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PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Již řadu roků v naší republice trvá
tradice betlémského světla. Nejsou
to zdaleka jen věřící, kteří si
plamínek
uchovávají
doma.
Z vyprávění
našich
spoluobčanů
bychom mohli říci, že podíl tzv.
nevěřících každým rokem trošku
roste. Je proto velice ošemetné dělat
přesné hranice mezi těmito dvěma
skupinami či postoji. Totéž se třeba
potvrzuje
i
na
vánočních
bohoslužbách, při návštěvách kostelů,
jesliček … Lidé stále hledají (a snad i
občas nalézají) cestu za hvězdou
betlémskou … S vděčností si můžeme
připomenout, jak velkým darem je
naše víra, když není ohraničena jen
těmi několika zvláštními příležitostmi.
V našich srdcích má stále svítit
plamínek betlémského světla, naše
domovy mají být po celý rok
příbytkem Svaté rodiny. Přítomnost
Božího dítěte v našem životě je
trvalou a nepřekonatelnou jistotou

naší víry. Kéž tato jistota nadlehčuje
všechny kříže i starosti každodenního
života po celý příští rok
přeje redakce
POTŘEBA LÁSKY
Na celém světě zaznívá dnes ve všech
katolických kostelech velepíseň lásky
od sv. Pavla, jeho „písnička na cestu“
do nového roku 2010. Její inspirací
jsou slova příkazu lásky daného
samým Hospodinem formulovaného
takto: Hospodin Bůh tvůj – Hospodin
jediný jest. Milovat budeš Pána Boha
svého z celého srdce svého a z celé
duše své a ze vší mysli své a ze vší síly
své. Druhé jemu podobné. A milovat
budeš bližního jako sebe samého.
Jiného většího přikázání nad toto
není. Proč nastala, proč přišla Pavlovi
chvíle, že ve výlevu svého srdce
napsal tento hymnus na lásku?
Řečeno jednoduše: i kdybych měl
největší
schopnosti
a
vyvíjel
mimořádnou
činnost,
nemám-li
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opravdovou lásku k Bohu a k lidem, ke
všem lidem, není mi to k ničemu. Že
Pavel nepřeháněl možno vyčíst, že
v Ježíšovu příkazu nejde na prvním
místě o zevnější pobožnost, ale o
vzájemnou lásku, která by přetvářela
vzájemné lidské vztahy v království
Boží na zemi. Uprostřed tolika
miliónů lidí na světě žijí křesťané.
Může je svět přehlédnout, či musí
uznat? Křesťané musí tomuto světu
ukázat tu nepochopitelnou lásku
uprostřed měst a sídlišť vždy dobrou
vůlí, ochotou sloužit a pomáhat všem.
Nepřivádí nás tato potřeba do
rozpaků? Jedině podle přikázání
lásky můžeme hodnotit sílu víry a
křesťanský život, jak prožíváme
vědomé společenství s ostatními, jak
chráníme čest druhých, jak ochotně
a samozřejmě pomůžeme v nouzi
sklíčeným
druhým,
jak
cítíme
odpovědnost za přirozený, ale i
nadpřirozený život svých bližních. Je
samozřejmé, že křesťan se účastní a
aktivně podílí na posvátné liturgii, na
svátostech, ale to ještě neznamená,
že tím „splnil povinnost“, nebo že Bůh
s ním již pro to musí počítat
s místem v nebi. To všechno ale bude,
jestliže v síle milosti přijaté na mši
svaté nebo při přijetí sv. svátostí
budeme Krista ze sebe rozdávat,
budeme
kolem
sebe
vytvářet
společenství lásky.

