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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD

Popelka nazaretská
Nastalo jitro, hle, den třetí.
Tu městem ještě spícím letí
vichrná zvěst:“Je prázdný hrob!“
Marně se pyšní hrůze brání,
procitají v nich znenadání
proroctví písem z dávných dob.
Ó, blažení, kdo v Tebe věří!
Teď, nedbaje už stěn a dveří,
budeš k nim vcházet, host a Pán.
K Otci se vrátil Syn, Bůh pravý.
Ráj znovu zalidněn ho slaví
- a zem jde dál vstříc věčným tmám.
Rytíři krále z Nazareta
teprve mají dobýt světa.
I vdechnut jim Duch Boží sám,
že plni plamenů a síly
jak paprsky se porozptýlí,
ohaři Páně, rybáři,
a z vírů smrti lidi loví
čeřenem divů svých a slovy,
jež oheň ženou do tváří.

Vězněni, štváni, bičováni
rytíři krále, z jehož skrání
koruna trnová se skví,
vždy znovu odvážně a jaře
sklízejí v službách Hospodáře
žeň pro nebeské království.
/Václav Renč/
Křesťanská naděje
Naděje je ctnost a je jedna z těch
ctností, která se vztahuje přímo na
Boha. Proto jim říkáme božské
ctnosti. Jsou to: Víra – Naděje –
Láska. Tuto trojici dobře známe. Ale
snad mnohým není dobře známo, v co
máme doufat. Je možné, že se do naší
naděje mísí něco, co nemá nic
společného s křesťanskou nadějí.
V co tedy musíme doufat? Předně
v odpuštění hříchů. Hřích je veliká
překážka.
Hříchy
jsou
kameny
v cestě, kameny malé i velké. Musíme
je odklidit z cesty. To cítí každý
člověk, žádný kněz mu to nemusí
říkat. Ale také člověk cítí, že to
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sám nedokáže. Hříchy musí být
odpuštěny, odpuštěny Bohem. A
v toto odpuštění musíme doufat, to
je nutný požadavek křesťanské
naděje. I kdyby nám v cestě stál
hřích, jehož jméno se zdráhá jazyk
vyslovit, museli bychom doufat. Když
bratrovrah Kain řekl: „Můj hřích je
příliš veliký, než abych si zasloužil
odpuštění,“ spáchal nový hřích, hřích
proti naději.
Dále v Boží milost musíme doufat.
Mohou nastat chvíle, kdy si
uvědomíme slabost tak, že sklesle
řekneš: „Udělal jsem předsevzetí a
stokrát jsem jej nedodržel. Vzdávám
se, nemá to žádný smysl.“ Milost Boží
však je větší než naše slabost. Tato
milost Ti nebude nikdy odmítnuta,
musíš v ni doufat, tak to vyžaduje
ctnost křesťanské naděje. Dále
musíme doufat ve věčný život, mohl
bych také říci v nebe nebo v druhý
příchod Krista na svět. Doufat v tyto
věci není tak snadné, neboť tyto věci
leží
v budoucnosti,
v zahalené
budoucnosti. A přece je to vrchol
naší naděje a zároveň zkušebním
kamenem této ctnosti. Ano, Pán
přijde a s ním přijde nebe, věčný
život. Slovo doufat používáme dost
často i v denním životě. Doufám, že
zítra bude hezky, doufám, že o
svátcích přijde návštěva, doufám, že
si najdu lepší zaměstnání, doufám, že

se zbavím bolesti, nemoci atd.
Nejsou to špatné věci, smíme si je
přát, dokonce o ně prosit. Ale stále
si musím být vědom, že tyto věci
nesmí ovládat křesťanskou naději.
Na obloze křesťanské naděje svítí
tedy tři hvězdy: odpuštění hříchů,
Boží milost a věčný život. Toto
trojhvězdí nemohu spouštět z očí.
Sv. Pavel doporučuje tuto ctnost a na
konci listu k Římanům píše: „ Z Písma
čerpejte vytrvalost a povzbuzení,
abyste tak měli naději.“ A to je mu
ještě málo. Pozvedne svůj hlas
k modlitbě: „ A Bůh dárce naděje ať
Vás naplní svou radostí i pokojem ve
víře, abyste oplývali nadějí a silou
Ducha svatého.“
Náš život je život v naději. Jsme
jako stromy v zimní době. V této
zimní době je život stromů skrytý.
Když přijde jaro, život rozkvete.
Naším jarem je druhý příchod Krista,
tehdy se ukáže sláva našeho života
v Kristu Ježíši.
/P. Bohuslav Bláha/
ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Tomáš

Halík: Dotkni

se

ran

-

Spiritualita nelhostejnosti
Ve čtrnácti esejích autor vychází z
evangelijního příběhu o „nevěřícím
Tomášovi“.

„Tomáš, jinak Didymos (Dvojče),
jeden z dvanácti učedníků, nebyl
2
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s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní
učedníci mu řekli: „Viděli jsme
Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud
neuvidím na jeho rukou stopy po
hřebech a dokud nevložím do nich
svůj prst a svou ruku do rány
v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého
dne potom byli učedníci opět uvnitř
a Tomáš s nimi. Ač byly dveře
zavřeny, Ježíš přišel, postavil se
doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“
Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj
prst sem, pohleď na mé ruce a vlož
svou ruku do rány v mém boku.
Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu
odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl,
věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a
uvěřili.“ (Jan 20, 24-29 )

