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ÚVODNÍK
Milí ořechovští farníci.
Jako adventní úvodník přijměte tento
příběh, který má dokreslit letošní
adventní „hru“ s našimi dětmi: Jeden
chlapec se procházel v horách se svým
otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se
a zakřičel: „Aaaá!“ Vedle bolesti zaslechl
z hor hlas, který zopakoval: „Aaaá!“ Ze
zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal
odpověď: „Kdo jsi?“ Pak zakřičel: „Já tě
slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl:
„Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený
chlapec znovu zakřičel: „Hlupáku!“
Dostal odpověď: „Hlupáku!“ Tehdy se
chlapec podíval na svého otce a zeptal
se: „Tati, kdo to je?“ Otec se usmál a řekl:
„Chlapče, pozorně poslouchej, něco ti
ukážu.“ Pak otec zakřičel: „Ty jsi
nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi
nejlepší!“ Pak zakřičel: „Mám tě rád!“ A
hlas odpověděl: „Mám tě rád!“ Dítě bylo
překvapeno a nerozumělo. Tak mu otec
vysvětlil: „Lidé to nazývají ozvěna. To, co
zakřičíš, se ti vrátí. Podobně je tomu i v
životě. Co uděláš nebo řekneš, to se ti
vrátí. Pokud si přeješ, aby bylo na světě
víc lásky, musíš ji sám dávat.
Celým Adventem se táhne výzva, že
máme připravit cestu Pánu. Tou cestou
je naše srdce. V něm bývají překážky a
nerovnosti – hříchy. Jan Křtitel, za
kterým chodilo k Jordánu mnoho lidí,
řekl o Ježíšovi: „On je mocnější než já.“
Jan Ježíšovi nezáviděl, naopak měl z
něho radost. Také my bychom se měli
učit vidět dobré věci na lidech, se

kterými se setkáváme. Všímejme si více,
co druzí lidé dokážou a co je na nich
dobrého. Budeme je chválit. Jakými
větami můžeme chválit? Například:
„Toto se ti fakt povedlo.“ „Dnes ti to
sluší.“ „Je fajn, žes to udělal/a takhle.“
„Vážím si tě.“ „Obdivuji tě.“ „Jsi super.“
„Je úžasné, jak dobře jsi to zvládl/a.“
Váš otec Jan
APOŠTOLÁT MODLITBY

Denní modlitba Apoštolátu modlitby:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní
den a ve spojení s tvým Synem, který ve
mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti v něm nabízím své
modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch
svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou Církve, to všechno
přináším jako svou nepatrnou oběť
zvláště na úmysly Svatého otce a našich
biskupů:
Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!
Prosinec 2021
Všeobecný úmysl: Katecheté
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Modleme se za katechety, kteří jsou
povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho
dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v
síle Ducha Svatého.
Národní úmysl: Děkujeme za advent a
Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro
velký Boží dar, ať poznáváme, že
narozený Ježíš je blízko každému
člověku.

Fotografie: zdroj wikipedie

Fotografie: L. Steingartová

ADVENT

Adventem začíná liturgický rok.
Advent je především obdobím vnitřní
přípravy. Jak uvádí například slezský
duchovní autor Angelus Silesius (17.
století),
člověku
nic
nepomůže,
kdyby „se Kristus v Betlémě tisíckrát
narodil, ale „nenarodil se“ v srdci
člověka.
V adventním období jsou vždy čtyři
neděle. První je zaměřená na Kristův
druhý příchod na konci světa s výzvou,
aby byl na něj člověk připraven. Druhá a
třetí neděle představuje postavu Jana
Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a
ohlašuje Kristův příchod. Tématem
čtvrté adventní neděle jsou již události,
které
bezprostředně
předcházejí
Ježíšovu narození v Betlémě.
Třetí adventní neděle je nazvaná také
„Gaudete“ neboli radostná.