I toto století 3. tisíciletí je století
nevídané techniky – snažíme se o to
více, aby toto století bylo lepší
v lidských vztazích, století domluvy,
přátelství, lásky … Láska se nemůže
měřit na krychlové metry! Záleží na
opravdovosti, s jakou jsou konány
dobré skutky. Svého času se sešlo
v Římě velké množství lidí, aby
oslavili 81. narozeniny papeže blah.
Jana XXIII., nemohli tak učinit,
oslavenec se jim ztratil. Své
narozeniny
trávil
v chlapeckém
semináři, kde řekl mezi jiným: Děti
Boží se musí mít rády! Každý den
hned zrána řekněte něco pěkného,
„něco na dobrý den!“ Snadný způsob
lásky – neměl by to říci v rodině –
může ženě, ona jemu – a oba rodiče
dětem? Pravda však je, i kdybychom
měli velký plat, krásný dům, chatu,
auto – neměli však lásky – nic by nám
to neprospělo. Radost ze života i
štěstí je v našich rukách – je v naší
lásce vzájemné. – Co jsme si nyní
přečetli, přenesme do života v novém
roce 2010.

/P. Bohuslav Bláha/
SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
V dnešním čísle představujeme světce Dona Boska. Jeho život přinášíme
uprostřed formou komiksu, převzatého se svolením Katechetského
centra v Brně.
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žila však v srdcích lidí dál a od roku
1995
zde
stojí
nový
kostel,
zasvěcený Panně Marii Pomocné –
Ochránkyni
života.
Kostel
je
vystavěn v lesích. Přirozený svah
z jedné strany tvoří galerii, která je
vybavena tak, že odtud mohou
poutníci sledovat mši svatou, která se
koná na rozlehlém nádvoří. Výstavba
kostela byla hrazena ze sbírek, které
v ČR organizovalo Sdružení pro
obnovu poutního místa. Významná
finanční
pomoc
přišla
také
z Německa, Švýcarska a Polska od
věřících.
Návštěva
tohoto
poutního místa ve
mně
zanechala
hluboký dojem. Ve
vchodovém portálu,
před vstupem do
chrámu, jsou umístěny děkovné
dopisy matek s fotografiemi svých
dětí, jejichž prosby byly vyslyšeny.
Kdo se vydáte do Jeseníků a budete
mít cestu do Zlatých Hor – mše svaté
jsou zde každou sobotu v 13:30 hodin
a v neděli v 10:30 a 15:30 hodin.
Každý první pátek v měsíci se konají
noční křížové cesty. Odchod z města
Zlaté Hory je v 21 hodin do poutního
kostela, křížová cesta je dlouhá
3 km.

CESTOVNÍ OKÉNKO
Poutní místo Panny Marie Pomocné
u Zlatých Hor
V naší republice je spousta krásných
míst, kam můžeme zavítat. Milovníci
přírody míří do hor a při takovém
putování, což se stalo i mně,
naleznete místa, o kterých jste
dosud neměli ani tušení.

Nedávno se v naší vlasti objevilo
jedno ze světel naděje, místo, na
němž se nacházejí poklady Božích
milostí. Jsou to Zlaté Hory. Poblíž
městečka s tímto názvem, v lesích,
na severním okraji Jeseníků, je
místo, kde se odedávna těžilo zlato.
Tam, kdysi před více než 350 lety,
Matka Boží poskytla ochranu a pomoc
pozemské matce, aby mohla porodit
svého chlapce ve chvílích nebezpečí.
Od té doby zde úcta k naší Nebeské
Matce stále roste.
Během své existence prodělalo toto
poutní místo dvě ohrožení. Jedno za
vlády císaře Josefa II. a druhé
v roce
1973,
kdy
byl
kostel
zlikvidován. Láska k Nebeské Matce