…“ Mluvíme zde o vlastních jizvách,
zraněních svých bližních a „ranách
světa“. Chceme-li o nich nyní
rozjímat v pohledu víry, pak
skutečně spadají v jedno – všechno
to jsou rány Kristovy, nakolik
věříme v tajemství Vtělení – a jsou
to
rány
naše,
nakolik
si
uvědomujeme, že před Boha
nemůžeme
předestřít
rány
druhých, když se nesolidarizujeme
se zraněnými, když se nás tyto
rány nedotýkají a nezraňují naše
svědomí,
nezneklidňují
nás,
nevyrušují nás z lhostejnosti. Před
Boha nemůžeme přinést něco, co by
nebylo zároveň jeho a naše; Bohu
(a nám, nakolik jsme v něm) je
skutečně vnější jenom „peklo“.
Požehnané
letní
týdny
zde
v poustevně
jsou
pro
mne
každoročně především šťastným
časem modlitby (i psaní těchto
textů
prožívám
jako
formu
modlitby), modlitby chvály a
vděčnosti
a
také
modlitby
přímluvné.
Co to je přímluvná modlitba, jaký je
její smysl? Znamená to informovat
Boha o potřebách lidí? To by bylo
pošetilé. Znamená to odesílat
trápení druhých a bolesti světa
kamsi do
zásvětí,
s nápisem
„postarej se, Bože!“? To by byl
alibistický sebeklam, magie a

Představy o Bohu, církvi a víře „bez
zranění“ autor považuje za iluze. Ke
křesťanské víře patří odvaha vidět
rány našeho světa a dotýkat se jich
vírou, která sama je jimi zasažena,
zraněna. Tváří v tvář „zraněnému
Bohu“ člověk může odložit „brnění,
masky a šminky“, jimiž před
druhými a někdy sám před sebou
zakrývá svá bolestná místa.
Kniha obsahuje jak teologickofilozofické meditace, dotýkající se
mystických hloubek víry, tak
překvapivé, ostré i místy humorné
komentáře konkrétních událostí a
typických znaků naší doby.
3

PEREGRÍNEK

pověra, tedy přesně to, co si pod
„přímluvnou modlitbou“ představují
ti, kteří o skutečném duchu a
smyslu křesťanské modlitby nevědí
nic – totiž ateisté, kteří se jí
posmívají, a (bohužel) také někteří
věřící, kteří ji právě takovým
způsobem „praktikují“ a doporučují.
Přímluvná modlitba je rozhovor
s Bohem o trápeních druhých, která
pociťuji jako svá vlastní trápení.
V tomto rozhovoru – konfrontován se
slovem evangelia, v tichém odstupu
od svých vlastních prvoplánových
emocí, přání a nápadů – se učím
v duchu jedné vzácné modlitby
rozlišovat to, co sám mohu a co
nemohu změnit. Učím se brát za své
to, v čem se mohu alespoň nějak
angažovat sám, a prosím o odvahu a
sílu pomáhat, neuhýbat, neodkládat,
nezapomínat, nezavírat oči.“…

Úvod
15
modliteb
k uctění
ran
Spasitelových, které se od Něj
naučila sv. Brigita a k nimž obdržela
přislíbení. Když si sv. Brigita (13031373) žádala dlouhou dobu zvědět
počet ran, jež Spasitel vytrpěl při
svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl
jí: „Moje tělo bylo ztrýzněno 5480

ranami. Chceš-li je uctít, modli se
denně po celý rok 15x Otče náš a
Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž
tě naučím. Tak do roka pozdravíš
všechny mé rány.“ A dodal přislíbení:
„Kdo bude tuto pobožnost denně
vykonávat po celý rok, obdrží
následující milosti:
1) Vysvobodí z očistce 15 duší svého
rodu.
2) 15 hříšníků z jeho rodu bude
obráceno.
3) 15 spravedlivých z jeho rodu bude
utvrzeno v milosti.
4) Modlící se tuto pobožnost dosáhne
prvního stupně dokonalosti.
5) 15 dní před jeho smrtí mu dám své
drahocenné Tělo, aby skrze mne
věčně nelačnil, a svou drahocennou
Krev, aby věčně nežíznil.
6) Předtím mu udělím hořké slzy
zkroušenosti a lítost nad všemi jeho
hříchy a jejich dokonalé poznání.
7) Postavím před něho znamení svého
vítězného kříže k pomoci a ochraně
proti léčkám a útokům nepřátel.

ŽIVOT VE VÍŘE
Tajemství spásy
15
modliteb
vztahujících
se
k umučení a všem ranám Krista, které
zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán
v kostele sv. Pavla v Římě.
Tato pobožnost byla schválena a
doporučena
Svatou
kongregací,
posvátným Kolegiem de propaganda
fide, a konečně Jeho Svatostí
papežem Klementem XII.
4
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8) Před smrtí přispěchám se svou
milou Matkou, abych dobrotivě
pohlédl na jeho duši.
9) Ve svém náručí přivedu do
věčných radostí jeho duši, kde jí dám
pít ze studnice svého Božství, jehož
neposkytnou v takové míře těm, kteří
nekonali tuto pobožnost.
10) Kdokoli žil třicet i více let ve
smrtelném
hříchu
a
učiní
předsevzetí, že bude tuto pobožnost
vykonávat a skutečně tak učiní, tomu
odpustím všechny jeho hříchy.
11) Budu ho hájit proti pokušením
jeho pěti smyslů.
12) Nedopustím, aby zemřel náhlou
smrtí, a jeho duši zbavím všech
trestů.
13) Zjednám mu vše, oč bude moji
Matku prosit.
14) Žil-li dosud dle své vlastní vůli, a
měl by zítra umřít, prodloužím mu
jeho život, aby vše napravil.
15) Kdo by této pobožnosti naučil
jiné a ji rozšířil, toho radost a
zásluha bude bez konce.
16) Kde se budou modlit tyto
modlitby, tam budu přítomen svou
milostí.“

Svátek Božího milosrdenství
V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře
Faustině: "Přeji si, aby byl ustanoven

svátek Milosrdenství."
Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil
tento svátek dne 30. dubna 2000, v
den, kdy prohlásil blahoslavenou
sestru Faustinu za svatou.
Svátek Božího milosrdenství se bude
slavit
vždy
první
neděli
po
Velikonocích.
Tento svátek je dnem velkých milostí
pro všechny lidi.
Sám Pán Ježíš o něm říká:

"Dcero má, říkej celému světu o
mém
nesmírném
milosrdenství.
Toužím, aby svátek Milosrdenství byl
útočištěm a úkrytem pro všechny
duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V
tento den je otevřeno nitro mého
milosrdenství; celé moře milostí
vylévám do duší, které se ke zdroji
mého milosrdenství přiblíží. Duše,
která přijme svátost smíření a svaté
přijímání, dosáhne úplného odpuštění
vin a trestů; v tento den jsou
otevřena všechna stavidla Boží, skrze
něž proudí milosti; ať se žádná duše
nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její
hříchy
byly
jak
šarlat.
Mé
milosrdenství je tak veliké, že jím
nepronikne žádný rozum, ani lidský,
ani andělský, za celou věčnost. Vše,
co existuje, má svůj původ v nitru

Modlitbu Tajemství spásy uvádíme
samostatně v Příloze tohoto čísla –
vložený list uprostřed.
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mého milosrdenství. Každá duše, jež
má ke mně vztah, bude po celou
věčnost rozjímat o mé lásce a mém
milosrdenství. Svátek Milosrdenství
vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl
slavnostně slaven první neděli po
Velikonocích.
Lidstvo
nedojde
pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji
mého milosrdenství.

Věřím…. Následuje
5
desátků,
každý začíná (na velkém zrnku
růžence) slovy: „Věčný Otče, obětuji

Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého
nejmilejšího Syna a našeho Pána
Ježíše Krista na smír za hříchy naše i
celého světa.“
Na malých zrnkách pak desetkrát
voláme: „Pro Jeho bolestné utrpení

buď milosrdný k nám i k celému
světu!“

Přípravou na tento svátek je novéna,
která spočívá v modlitbě Korunky
k Božímu milosrdenství (začíná na
Velký pátek, trvá devět dní).
Novéna k Božímu milosrdenství,
kterou Ježíš přikázal:
Je velmi žádoucí začít novénu na
Velký Pátek, ale může se vykonat
kdykoliv během roku. Duše, která
přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému
přijímání, dosáhne úplného odpuštění
hříchů i trestů. Ke svaté zpovědi je
možno přistoupit i několik dní před
svátkem Božího milosrdenství. Ke
svatému přijímání se má přistoupit na
svátek Božího milosrdenství, to je v
první neděli po Velikonocích.
Je to úžasná milost!
I kdyby duše byla jako rozkládající
se mrtvola a kdyby lidsky vzato už
nebylo pro ni vzkříšení, není to tak u
Boha. Zázrak Božího milosrdenství
vzkřísí duši v celé plnosti.
Korunka k Božímu milosrdenství se
modlí na obyčejném růženci. Začíná
modlitbou
Otčenáš…,
Zdrávas…,

Korunka končí trojím zvoláním:
„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý

Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad
celým světem!“
Novénu
k Božímu
milosrdenství
najdete
na
stránkách
http://peregrin.webnode.cz/.
CESTOVNÍ OKÉNKO
Žarošice

kraj brněnský, diecéze brněnská,
děkanát Hodonín

6
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Někteří historikové datují vznik
tohoto místa již do 4. století, kdy
zde královna Markomanů Fritigil
založila po svém křtu křesťanskou
kapli. Snad je to základ kaple, která
se do konce 18. století nacházela dva
kilometry od Žarošic (dnešní osada
Silničná). Roku 1322 zakoupila
Žarošice česká královna Eliška
Rejčka a darovala je jako obročí
nově
založenému
klášteru
cisterciaček na Starém Brně. Brzy
nato věnovala kostelu gotickou sochu
Panny Marie s Ježíškem, která je
dodnes nazývána Starou Matkou Boží
Žarošickou.
Temnou kapitolou v dějinách poutního
místa je doba vlády císaře Josefa
II., který zrušil starobrněnský
klášter a poutě do Žarošic zakázal.
Když dne 11. září 1785 poutníci přišli
na hlavní pouť a zjistili, že není
císařem povolena, vnikli do kostela, z
oltáře sňali milostnou sochu a v
průvodu za zpěvu náboženských písní
ji přenesli do nedalekého farního
kostela sv. Anny v obci Žarošice. Na
památku této události se každoročně
druhou sobotu v září (tzv. Zlatá
sobota) koná hlavní pouť. Od rána
probíhá v kostele duchovní program s
hojnou účastí věřících z blízkého i
širokého okolí. Vyvrcholením celého
dne je večerní mše svatá, po které
následuje slavnostní průvod. Poutníci

z jednotlivých farností přicházejí se
svými sochami Panny Marie, které
nesou mládenci a družičky ve
slováckých krojích. Od roku 1997
vznikla tradice nových mariánských
poutních setkání, tzv. „třináctky“,
které se konají na památku zjevení
Panny Marie ve Fatimě. Poutě si
získaly mezi lidmi velkou oblibu, a tak
každý třináctý den v měsíci od
května do října připutuje do Žarošic
až půldruhého tisíce věřících, aby v
duchu modlitby a pokání odprošovali
Boha za hříchy lidstva a prosili o
jeho požehnání. Od půl sedmé večer
se poutníci modlí růženec, po kterém
následuje mše svatá a světelný
průvod obcí.
Významným
dnem
v
dějinách
poutního místa byl 21. květen 1995,
kdy papež Jan Pavel II. na Svatém
Kopečku u Olomouce požehnal nové
korunky pro milostnou sochu Staré
Matky Boží Žarošické a osobně jimi
milostnou sochu korunoval. Tak
symbolicky doputoval do Žarošic
nejznámější
mariánský
poutník
nedávné minulosti.
/Lada Badinová/
PŘÍLEŽITOSTNÉ MODLITBY
Modlitby
vhodné
k pátečnímu
zvonění v 15 hodin
Zvony neodmyslitelně patří ke
křesťanské tradici a k naší kultuře,
7