27. listopadu večer jsme vstoupili do
adventní doby a do nového
liturgického roku. Jaký je význam
tohoto období? Jaké zvyklosti jsou s
ním spojeny?
Advent začíná v římskokatolické církvi
v předvečer neděle, která je nejbližší 30.
listopadu, a končí 24. prosince
odpoledne.
V našich kostelích byly požehnány při
mši svaté na 1. adventní neděli adventní
věnce, které jsme si odnesly zpět do
domovů.
Název je
odvozený
od
latinského slova
adventus = příchod. Křesťané se v tomto
období připravují na příchod Ježíše o
Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý
příchod na konci časů.
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Pojmenovaná je podle prvních slov
úvodního verše mše svaté: „Radujte se
stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je
blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího
se Kristova příchodu může být
vyjádřená při mši růžovou barvou,
namísto obvyklé fialové, která je typická
pro advent.
Adventní období má dvě části: (1) do
16. prosince a (2) 17. – 24. prosince.
Druhé jmenované již úzce připravuje na
Vánoce: při mších se čte o událostech
z Bible, které se odehrály těsně před
narozením Ježíše. Při mši svaté i při
modlitbě breviáře zaznívají tzv. „Ó
antifony“. Tyto krátké texty, které jsou
perlou mezi modlitbami a svým
původem sahají do poloviny 1. tisíciletí,
jsou
pojmenovány
podle
jejich
počátečního písmena v latině. Každá
z antifon vzdává hold očekávanému
Spasiteli a s prosbou o jeho příchod.
Příkladem je antifona z 22. prosince: „Ó
Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi
nárožní kámen, který spojuje Boží lid
vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi
utvořil z hlíny!“ Ó antifony byly
mnohokrát zhudebněny.
V první části adventu se často slaví
tzv. roráty. Jejich název je odvozený od
prvního slova písně, která se zde
zpívá: Rorate, coeli, despuper = Rosu
dejte, nebesa, shůry. Roráty jsou ranní
mše ke cti Panny Marie. V poslední době
se v některých kostelích slaví jen při
svíčkách.
V našich kostelích se slaví roráty
v úterý v 6.30 a v sobotu v 7.00
v kostele Všech svatých a ve čtvrtek
v 6.30 v kostele sv. Jiří.

Fotografie: zdroj www.farnostorechov.cz

8. prosince se slaví slavnost Panny
Marie počaté bez poskvrny prvotního
hříchu. Událost nepřipomíná početí
Ježíše, jak bývá mnohdy mylně uváděno,
nýbrž skutečnost, že sama Panna Maria
byla počata bez prvotního hříchu.
Na období před Vánocemi se také
rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce
na adventním věnci, každou adventní
neděli o jednu navíc. To může
připomínat blížící se příchod Krista,
který je světlem ve tmě. Zelený kruhový
věnec také může naznačovat na věčnost
a Boha (nemá začátek a konec). Za
předchůdce současného adventního
věnce lze považovat evangelického
teologa Johanna Hinricha Wicherna (19.
století).

Fotografie: L. Steingartová
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celé lidstvo v odlišnostech životních
situací jednotlivých generací a původu.
Tento aspekt je zdůrazněn rozmanitostí
barev postav, které samy o sobě jsou
odrazem radosti. Mezi osobami v této
skupině není žádná hierarchie, všechny
se nachází na stejné úrovni: mladí,
senioři, muži, ženy, mladiství, děti, laici,
řeholníci, rodiče, manželé, jednotlivci.
Biskup a řeholní sestra nestojí tváří v
tvář ostatním, ale kráčí společně s nimi.
Jako by samo sebou na prvních místech
tohoto zástupu kráčí děti a mladiství.
Tak, jak o tom hovoří Ježíš v evangeliu:
„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že
jsi tyto věci skryl před moudrými a
rozumnými, ale zjevil jsi je maličkým.“
(Mt 11,25)
Jakou podobu má toto naše společné
putování do Božího království? Na tuto
otázku nám odpovídá motto pod
grafikou: je to podoba synodální
církve. Tedy církve, která je
prožívána jako společenství skrze
spoluúčast v uskutečňování vlastního
poslání: „Jděte do celého světa a
hlásejte evangelium.“ (Mk 16,15)

SYNODA 2021 - 2023

Základní informace a pozvání
společnou cestu
(1.)