/Marie Červinková/
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symboly, vztahující se k celé scéně
(palmové ratolesti a růže).
Gesto mezi Kristem, shlížejícím na
světce a sv. Jiřím, vnáší do scény
tiché vnitřní napětí. Výjev se
odehrává v jemně prosvětlených,
okrově žlutých oblacích a působí
velmi vzdušně a vytváří křehkou
světelnou atmosféru. Kristovo jemně
rozevláté roucho a zvlněná drapérie
anděla působí
dojmem vánku až
víření. Toto klenební pole působí jak
svými barvami, tak i kompozicí a je
velmi zajímavě ztvárněno. Květy růží,
palmové ratolesti, víření pohybů
vyvolávají skutečný dojem barokního
nebe.
Otázkou je, kdo je sedící ženská
postava v nebesích, zda by to mohla
být Panna Maria, čímž by se
vysvětlovaly květy růží v rukou
andělů.
V levé spodní části klenebního pole
pod křížem Krista se nachází
personifikace Víry – žena oděná do
modrého roucha, její hlava je
zahalena do bílého pláště, stejně
jako tělo. Sedí na oblaku, kolem ní
jsou andělíčci a v ruce drží kalich,
který pozvedá ke Kristu. Druhá ruka
je natočena k zářící duze. K této
postavě náleží nápis Credo videre

FRESKY V KOSTELE SV. JIŘÍ V
TIKOVICÍCH
Restaurování fresek, III. klenební
pole.
V roce 2009 bylo restaurováno
p. Václavem
Holoubkem
třetí
klenební pole, které je nad kůrem,
ale ku podivu nenese žádnou hudební
tematiku.
Je na něm zobrazen
zmrtvýchvstalý Kristus, jak přijímá
sv.Jiřího na nebesa. Kristus sedí pod
dřevěným křížem, který mu přináší
anděl, zahalený v modré a červené
drapérii. Z opačné strany přidržuje
kříž malý andílek – putti. Na kříži je
palmová
ratolest,
jako
symbol
Kristova vítězství nad smrtí. Ostatní
andílci
nesou
rovněž
palmové
ratolesti,
jako
připomínku
mučednictví sv. Jiřího. Sv. Jiří
pokleká s rozepjatýma rukama před
Kristem,
je zobrazen jako rytíř
v brnění, s ramen mu splývá červený
plášť, který také svou barvou
vyjadřuje
světcovo
mučednictví.
Další andílek nese vavřínový věnec
jako symboliku vítězství. Třetí
andílek nese meč a opírá se o
polosloup s Kristovým monogramem –
IHS.
Nad
centrální scénou jsou dvě
ženské figury, jedna sedící a druhá
před ní klečící. V nebeských výšinách
poletují další andělíčci, kteří nesou

meum dominum in terra viventium –
Věřím, že uvidím svého Pána v zemi
živých
(Žalm
27,
13.
verš).
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Motiv
může
být
paralelou
k poslednímu soudu – tedy žním, kdy
Hospodin sklidí úrodu, kterou sám
zasel, neboť srp
bývá častým
symbolickým obrazem posledního
soudu. Zvláštní je přítomnost draka,
který
bývá
líčen
většinou
v negativních kontextech a pak by
byl drak v souvislosti s posledním
soudem
symbolem
špatného,
symbolem zla, které bude při sklizni
přemoženo a poraženo a všechno
bolestivé úsilí se obrátí v radost
z Kristova a našeho vzkříšení.
Diagonálně naproti je personifikace,
pravděpodobně Božího vedení. Je to
sedící ženská postava ve fialovém
rouchu, překrytá okrově žlutou
drapérií. Ženská figura má jasné a
strohé rysy, drží v pravé ruce
dřevěnou hůl a v levé snítko trávy.
Doprovází
ji
malý
beránek
s červeným obojkem na krku, z něhož
vede řetízek, na kterém postava
beránka vede. K této personifikaci
přísluší nápis - Virga tua et baculus