PEREGRÍNEK
která byla a je křesťanstvím
utvářena. Hlas zvonu 1) oznamuje
Kristovo vzkříšení o velikonoční vigilii
– součást liturgie 2) vyzývá
k modlitbě Anděl Páně – v době
velikonoční
Raduj
se
královno
nebeská 3) zvěstuje výkupnou smrt
Pána Ježíše v pátek v 15 hodin 4)
svolává církev na bohoslužebné
shromáždění
5)
oznamuje
proměňování při mešní liturgii 6)
doprovází a vybízí k modlitbám za
zemřelé při úmrtí (původně při
umírání) a při pohřbu 7) slavnostně
doprovází mimořádné události a
náboženské průvody. Tak, jako jsou
kostely obrazem církve, jsou zvony
hlasem církve.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a
děkujeme ti, neboť svým křížem jsi
vykoupil svět (Křížová cesta).
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení
vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste (mešní liturgie).
Zachraň nás svým křížem, vysvoboď
nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste,
Spasiteli světa (mešní liturgie).
Pro své slavné svaté rány kéž nás
chrání a zachrání Kristus Pán
ukřižovaný (velikonoční liturgie).
Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel
světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši
Kriste (velkopáteční liturgie).
Pane Ježíši Kriste, synu Boha živého,
tys naplnil Otcovu vůli a v Duchu

Svatém jsi dal svou smrtí život
celému světu. Skrze své tělo a svou
krev vysvoboď i mě ze všech mých
nepravostí a zbav mě všeho zlého. Ať
vždycky miluji tvá přikázání a nikdy
se od tebe neodloučím (mešní
liturgie).
Modlitba k našemu ukřižovanému
Pánu, Ježíši Kristu. (Český misál,
děkovné modlitby po mši svaté).
Velmi vhodné jsou písně z Kancionálu
od čísla 300.
/Tomáš Dudík/
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Restaurování fresek v centrální lodi
kostela sv. Jiří
V roce 2008 restauroval p. Václav
Holoubek další klenební pole, a to
centrální, které je v hlavní lodi
kostela. Ústředním tématem této
části je přijetí svatého Jiří na
nebesích. Svědčí o tom i latinský
citát BEATUS QUEM ELEGISTI
ASSUMPSISTI – BLAHOSLAVENÝ,
KTERÝ JSI BYL VYVOLEN DO
NEBE. Sv. Jiří je vypodobněn jako
římský voják, pozvedaný anděly do
nebe. Ruce Boha Otce jsou rozepjaté
a svatý Jiří k němu své ruce zvedá.
Z jeho rozevlátého pláště je cítit
pohyb vzhůru na nebesa, kam stoupá
k setkání s Bohem Otcem. Dá se říci,
že toto klenební pole znázorňuje
nebeské
království,
příbytek
8
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vyvolených a místo radosti a věčné
blaženosti. Zástup andělů vytváří
kolem Boha kruh Božího království a
jsou v něm i malí andělíčci (putti),
pak letící anděl, který drží světelné
kruhy. Svatý Jiří je nesen andělem a
dvěma andělíčky. Dále jsou zde dva
andělé, jeden v zeleném a druhý
v červeném rouchu. V rukou mají
růže. Malý andělíček ukazuje na
stojícího anděla v bílém a fialovém
rouchu. Ten přihlíží nanebevzetí
svatého Jiří a uzavírá kruh kolem
Boha. Tvar kruhu zřejmě vyjadřuje
symbol věčnosti a úplnosti. Celý
tento kruh andělů je vložen na
oblaka, prozářená světlem od Boha.
Nacházíme zde také nápis RENOVAT
AD, ale není zde uvedeno žádné
datum. Na levém okraji klenby je
archanděl Michael, oděný brněním a
pláštěm. V rukou drží misky vah a
plamenný meč. Pod jeho nohami je
Ďábel, kterého přemohl svou mocí,
což vyjadřuje i latinský nápis
DISPERSIT
SUPERBOS
–
ROZPTÝLIL PYŠNÉ. Naproti němu je
další anděl v bílém a modrém
oblečení, který drží lilii a v druhé
ruce věneček z růží. U něho čteme
nápis EXALTAVIT HUMILES –
PONÍŽENÉ POVÝŠIL. B. Křížová se
domnívá, že jde o archanděla
Gabriela.

