je mladý:
,,Nemá žádné zkušenosti“.

vztahuji svoje ruce. Nebojte se je
přijmout. Chtějí vám dát lásku, mír
a pomoci vám ve spasení. A proto,
děti moje, přijměte je. Naplníte
moje srdce štěstím a já vás povedu
ke svatosti. Cesta, kterou vás já
vedu je těžká, plná zkoušek a
pádů. Já budu s vámi a moje ruce
vás budou držet. Buďte vytrvalí,
abychom se na konci cesty všichni
společně v radosti a lásce mohli
držet za ruce mého Syna. Pojďte
se mnou, nebojte se. Děkuji vám. “
/L. Badinová/
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Když je starý:
,,Měl by jít do důchodu“.
A když zemře:
,,Nikdo ho nikdy nemůže nahradit“.
/www.vira.cz/

z Brna do Rosic. Potom polní cestou
kolem
Podskalního
mlýna
na
křižovatku silnic Střelice-NebovidyOřechov. Od ústí Troubského potoka
do Bobravy po modré přes lom až na
okraj Želešic a potom po silnici
k obalovně a kolem vinohradů do
Rajhradu.
Přes
Rajhradice
a
Opatovice do Blučiny, kde se
připojíme k poutníkům vranovskoznojemského proudu. Cestou bude
několik
zastávek
na
jídlo
a
občerstvení,
mimo
jiné
např.
v nádvoří benediktínského kláštera
v Rajhradě. K poutníkům je možno se
cestou kdekoliv připojit. Tento úmysl
je však třeba předem konzultovat
s organizátory poutě.

POZVÁNKA NA PĚŠÍ POUŤ
Pouť
Při tomto slově se všem ořechovským
jistě vybaví nejbližší poutní místo –
kaple našeho svatého Peregrina.
Putujeme k němu rádi a letošní poutní
slavnost máme všichni v živé paměti.
Těžko si však představit slavnější
moravské poutní místo, než Velehrad.
Dověděli jsme se, že údolím Bobravy
vede trasa pěší pouti z Brna.
O několik podrobností jsme požádali
jednoho
z organizátorů,
pana
Františka Zajíčka.

A další trasa?
Ve čtvrtek z Blučiny přes Žarošice
do Věteřova, v pátek z Věteřova přes
Klimentek do Buchlovic a v sobotu už
jen závěrečných 8 km na Velehrad.
Z Bystrce je to symbolických 100
km, čtvrteční a páteční úseky mají
zhruba 33 km.
Jak je to s jídlem, noclehem ….?
Každý se stravuje z vlastních zásob,
cestou
je
možno
v některých
vesnicích zásoby dokoupit. Noclehy
ve vlastním spacáku na vlastní
karimatce na podlaze v tělocvičnách
či školách. Díky organizátorům je
během pouti postaráno o přesun
zavazadel doprovodným vozidlem (za

Kdy se pěší pouť na Velehrad koná?
Národní pěší pouť na Velehrad
probíhá
vždy
v předposledním
srpnovém týdnu. Letos to bude již
poosmé, konkrétně od 18. do 23.
srpna. Poutníci brněnského proudu
mají sraz ve středu 20. srpna v půl
sedmé ráno u kostela sv. Janů v
Bystrci.

Kudy půjdou?
Z Bystrce
Údolím
oddechu
ke
kohoutovické hájovně, dále do
Bosonoh a ke kostelu v Troubsku.
Projdou zástavbou nových rodinných
domů a přejdou železniční trať
17

PEREGRÍNEK
protože jinak si musí každý cestu
zpět zajistit sám.

zápisné 100,- Kč), takže poutník
s sebou nese pouze to, co přes den
potřebuje (pití, jídlo, pláštěnka,
náhradní boty a pod.). Je-li třeba,
bolavým nohám poskytnou nezbytnou
pomoc ochotné zdravotnice.

Jak vypadá
stránce?

pouť

po

Jak byste
pouti?

charakterizoval

smysl

Smysl pouti nespočívá v chůzi či
sportovním výkonu. Poutník si již
předem stanoví kající, děkovný nebo
prosebný úmysl, modlí se za něj před
poutí i během ní. I při společném
putování se 150 dalšími poutníky, si
dokážete najít místo a prostor pro
ztišení, meditaci, příp. i pro přípravu
na svátost smíření. Již mnoho
poutníků učinilo
zkušenost,
že
duchovní ovzduší této pouti je natolik
naplňuje, že tělesné úsilí ustupuje
zcela do pozadí – duch dodává jakoby
automaticky i fyzické dispozice.

duchovní

Během putování se modlíme ranní a
večerní chvály, růženec, zpíváme
písně ze zpěvníčku, který každý
poutník dostane. Díky mobilním
reproduktorům
posloucháme
promluvy putujících kněží,
letos
budou věnovány rozboru sedmi
proseb Otčenáše. Každý den večer
je mše svatá, na Velehradě zasvěcení
Panně Marii a slavnostní mše svatá na
ukončení pouti. Během poutě je
příležitost ke svátosti smíření u
některého z putujících kněží. V místě
každého noclehu bývá “obveselovací“
program, do nějž se zapojují všichni
poutníci.