na

„Putující Boží lid“: tento pohled na nás,
křesťany,
nabízí
hlavní
logo
nadcházejícího synodálního procesu.
Jsme společně na cestě, celkově v
dějinách i v konkrétnosti našich
jednotlivých životů. Toto společné
putování tvoří všichni, kdo byli skrze
křest přivtěleni k tomu Božímu lidu v
průběhu celých dějin lidstva.
1. Popis loga synodálního procesu
Mohutný strom, oplývající moudrostí a
září, se tyčí do nebes. Jako znamení
života a naděje je vyjádřením Kristova
kříže. Skrze něj je nadnášena
eucharistie, zářící jako slunce. Příčná
ramena, otevřená jako ruce nebo křídla,
jsou odkazem na Ducha Svatého.
Boží lid zde vyobrazený nestojí na
místě: je lidem v pohybu, přesně tak,
jak vyjadřuje původ slova synoda, tj.
„společné putování“. Boží lid je
sjednocen stromem života, který do nich
vdechuje život a od nějž vychází toto
společné putování. 15 postav shrnuje

2. Pozvání do synodálního procesu
Synodální proces je ve své podstatě
procesem duchovním. Nejde zde v
prvé řadě o dovednou organizaci debat,
během kterých půjde o sbírání
užitečných dat o životě křesťanů.
Synodální proces znamená zcela
novou příležitost, kdy budeme moci v
životě církve zakusit, že jako jeden
putující Boží lid všichni společně
kráčíme kupředu na cestě do Božího
království. Je to proces duchovní,
protože na této cestě se máme snažit
rozpoznat, co v této chvíli od své církve
4
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chce její Pán. On pak k nám stále
promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy
skrze téhož Ducha, který sestoupil na
první učedníky v den Letnic a který byl
každému pokřtěnému darován v
okamžiku křtu.

bude možné zakusit, že jsme jako
církev společně na cestě, po které nás
vede Duch Svatý. Právě v těchto
skupinkách si budeme moci uvědomit a
prožít, co to znamená být synodální
církev. Tyto skupinky mají za úkol stát
se prostorem, kde každý bez obav, ve
svobodě, pravdě a lásce může vyjádřit
svoji
zkušenost
s
církví
jako
společenstvím na cestě. Půjde o to,
vytvořit
prostředí
vzájemného
naslouchání, kde je každý přijat a v
němž se předpokládá jako výchozí
bod
otevřenost
vůči
pohledu
druhého, především pokud se jedná o
člověka, který je na okraji, který třeba
jen těžko hledá slova, aby formuloval
svůj názor, nebo jehož hlas je obvykle
předem pokládán za bezvýznamný.

3. Skrze křest tvoříme součást
Kristova těla
Tento synodální proces se odvíjí od
jedné důležité skutečnosti: skrze křest
jsme přijali podíl na prorockém neboli
učitelském poslání Ježíše Krista. Každý z
nás se stal živým chrámem Božího
Ducha, a to ne proto, že bychom byli
lepšími, dokonalejšími než ostatní, ale
proto, že jsme byli Božím Duchem
proměněni. A proto skrze nás Boží Duch
také může a chce promlouvat. Tím, že
jsme
pozváni
se
zapojit
do
synodálního procesu, jsme pozváni
do zkušenosti přítomnosti a působení
Ducha Svatého v životě církve, a to v
jejím konkrétním společenství, v nás
samotných, v našich bratřích a
sestrách. A také se otevřít tomu, jak
Duch Svatý, který vane, kam chce, je
přítomen a působí i v celé rodině lidstva.
Můžeme říct, že celé církvi jsou v tomto
okamžiku nabídnuta duchovní cvičení.
Co to znamená? Znamená to, že se
před námi otevírá zcela mimořádný
čas milosti, ve kterém k církvi, a to
znamená ke každému z nás, může
promlouvat Duch Svatý. Podmínkou z
naší strany je, že se tento hlas budeme
učit rozpoznat a pozorně mu budeme
naslouchat.