Nad archandělem Michaelem v levé
horní části je anděl v červeném
plášti. Klečí a drží v ruce kaditelnici
a jeho pohled míří na druhou stranu.
Pod tímto andělem je nápis AFERTE
DOMINO GLORIAM HONOREM PŘINÁŠEJTE PÁNU SLÁVU A
ČEST. Na druhé straně je anděl
rovněž v červeném plášti, který má u
sebe malé dítě, na které mluví a
ukazuje mu Boha. U něj je nápis
SERVITE DOMINO IN LAETITIA –
SLUŽTE HOSPODINU S VESELÍM.
Zde uvádí B. Křížová, že jde zřejmě o
archanděla Rafaela.
Tyto
čtyři
andělské
postavy
obklopují Boží trůn na nebi. B.
Křížová uvádí ve své práci, že
archanděl Michael zde vystupuje
jako soudce hříšníků, Gabriel jako
Boží posel a zvěstovatel, Rafael jako
ochránce a symbol Božího vedení a
čtvrtý anděl tuto skupinu doprovází.
Stejně tak jako u prvního klenebního
pole, i zde byly napraveny škody,
které na freskách zanechal čas,
ulpívající nečistoty a místy i plísně.
Malba byla také na mnoha místech
poškozena podélnými i příčnými
prasklinami různé tloušťky. Průběh
prací
spočíval
v dokumentaci
stávajícího poškození maleb včetně
průzkumu. Dále bylo provedeno
lokální upevnění všech uvolněných
omítkových vrstev a celoplošná fixáž
9
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uvolněných barevných vrstev a také
byly odstraněny nečistoty a plísně.
Malby byly v celém rozsahu čištěny,
celoplošně i detailně tmeleny, včetně
injektáží a rekonstruovány zaniklé
malby. Při celkové rehabilitaci
středové klenby lodi kostela došlo
k navrácení
původního
významu
barokní malby a byl obnoven prostor
s „lucernou“, který je ukončen
mřížkou,
čímž
bylo
docíleno
celkového provzdušnění středové
klenby kostela.
Byl také restaurován svatostánek se
sochami andělů a jeho restaurování
je v současné době dokončováno a
doufáme,
že
již
brzy
bude
svatostánek na svém místě.
V roce 2008 byla na restaurování
fresek a svatostánku vydána částka
785.170 Kč. Peníze nám poskytnul
Jihomoravský kraj (85.000 Kč),
Českoněmecký fond budoucnosti
(300.000 Kč), německý garant Dr.
Diekmann z Passau, prostřednictvím
dceřiné společnosti
Vltava-Labe
Press, (250.000 Kč) a obecní úřad
(150.000 Kč). Částku 170 Kč doplatil
farní úřad.
Z prostředků
obce
bylo
také
upraveno okolí kostela a opravena
opěrná (původně obranná) zeď za
částku 40.000Kč.
Jsme velmi vděčni všem, kteří na
obnovu fresek přispěli, ale je nutno

říci, že bez pomoci Česko-německého
fondu a Dr. Diekmanna z Passau
(VLP), by nebylo možné tuto část
fresek
v největší
lodi
kostela
uskutečnit, jak je patrno z výše
vydané
částky
a
darovaných
příspěvků. Jsme velmi rádi, že díky
tomu, že tvůrcem přestavby kostela
sv. Jiří do barokní podoby byl Moritz
Grimm, původem z Bavorska, projevili
představitelé Českoněmeckého fondu
budoucnosti i Dr. Diekmann z Passau
(VLP)
porozumění
pro
nutnost
restaurování
interiéru
tohoto
kostela.
Je
to
pokračování
spolupráce českých a německých
umělců, která probíhá nejen dnes
v Evropské unii, ale je tu vlastně od
nepaměti, stejně jako spolupráce i
s jinými národy, se kterými jsme žili
v jednom státním útvaru rakouské
monarchie.

S použitím informací z farního úřadu
u kostela sv. Jiří, restaurátora
fresek p. Václava Holoubka a popisu
fresky z práce B. Křížové Malířská
výzdoba kostela sv. Jiří, zpracovali
členové Sdružení pro obnovu kostela
sv. Jiří
Svatý Pavel a my….
Při příležitosti probíhajícího Roku sv.
Pavla vyhlásilo Katechetické centrum
Brněnského biskupství tyto soutěže:
12
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literární, výtvarnou a vědomostní. S
dětmi ve vyučování náboženství jsme
se zapojili do dvou těchto soutěží.
Výtvarné – ta bude mít vyhlášení
výsledků 1. června 2009 v brněnské
katedrále Sv. Petra a Pavla. A potom
vědomostní. Ta probíhá ve dvou
kolech. Farní kolo a děkanátní.
Farní kolo se skládalo ze dvou částí.
První část – písemný test – dostaly
děti za úkol vypracovat doma, s
pomocí Písma svatého, internetu….
Druhá část farního kola proběhla 11.
3. 2009 ve vyučování náboženství. Na
začátku jsme prosili o přítomnost
Ducha sv. mezi námi a též aby nás
naplnil svými dary, zvláště rozumem a
radou. Po té následoval písemný test.
Během hodnocení testu garantkou
soutěže paní Leonou Steingartovou a
asistentem Viktorem Steingartem,
se soutěžící občerstvili minerálkou a
křupavými oplatky. Ještě písnička na
zahřátí a rozhýbání a už už hurá do
dalšího soutěžního zápolení. Nyní
přišla na řadu hra, při které si
soutěžící vybírali otázky podle
náročnosti ohodnocené 1,2 a 3 body.
Také si mohly vybrat okruh, ze
kterého otázky chtějí. Okruhy byly
Osobnost sv. Pavla, Apoštolské cesty,
Města, Sv. Pavel a Bible a Sv. Pavel a
současnost. Nakonec přišla na řadu
znalost mapy. Měst a míst, která sv.
Pavel navštívil.

A už je dobojováno. Po sečtení všech
bodů z první i druhé části farního
kola vědomostní soutěže, jsme se
dozvěděli, kdo bude ten šťastný a
postoupí reprezentovat naši farnost
do kola děkanátního.

Z I. kategorie (3.-4. tř.) postoupila
Helena
Jedličková,
Veronika
Trenzová a Antonín Kuneš, z II.
kategorie (5.-6. tř.) postoupila
Tereza
Hendrychová
a
Petra
Jedličková, ze III. kategorie (7.-9.
tř.) postoupil Jindřich Jedlička.
Ostatní soutěžící, kterým postup
unikl jen o vlásek, ale také statečně
bojovali, jsou: Eliška Kovářová, Eliška
Pehalová, Pavlína Šustrová, Filip
Paulíček,
Dominik
Čech,
Jana
Kozlová, Vojtěch Rapouch.
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Všem soutěžícím patří ocenění a dík
za jejich snahu. Kéž je znalosti
nabyté touto soutěží přiblíží o
nějaký ten krůček blíže k Pánu. A
nakonec patří velký dík za spolupráci
při organizaci farního kola soutěže
paní Leoně Steingartové a našemu
obětavému ministrantovi Viktorovi
Steingartovi.
/Radka Jedličková/