Poselstvím je zřejmě, že skrze víru
dojdete spásy a budete moci, stejně
jako sv. Jiří, pohledět na Kristovu
nebeskou tvář.
Diagonálně naproti je znázorněna
personifikace Lásky, jako sedící
ženská postava na oblaku, zahalená
v tmavě modré drapérii, překryté
červeným rouchem. Ve své pravé
ruce drží srdce, z něhož vycházejí
plameny, hlavu má otočenou ke
Kristu. K této personifikaci náleží
verš z 38. Žalmu – Domine ante te

omne desiderium meum – Pane před
tebou všechna touha má. (verš 10)
Tyto dvě personifikace mají k sobě
určitý vztah, neboť pouze skrze
lásku se víra, obdařená spasením
stává aktivní a plodnou a tato láska
je střežena a chráněna holubicí
Ducha svatého.
Na pravém okraji tohoto klenebního
pole je znázorněna sedící ženská
postava ve světlezeleném rouchu,
překrytém
červenou
drapérii.
V pravé ruce drží srp, levou má volně
položenou.
Doprovází
ji
malý
andělíček, nesoucí snop klasů a květy
růží. V pozadí se nachází drak. Tuto
personifikaci - zřejmě Posledního
soudu doprovází nápis - Qui seminant

tuus ipsa me consolata sunt – Tvůj
kyj a tvá hůl ty jsou má útěcha (4.
verš , 23. starozákonní Žalm).
Pro pochopení této personifikace je
zásadní uvědomit si aspekt Božího
vedení, což je zde znázorněno pomocí
pastýřské hole a řetízku, na kterém
personifikace vede beránka. Ten
představuje věřícího člověka,

in lacrimis cum exultatione metent –
Kdo sejí v slzách, žnouti budou
s jásotem. (Starý zákon, Žalm 126)
5
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vedeného Hospodinem. Slova verše
sdělují, že Bůh je ten, který svou
pastýřskou holí nás vede na místa,
kde se můžeme občerstvit a
zachraňuje nás od ztracení. Můžeme
malbu tohoto pole brát jako
poselství, že skrze Pannu Marii a její
přímluvu byl sv. Jiří vzat do nebe,
kde se setkává s Kristem a dochází
spasení.
Barokní styl fresky je vyjádřen
iluzivním otevřením průhledů do
nebeských
výšin,
komponováním
figurálních scén a celkovou stylizací
figur.
Při
restaurátorských pracích byl
proveden průzkum a dokumentování
stavu fresky. Všechny uvolněné
omítkové
vrstvy
byly
lokálně
upevněny, provedena celoplošná fixáž
uvolněných barevných vrstev. Byly
odstraněny nečistoty a plísně, které
v této části výmalby byly největší.
Malby byly vyčištěny, celoplošně i
lokálně tmeleny, včetně injektáží a
byly provedeny rekonstrukce zaniklé
malby .
Je nutno konstatovat, že klenba nad
kůrem byla nejvíce zničena, protože
byla poškozena střepinami šrapnelu,
který byl do této části střelen
v průběhu bojů o Ořechov v roce
1945. Jak uvádíme, bylo nutné znovu
vytmelit a dotvořit část výmalby.
Také opakované zatečení do stropu

freskám neprospělo a tak musel být
již na konci roku 2008 proveden
zákrok proti plísním, které hrozily
zničit značnou část fresek.
Celkem stály práce na restaurování
klenby nad kůrem 400.000 Kč.
Z toho 100.000 Kč bylo zaplaceno
z příspěvků Jihomoravského kraje a
naší obce již v konci roku 2008 po
provedení sanace výmalby.
V roce 2009 jsme dostali příspěvek
od obce ve výši 150.000 Kč a dalších
150.000 Kč bylo zaplaceno ze sbírky
občanů. Tím byla celá částka za
restaurování fresek nad kůrem
uhrazena.
Další příspěvek jsme obdrželi od MK
ČR ve výši 162.000 Kč , který bude
použit na zaplacení restaurování
části retáblu (oltáře), o čemž
podáme zprávu po ukončení prací.