Co znamená pouť pro Vás osobně?
Pěší pouť na Velehrad je pro mne
nezastupitelným zdrojem posily mého
duchovního života. Uvědomil jsem si
paralelu mezi putováním velehradského poutníka trvajícím necelý
týden a naším životem, který je
součástí cesty církve putující. To
úsilí, které je třeba vynaložit, aby
naše velehradská pouť zdárně našla
svůj cíl, je ve srovnání s tím, co
poutník dostane po duchovní stránce
za odměnu, nesrovnatelně menší.
Stejně tak je podle Božích příslibů
to, co je připraveno na věčnosti
nepředstavitelně krásnější než naše
současné pozemské strasti.

A co ti, kteří si pěšky netroufnou?
Srpnová národní pouť na Velehrad
je příležitost pro všechny farnosti,
které mohou na sobotu 23. 8.
zorganizovat
farní
zájezd
do
Buchlovic a na Velehrad. V 8 hodin
ráno se mohou všichni připojit (to nás
bývá už přes tisíc) na závěrečných 8
km na Velehrad. Pěší poutníci pak
mají výhodu, že zpět se mohou
vracet autobusem se svou farností,
18
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A co byste vzkázal těm, kteří se
ještě nerozhodli?

na
www.fatym.com
nebo
www.dekanstvivm.horacko.com.

Přijďte okusit, že motto této pouti
“Radost pro všechen lid“ (Lk 2,10) je
zcela reálné a plně se projeví i na
vás. Zejména pro studenty může
pouť představovat ideální duchovní
cvičení před zahájením dalšího
školního roku. S atmosférou poutě se
lze seznámit díky internetu zejména

Děkujeme za rozhovor.
Pro zájemce uvádíme kontakt pro
další informace i závazné přihlášky:
František Zajíček,
774550336, 546213671
frazaj@centrum.cz,
zajicek@biskupstvi.cz

OKÉNKO PRO DĚTI
Ani na naše nejmenší Peregrínek nezapomíná, přinášíme omalovánku k modlitbě
Otče náš převzatou z www.vira.cz

„Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“

MĚJME SE RÁDI! PŘIJĎ TVÉ KRÁLOVSTVÍ.
19
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Cikrleho jáhenské svěcení čtyři
bohoslovci brněnské diecéze: Jan
Krbec (* 1981) z Třešti, absolvent
Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, a
další
tři
bohoslovci
brněnské
diecéze, kteří ukončili svá studia na
Papežské lateránské univerzitě v
Římě: Jiří Bůžek (*1971) z Brna, Jan
Kotík (*1978) z Křižanova a Robert
Prodělal (*1975) z Jihlavy.

Devatenáctý ročník Katolické
charismatické konference proběhne
ve dnech 9. - 13. července v Brně a
bude probíhat v duchu evangelního
citátu: "Kdybys znala Boží dar...“
(Jan 4,10). Podrobné informace k
organizaci a programu, včetně
elektronické přihlášky, najdete na
internetové adrese:
http://konference.cho.cz

Diecézní pouť rodin a farností
ve Žďáru nad Sázavou se bude letos
konat již po páté, a to v sobotu 30.
srpna 2008 od 9.00 do 16.00 hodin.
Další informace: www.crsp.cz

Modlitby matek pokračují i
během prázdnin v 18 hodin ve farní
budově v Ořechově tyto středy:
25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9.,
17.9.

OZNÁMENÍ

Letos 31.5. uplynulo 140 let o
úmrtí
vlasteneckého
kněze,
pedagoga, spisovatele a sběratele
moravských
lidových
písní
P.
Františka Sušila (14.6.1804 Rousínov
u Vyškova – 31.5.1868 Bystřice pod
Hostýnem).

Kněžské svěcení z rukou
biskupa Vojtěcha Cikrleho přijmou v
sobotu 28. 6. při mši od 9:00 hodin
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
tři kandidáti kněžské služby: Jan
Bezděk (*1972) z Drnovic, Bohumil
Urbánek
(*1981) z Uherčic a
Stanislav Váša (*1976) ze Zadního
Zhořce.

Pontifikální
bohoslužba
za
účasti
českých a moravských
biskupů bude slavena v sobotu 5.
července
v
16.30
hodin
na
významném
poutním
místě
v
Mikulčicích na Hodonínsku.
Kromě českých a moravských
biskupů se jí letos zúčastní také
vzácný host – kardinál Giovanni
Coppa z Vatikánu

V sobotu 12. 7. v 9 hodin
přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně z rukou biskupa Vojtěcha

Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky a Tikovice vydává Farní úřad
Tikovická 24, 664 44 Ořechov. Neprodejné. Vychází pro vnitřní potřebu. Kontakt: peregrinek@email.cz,
farnostorechov@seznam.cz, tel.: 547 225 547
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