Když jsem nastoupil do školy
třešňůvské, dle tehdejší obvyklosti
bylo se mi představiti mimo jiné i
větrnskému faráři Laštovičkovi jako
duchovnímu správci kolátury, k níž i
Třešňůvka náležela. Pověsti o jeho
životě a povaze značně se různily.
Dobrodušní Třešňůvští většinou si ho
pochvalovali a byli spokojeni s jeho
přímým, možná trochu bezohledným,
ale konec konců vždy správným
vystupováním. Třešňůvští hleděli na
kněze jako na sluhu božího, jako na
prostředníka mezi lidmi a nebesy a
proto považovali za věc náležitou a
slušnou, že jejich farář pansky žije,
všude vystupuje jako milostpán a
požaduje pro sebe všecku čest a
pozornost od koláturníků. Větrnští
byli jinak vůči faře naladěni. Již ta
skutečnost, že k ní patří nejlepší nivy
kolem a oni musí hospodařiti na
vzdálenějších, daleko slabších rolích,
budila v nich závist. Kdyby aspoň
majitelem těch rozsáhlých polností
byl velkostatkář, zkrátka „cezí
člověk“, ale kněz, pošlý z chudých
poměrů, mezi nimi žijící, od kolébky
do hrobu jim sloužící…?
Sami byli majetníci, ale tuze podobni
bezednému sudu, nemajíce nikdy
dosti, všechno své dychtění a snažení
k rozmnožení statku obracejíce. Ty
nekonečné farské nivy beztak kdysi
patřily jejich předkům a byly jimi

Farář z Větrné

Knihovna Obecního úřadu v Ořechově
pořádá dne 7. 4. 2009 v 15, 00 hod. v
Klubu důchodců čtení z díla Viktora
Kamila Jeřábka. Jak jistě všichni
víte, byl to spisovatel, který žil přes
dvacet let v našem nejbližším okolí, v
Silůvkách a Pršticích.
Svým ostrým a nesmlouvavým perem
popisoval všechno, co ve svém okolí
viděl, zažil a zaznamenal. Ponejvíce
to nebylo pro naše předky příliš
lichotivé, protože nemilosrdně tepal
lidské nedokonalosti a prohřešky,
padni komu padni. Aby trochu
zmírnil dopad svých kritických slov,
označoval ve svých dílech jednotlivé
vesnice změněnými názvy. Tak
Silůvky byly u něho Třešňůvka,
Prštice Valčice a Tikovice Větrná.
Uvádíme z jeho díla ukázku, která se
váže k tikovské farnosti a jmenuje se
Farář z Větrné.
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z hloupé zbožnosti faře darovány.
Farář
neplahočil
se
dlouho
hospodářstvím, pronajal polnosti za
výhodný peníz a sám žil bez námahy
jako kavalír. Nedosti na tom. Místo,
aby boha velebil, že“sedl do plného“ a
oplývá
všelikou
blažeností,
neopomenul příležitosti, aby se po
milých farnících nesvezl. Podobny
krupobití sypaly je jeho výtky
z kazatelny na tvrdé palice věřících:
tu uslyšeli o pustých pranicích, o
hodových a ostatkových muzikách, o
své nemilostné chamtivosti, o soužení
výměnkářů, o prostopášnosti dívek zmrhalek. Nikoho nejmenoval, ale tak
živě a pravdivě ho se všemi
vlastnostmi povahy vylíčil, že i slepý
by ho poznal. Pan farář o prázdninách
jezdil do lázní a koupelemi vyháněl
z těla „regma“. Zkrátka byl to člověk
zcela
jiného
rázu,
než
jeho
předchůdce, páter Pachmajer, člověk
ústupný a skromný, snášející od
svého hříšného stádce všemožné
příkoří s pravou odevzdaností do vůle
boží. Čeho nerozdal, to mu pod rukou
ukradli, a když zemřel, vrhla se celá
dědina jako jeden muž na farská
pole, poplenila je po tatarsku, i
z fary odnesla, co se dalo, takže
ubohá stará hospodyně zůstala
takřka na holičkách. Takže pro
větrnské
byl
ideálem dobrého
pastýře páter Pachmajer a ne

Laštovička! Ten ale byl neohroženým
bojovníkem, kdykoliv šlo o práva
kněžská a národní a neušetřil ani
biskupa. Říkal a nejednou napsal, že
ti páni „nahoře“ chtějí vypěstovat
jakýsi zvláštní druh patentovaných
katolíků a zapomínají, že materiál je
prachmizerný. Dosti, učiní-li kněží ze
svých farníků v prvé řadě řádné lidi.
A i to je úkol druhdy nad síly.
Od potratu k eutanazii?
Každé dítě je vždy neopakovatelným
dobrem. Od okamžiku, kdy je ženské
vajíčko oplozeno, začíná nový život,
který není ani životem otce, ani
matky, ale životem nového živého
člověka, který se vyvíjí sám pro sebe
a sám řídí svůj vývoj. Nikdo by se
nestal člověkem, kdyby jím nebyl už
v tomto okamžiku. Proto umělý
potrat a zabití nemluvněte vždy byly
a jsou i dnes hanebnými zločiny.
Od roku 1957 bylo podle statistik v
ČR usmrceno 3 122 235 dětí před
narozením. Měly to být pouze
výjimečné případy. Dnes se podobně
argumentuje v souvislosti se snahou
legalizace eutanazie. Stejně jako je v
mnoha případech vyvíjen na matky
ekonomický tlak a provedení potratu
se zvráceně vykládá jako něčí právo,
lze očekávat, že v případě legalizace
eutanazie vznikne naprosto stejná
situace.
Nenechme
si
takové
15
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"výhody" vnutit a usilujme o to, co je
přirozené.
Dříve se říkalo: "Domovy důchodců
jsou pomstou za jesle". Doufejme, že
se nedočkáme věty: "Eutanazie je
pomstou za potraty". Petici za
obnovení ústavního práva na život
podepsalo 40255 lidí. Z toho v
kostele Všech svatých v Ořechově
koncem roku podpořilo petici téměř
100 lidí. V současné době se Hnutí
pro život ČR obrací s podepsanými
archy na hlavu státu.
/Čerpáno z www.prolife.cz.
Marek Poledňa/

OKÉNKO PRO DĚTI
Milé děti,
i na vás Peregrínek stále myslí.
V dnešním
čísle
má
pro
vás
pohádkový příběh s modlitbou a
omalovánkou.