S použitím informací z farního úřadu
u kostela sv. Jiří, od 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.
ŽIVOT VE VÍŘE

Jsou lidé okolo nás, kteří žijí
obyčejně a pravdivě, přitom tak
samozřejmě s důvěrou v Boha.
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Potkáváme mnohé denně, jejich tvář
je plná pokoje. Mnohdy však, když
slyším jejich příběhy, v srdci se
často skrývá bolest, ale právě víra je
jejich zbraní, která jim pomáhá.
V České republice probíhá literární
soutěž Společný svět a zde přinášíme
příspěvek, který získal 2. místo.
Autorka
se
jmenuje
Tereza
Janáčková. Když jsem její svědectví
dočetla, věděla jsem, že patří do
této rubriky …

tam pořádně otočit hlavu. Nakonec –
skoro se vším se dá smířit, že?
Trávím svůj čas vsedě na vozíku.
Dokážu sice trochu kráčet, ale „pan
život“ mi zapomněl dát do vínku
rovnováhu. Proto k chůzi potřebuji
ještě další pár nohou a silné ruce
svých rodičů nebo obětavé a hodné
paní asistentky, jinak bych nikam
nedošla.
Jsou ale věci, které jsem si nechala
už nejmíň milionkrát popsat i
předvést a léta je bedlivě pozoruji,
ale nic z toho nemám. Jak si mám
představit
třeba
gymnastiku,
krasobruslení, akvabely, skoky na
lyžích nebo balet? A co takové
umývání
oken,
tapetování,
zahradničení, převlékání postelí nebo
vaření? A to ani nemluvím o práci
servírky,
astronoma,
poštovní
doručovatelky, letušky, knihovnice
nebo třeba artistů v cirkuse! Moje
představivost dokonce selhává už při
představě toho nejobyčejnějšího
pohybu, bez kterého si většina lidí
nedokáže představit svůj život! Co to
je? Obyčejná chůze krok za krokem,
metr za metrem …
Jaké je to asi chodit? Sama, bez
pomoci, svobodně kam chci, kdy chci,
kudy chci, s kým chci, ke komu chci,
od koho chci … Na nohou krásné
střevíčky s podpatky, na sobě dlouhé
bílé šaty … Běhat s partou kamarádů,

Jaké je to chodit
Jsou věci, které jsem nikdy nezažila,
ale mohu se na ně zeptat ostatních
lidí. Vždycky mne zajímalo, jaký je
svět vnímaný oběma očima, protože
já sama vidím jen na to pravé. To mi
lidé popisovali dost podrobně a bylo
to pro mne celkem pochopitelné.
Když se snažím, dokáži si představit,
že bych viděla špičku svého
ukazováčku nejen tehdy, když si ji
položím na pravou stranu nosu, ale i
kdybych ji položila na levou stranu.
Ve skutečnosti mi ukazováček zmizí
zpoloviny z dohledu už tehdy, když
se dostane na špičku nosu. A když ho
posunu ještě kousek směrem k levé
nosní dírce, ztratí se mi docela.
Někdy je mi z toho pořádně smutno,
ale na druhou stranu – když chci
vidět to, co je nalevo ode mne, stačí
9
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kteří mi tolik chybí, jezdit na
kolečkových bruslích, chodit na
diskotéky, tančit …
Někdy si před spaním představuji, že
jsem hodná, krásná, štíhlá víla, že
tančím noc co noc na paloučku
s ostatními vílami, nohy mám bosé,
lehké a rosa mi je lehounce omývá.
Stejně nádherná je pro mne
představa, že si večer sama nařídím
budík a když ráno zazvoní, sama ho
rozespale zaklapnu, pak se sama
posadím na posteli, obleču se, sejdu
po schodech dolů, popřeji rodičům
dobré ráno, nasnídám se, sbalím si
svačinu a odejdu do školy. Sama. Až
se vrátím ze školy, pozdravím rodiče,
nasvačím se, vyjdu po schodech do
svého pokoje, udělám si úkoly, sejdu
dolů na večeři a potom si sama třeba
zapnu televizi a dívám se na co chci a
jak dlouho chci ….
Pro někoho samozřejmá věc, pro mne
sen.
Sen, který se doufejme stane
skutečností. Věřím tomu!
Prosím o modlitbu, ať jednou
doopravdy zjistím, jaké je to chodit!