Pane,
když mám hlad, pošli mi někoho, kdo
potřebuje jídlo,
když mám žízeň, pošli mi někoho, kdo
potřebuje vodu,
když je mi zima, pošli mi někoho, kdo
potřebuje zahřát, když mám trápení,
pošli mi někoho, kdo potřebuje utěšit,
když mě tíží kříž, dej, ať se mohu
podělit o kříž někoho jiného,
když jsem chudý, doveď mě k
někomu, kdo je v nouzi,
když nemám čas, pošli mi někoho, kdo
právě potřebuje pomoc,
když se cítím na kolenou, pošli mi
někoho, kdo potřebuje povzbudit,
když potřebuji, aby mě někdo chápal,
pošli mi někoho, kdo hledá pochopení,
když si přeji, aby se někdo o mě
staral, pošli mi někoho,
o koho bych mohl pečovat,
když myslím na sebe, obrať mé
myšlenky k ostatním.

MYŠLENKA
Klepna
Jedna klepna, která ráda pomlouvala
druhé lidi, dostala od svého
zpovědníka sv. Filipa Neriho zvláštní
pokání: „Běžte domů, rozřežte peřinu
a vysypte peří na ulici. Pak zase
přijďte ke mně!“ Když to žena
udělala a vrátila se, kněz jí přikázal:
„Teď všechno peří zase posbírejte!“
Žena se bránila: „Ale to přece už
nejde! Vítr peří roznesl do všech
stran!“ Kněz jí řekl: „Zrovna tak je to
se všemi zlými slovy, která jste
pronesla o druhých. To už také
nemůžete zcela napravit.“
/ z knihy Otčenáš a Desatero, ako
ich nepoznáme/

Tajemství života
Kdysi dávno žil jeden král a ten měl
velmi krásnou a chytrou dceru.
Trpěla však jakousi tajemnou nemocí
16

PEREGRÍNEK
– čím byla starší, tím víc slábla, ruce
a nohy ji bolely, a také stále hůře
viděla a slyšela. Mnoho lékařů se ji
pokoušelo uzdravit, ale marně.
Jednoho dně přišel na zámek stařec,
o kterém se říkalo, že zná tajemství
života. Dvořené ho hned přivedli před
krále, který ho požádal, aby poradil,
jak by se princezna mohla uzdravit.
Stařec daroval princezně zakrytý
proutěný koš a dodal: „Vezmi si ho a
starej se o to, co je uvnitř. To tě
uzdraví“. Princezna s radostí a
zvědavě koš otevřela, a když se
podívala dovnitř, srdce se jí sevřelo.
Uvnitř leželo malé, nemocné dítě,
které trpělo snad ještě víc než ona.
Pocítila k němu soucit a nehledě na
své bolesti, vzala dítě do náručí a
začala se o ně starat. Krmila je,
mazlila se s ním, usmívala se na ně. V
noci u něj bděla a něžně si s ním
povídala. Nic nedbala na to, že ji to
všechno stálo velkou námahu a bolest.
Když uplynulo sedm let, stalo se něco
neuvěřitelného – jednoho dne ráno se
dítě usmálo a začalo samo chodit.
Princezna ho vzala do náruče a
radostí se roztančila, začala zpívat a
smát se. Tak krásnou a svěží ji nikdo
nepamatoval. Aniž by si toho všimla,
uzdravila se i ona.
/Bruno Ferrero/

OZNÁMENÍ

„Noc kostelů“ poprvé v Brně
Noc kostelů, akce, která svým
rozsahem zatím nemá v České
republice obdobu, již má pevně
stanovené datum. V Brně proběhne
poprvé 29. května 2009.
Jde o možnost navštívit kostely a
modlitebny v centru Brna (v tuto
chvíli je jich v projektu zapojených
16) a poznat nejen jejich kulturní
hodnotu, ale také se seznámit s
křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného
umění,
divadelního
představení či setkání. Podrobnější
informace jsou již nyní zveřejněny na
webových stránkách
17
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www.nockostelu.cz

Svatý otec během audience
účastníků
plenárního
zasedání
Kongregace pro klérus ve Vatikánu
oznámil, že při příležitosti 150.
výročí úmrtí sv. Jana Maria
Vianneye, faráře arského, vyhlašuje
na období od 19. 6. 2009 do 19. 6.
2010 Rok kněží, jehož téma bude
"Věrnost Kristova, věrnost kněze".

Program poutí v roce 2009:

Hlavní poutě:
19. 4. v 15.00 hodin: svátek Božího
milosrdenství – celebruje kardinál
Miloslav Vlk
4. 10. v 15.00 hodin: mše ke sv.
Faustině

Poutě v třetí sobotu v měsíci:
(Program: v 16.00 růženec a Korunka,
možnost svátostí smíření, v 17.00
hodin mše svatá)
16. 5.
R. D. ThLic. Mirosłav
Michalak,
vikář
trutnovského
vikariátu
20. 6.
R. D. Jan Mach, farář z
Kostelce na Hané
18. 7.
R. D. Mgr. Maria Rudolf
Kosík, OPraem., opat kláštera v Nové
Říši
15. 8.
R. D. Dr. Václav Pícha,
JC.D., vikář z Českého Krumlova
19. 9.
D. ThLic. Antonín Pražan,
SDB, České Budějovice
17. 10. D. Jiří Múčka, OMI, Klokoty
u Tábora
21. 11. D. Mgr. Siard Kamil Novotný,
OPraem., kaplan z Nové Říše
19. 12.
R. D. Mgr. Petr Papoušek,
administrátor z Velkých Pavlovic.