truhlicí plnou pokladů. Mohl bych být
naplněn
zlatem,
stříbrem,
drahocennými klenoty a drahokamy a
ozdoben nádhernou dřevořezbou.
Každý by viděl mou krásu.“ Potom
druhý strom řekl: „ Jednoho dne
budu mocnou lodí. Budu převážet
krále a královny a povezu je do všech
koutů světa. Každý se bude cítit
v bezpečí díky mé síle.“ Nakonec
třetí strom řekl: „ Chci růst, abych
byl
nejvyšším
a
nejrovnějším
stromem v lese. Lidé uvidí na vrcholu
kopce, vzhlédnou k mým větvím a
pomyslí na nebe, na Boha a na to, jak
blízko k nim dosahují. Budu největší
strom všech časů a lidé si mě
provždy zapamatují.“ Po několika
letech modliteb, aby se jejich sny
staly skutečností, se pod stromy
objevila skupina dřevorubců. Když
jeden
z mužů
přišel
k prvnímu
stromu, řekl: „Vypadá jako silný
strom, myslím, že budu moci prodat
jeho dřevo tesaři.“ A začal strom
kácet. Strom byl šťastný, protože se
domníval, že tesař z něj udělá
pokladnici. Pod druhým stromem řekl:
„ Mohl bych ho prodat do loděnice.“
A začal jej kácet. Druhý strom byl
šťastný, protože věděl, že je na
cestě stát se mocnou lodí. Když
dřevorubec
přistoupil
k třetímu
stromu, strom se polekal, protože
věděl, že jestliže ho skácí, jeho sny

OKÉNKO NEJEN PRO DĚTI
Příběh
Kdysi dávno rostly na kopci v lese tři
stromy. Diskutovaly o svých nadějích
a ideálech, když tu první strom řekl:
Doufám, že jednoho dne se stanu
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se nenaplní. Jeden z dřevorubců řekl:
„Z tohoto stromu nepotřebuji nic
zvláštního.“ A pokácel ho. Když se
první
strom
dostal
k tesařům,
vyrobili z něj jesle pro krmení zvířat.
Umístili jej do chléva a naplnili
senem. To nebylo to, o co předtím
strom prosil v modlitbě. Druhý strom
rozřezali a vyrobili z něj rybářský
člun. To byl konec jeho snům o tom,
že se stane mocnou lodí a poveze
krále. Třetí strom byl rozřezán na
velké kusy a ponechán sám ve tmě.
Roky plynuly a stromy zapomněly na
své sny. A potom jednoho dne přišli
do chléva muž a žena. Žena porodila
dítě a položila ho do sena v jeslích,
které byly vyrobeny z prvního
stromu. Muž by si raději přál pro
dítě kolébku, ale nebylo to možné.
Strom si uvědomil závažnost této
události a věděl, že v něm leží
největší poklad všech dob. O několik
let později se skupina mužů objevila
v rybářském
člunu
vyrobeném
z druhého stromu. Zatímco se plavili,
strhla se silná bouře a strom se
obával, že není dost silný, aby muže
udržel v bezpečí. Rybáři probudili
spícího muže. On vstal a bouři utišil.
Bouře ustala. Tehdy strom poznal, že
vezl Krále Králů. Nakonec jeden muž
nesl ulicemi třetí strom, zatímco se
mu lidé posmívali. Když přišli na
místo, přibili toho muže k tomu

stromu a vyzvedli ho do výše, aby
zemřel na vrcholu kopce. Když přišla
neděle, strom si uvědomil, že je dost
silný, aby na vrcholu kopce stál a byl
tak blízko Bohu, jak je to jen možné,
protože Ježíš byl na něm ukřižován.
Poučení z toho příběhu je, že když se
Ti zdá, že věci nejdou tak, jak by sis
přál, vždy věř, že Bůh má pro Tebe
svůj plán. Jestliže v Něho vložíš svou
důvěru, Bůh Ti dá veliké dary. Každý
strom dostal, co chtěl, ale ne
způsobem, který si představoval.
Nevíme, jaké má Bůh s námi plány.
Jenom víme, že Jeho cesty nejsou
naše cesty, ale Jeho cesty jsou vždy
nejlepší. Ať vás Bůh kolébá ve svých
dlaních.
/převzato z www.vira.cz/
OZNÁMENÍ
- V roce 2009 se uskutečnila třikrát
výstava náboženských obrázků od 17.
do 20. století našeho pana faráře P.
Bohuslava Bláhy. V létě 16.-23. srpna
byly obrázky k vidění v rodišti P.
Bláhy – v Domamili – dále v muzeu
v Želeticích u Kyjova 14.- 22.11. a
adventní výstava se konala 4.-12.12.
v zámecké konírně v Moravských
Budějovicích. Všechny výstavy měly
velký úspěch, prezentace je ke
shlédnutí: www.peregrin.webnode.cz.
- Modlitby matek v Silůvkách jsou
pravidelně každé pondělí v orlovně.
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Více
informací
p.
Badinová
(724316759).V Ořechově
bude
setkávání
Modliteb
matek
pokračovat nadále jednou za 14 dní
ve středu v 17 hodin ve farní
budově. Nebližší termíny: 13.1., 27.1.,
10.2., 24.2., 10.3., 24.3. Nově
příchozí jste mezi nás srdečně
zváni.
- Společenství sv. Peregrina se
schází každé první pondělí
v 17
hodin ve farní budově v Ořechově.
Většinou se společně pomodlíme
Sedmibolestný růženec a domlouváme organizaci některých akcí.
Srdečně zveme zájemce, kteří se
chtějí připojit, členství není nutné.
Nejbližší schůzky se konají: 4.1., 1.2.,
1.3. Informace o dění najdete také
na www. peregrin.webnode.cz
- Farní knihovna sv. Zdislavy
v Ořechově je otevřena každou 1. a
3. neděli v měsíci po mši sv. do 10:30
hodin. K návštěvě a výběru ze
zajímavých a hodnotných knih
srdečně zvou p. Jedličková a p.
Poledňová
- Fotografie z Živého betlému jsou
ve
fotogalerii
na
stránkách
www.farnostorechov.cz, zde si je
můžete také objednat. Poděkování

patří všem zúčastněným a p.
Rybníčkovi za fotografování.
- V neděli 3. ledna jste srdečně
zváni na Vánoční koncert, který se
koná v kostele Všech svatých v 15
hodin.
- V sobotu 9. ledna se opět koná
Tříkrálová sbírka. Do vašich domovů
opět zavítají koledníci a Charitou
pověření zástupci s pokladničkami.
Za vaše dary Pán Bůh zaplať.
- Přihlášky a zálohy na červnovou
pouť do Itálie byly odeslány. Další
informace
budou
přihlášeným
sděleny postupně v ohláškách, na
nástěnkách v kostele Všech svatých
a sv. Jiří v Tikovicích nebo se
můžete informovat u p. Steingartové
(777 674 936). Z Ořechova bude
odjíždět 22 poutníků.
- Další 19. číslo farního zpravodaje
Peregrínek vyjde na Květnou neděli
28.3.2010. Pokud chcete uveřejnit
své příspěvky, zajímavosti, postřehy,
předejte je p. faráři nebo e-mailem
zašlete
na
adresu
farnosti
farnostorechov@seznam.cz
s označením
„Do
Peregrínka“.
Děkujeme.

Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky a Tikovice vydává ŘK farnost
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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