„Svatoklementský“ rok 2009
v brněnské diecézi


Kostel ve Slavkovicích u Nového
Města na Moravě, první v České
republice
zasvěcený
Božímu
milosrdenství
a
sv.
Faustyně,
požehnal 30. března loňského roku
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Pravidelné poutní bohoslužby se zde
konají každou třetí sobotu v měsíci.
Řád pallotinů, kterému byla nyní
duchovní správa nového kostela
svěřena, pokračuje v tradici svého
předchůdce P. Pavla Habrovce, a zve
poutníky
na
pravidelné
poutní
bohoslužby třetí sobotu v měsíci.
18
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20.5. Zahájení jubilejních oslav
(Tasovice, mše v 19.00 hodin)
21.5. Mezinárodní pouť (Tasovice,
mše v 11.00 hodin)
23.5. Hlavní pouť farností, pekařů,
cukrářů a vinařů, mši celebruje
brněnský biskup Vojtěch Cikrle
(Tasovice, program od 16.00 hodin,
mše v 17.00 hodin)
11.7. Odhalení a posvěcení sochy sv.
Klementa (Znojmo)

Sloup v Moravském krasu:
Sloup v Moravském krasu patří k
sedmi
nejvýznamnějším
poutním
místům brněnské diecéze. K Bolestné
Matce Boží míří každoročně na
"Květný pátek" tisíce poutníků.
Letošní program hlavní sloupské pouti
začne
tradičně
v
předvečer
Květného pátku. Ve čtvrtek 2.4. od
17.30 hodin bude probíhat v kostele
modlitba sedmibolestného růžence,
po ní následuje bohoslužba, které
bude předsedat kanovník Královské
stoliční kapituly sv. Petra a Pavla,
brněnský děkan Václav Slouk.
Program během Květného pátku 3. 4.
bude naplněn především poutními
bohoslužbami.

Od ledna tohoto roku funguje
také v Silůvkách skupinka modlících
se matek. Zveme všechny maminky,
babičky, tety, kmotřenky, které se
chtějí s námi modlit za své děti, do

V roce 2009 (20. května) si
katolická církev připomene 100.
výročí svatořečení sv. Klementa
Marie
Hofbauera
(1751-1820),
rodáka z Tasovic u Znojma, světce
evropského
formátu.
Kněží
z
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) v Tasovicích
připravují v této souvislosti řadu
zajímavých akcí.
Termíny
některých
akcí
Svatoklementského
roku
2009
v brněnské diecézi
2.-7.4. 2009 Duchovní obnova
(Tasovice u Znojma, kostel sv.
Klementa)
18.4. Jarní vodácká a pěší pouť
(klášter Tasovice)
3.5. Rodinné odpoledne a den
otevřených dveří (klášter Tasovice,
14.00 hodin)
20.5. Celodenní pouť ke sv.
Klementovi do Vídně
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Orlovny v Silůvkách, každé pondělí
v 18,00 hod. V Ořechově ve farní
budově se nadále scházíme každou
druhou středu před mší sv.

Otec biskup Vojtěch kněžím
brněnské diecéze v diecézním
oběžníku Akta kurie sdělil:

Modleme se, aby se tato návštěva
opravdu mohla uskutečnit a přinesla
užitek nejen pro věřící, ale také pro
celou naši společnost.

Společenství sv. Peregrina Vás
zve každého 13-tého v měsíci květnu
– říjnu na společné „Fatimské“ poutě
do Žarošic.
Informace k jednotlivým poutím s
programem budou vždy zveřejněny
na nástěnce v kostele Všech svatých
a ohlášená v ohláškách. Abychom
věděli, jakou kapacitu autobusu
objednat, prosíme zájemce, aby se
přihlásili buď v sakristii, u L.
Badinové (737666012) nebo u L.
Steingartové (777674936).

Společenství sv. Peregrina vás
zve na modlitbu 9-denní novény
k Božímu milosrdenství vždy po mši
svaté, v kostele Všech svatých
v Ořechově. Začínáme o Velkém
pátku, končíme v sobotu před první
nedělí po Velikonocích

Děti z náboženství se zúčastní
pod vedením paní katechetky Radky
Jedličkové 28. 3. biblických závodů
v Syrovicích. Držíme jim palce. ☺

Děkujeme všem, kdo se zapojili
do přípravy tohoto obsáhlého čísla
zpravodaje.

Milí bratři, jak už víte ze
sdělovacích prostředků, v září letošního roku navštíví Českou republiku
poprvé ve svém pontifikátu Svatý
otec Benedikt XVI. Jedním z měst,
do
kterých
zavítá,
bude
pravděpodobně také Brno. Byla by to
historicky první návštěva papeže v
naší diecézi od doby jejího založení.
Tolik tedy otec biskup kněžím.
Připojujeme se i my s prosbou o
modlitbu za návštěvu Svatého otce.
Tato událost bude jistě náročná na
organizaci ze strany diecéze, avšak
může se stát velkým povzbuzením a
probuzením víry. Když vezmeme v
úvahu skutečnost, že tento papež
příliš necestuje (nejen s ohledem na
svůj věk), je to velká příležitost a
milost, že mezi tolika zeměmi na
světě má přijet zrovna k nám – do
malé České republiky, a že v rámci
této republiky bude (jak doufáme)
mít mši svatou právě v naší diecézi.

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: 777674936 L. Steingartová, 737666012 L. Badinová. Jazyková korektura: P. Bohuslav Bláha
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