Přijměte pozvání na zapojení se
v ořechovských farnostech po úterní
adoraci v 17.30 v kostele Všech svatých
ve dnech 7. 12. 2021, 21.12 2021 a 11. 1.
2022.
SVATOST JE PRO KAŽDÉHO
Jan Bula a Václav Drbola
Při příležitosti návštěvy biskupů Čech a
Moravy Ad limina apostolorum v Římě
byla dne 8. listopadu 2021 v 19.00 hodin
zahájena a požehnána nová výstava o
Služebnících Božích Václavu Drbolovi a
Janu Bulovi v italském jazyce za
přítomnosti
čelních
představitelů
Kongregace
pro
blahořečení
a
svatořečení a biskupů Čech a Moravy.
Výstava byla umístěna v Poutním domě
Velehrad v Římě a trvala do konce
listopadu. Výstava byla společenskou
událostí,
setkáním
modlitby
v
souvislosti s blížící se kanonizací

4. Zkušenost duchovní konverzace
v pracovních skupinkách
Pracovní skupinky, které budou s vaší
pomocí vznikat, mají být místem, kde
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Služebníků Božích a po skončení
expozice v Poutním domě je ke
zhlédnutí v italských farnostech.

babické procesy vedly k odsouzení
desítek osob, vynesení staletých
souhrnných trestů odnětí svobody a
jedenácti trestů smrti. Mezi jedenáct
popravených patřil také Jan Bula a
Václav Drbola.
Kanonizace (svatořečení) v katolické
církvi znamená prohlášení za svatého. V
současném kanonickém právu je
kanonizace
posledním
papežským
úkonem, kterým je služebník Boží,
zařazený před tím mezi blahoslavené,
vepsán do seznamu svatých. Beatifikací
je služebník Boží prohlášen za
blahoslaveného. V dějinách církve se
podoba kanonizace proměňovala a
vyvíjela. Dnes je kanonizační řízení
právním procesem, který se řídí
závaznými předpisy, přičemž tato
náročná procedura trvá obvykle několik
let.
V době komunistické totality nebylo
pochopitelně možné zahájit jejich
beatifikační
řízení.
Soukromými
osobami však byli tito popravení kněží
již dříve považováni za mučedníky víry.
Po pádu komunistického režimu byli
oba občanskými justičními orgány plně
rehabilitováni.
Beatifikačního řízení kněze-mučedníka
Jana
Buly
bylo,
se
souhlasem
Apoštolského stolce, zahájeno 25.
března 2004 na Biskupství brněnském.
2. září 2011 bylo k tomuto řízení
připojeno i beatifikační řízení Václava
Drboly.

Fotografie: Jan Makyča

Jan Bula a Václav Drbola byli kněží, kteří
byli nezákonně popraveni ve spojitosti s
případem Babice, malou vesnicí na
jihovýchodním okraji Českomoravské
vrchoviny. Právě zde došlo 2. července
1951 k trojnásobné vraždě, která,
navzdory vší tragičnosti, byla jen určitou
epizodou, po níž hlavní děj nesoucí s
sebou utrpení, násilí i vraždy, teprve
následoval.
Totalitní
komunistický
režim se snažil využít tuto vraždu k
likvidaci a diskreditaci těch skupin, proti
kterým vedl třídní boj. Na jihozápadní
Moravě byl zacílen především na
rolníky, kněze a katolickou církev vůbec.
Již 12. července 1951 byl zahájen v
Jihlavě před Státním soudem proces,
který byl po dvou dnech završen
vynesením rozsudku sedmi trestů smrti,
dvou doživotních trestů a dalších pěti
trestů odnětí svobody ve výši 20 až 25
let. Prostřednictvím tisku a rozhlasu se
účelové zprávy o tomto inscenovaném
soudním procesu rozšířily po celém
Československu. Atmosféru strachu
přímo na Českomoravské vrchovině pak
spoluvytvářely další soudní procesy
spojené s případem Babice. Všechny

Jan Bula (24. června 1920 - 20. května
1952)
- po studiu bohosloví v r. 1945 v Brně
vysvěcen na kněze
6

PEREGRÍNEK
- 15. listopadu 1951 nezákonně
odsouzen k smrti ve spojitosti s tzv.
babickým případem
- 20. května 1952 popraven v Jihlavě
- v roce 1999 soudně rehabilitován
- roku 2004 zahájeno beatifikační řízení

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Pouť rodin do Křižanova
Milí farníci, dovolte mi se podělit o
radost ze společné pouti, která se
uskutečnila v sobotu 23.10.2021.
Setkání bylo v 8.30 hodin v kostele sv.
Václava v Křižanově, kde jsme se
dozvěděli něco z jeho historie. Návštěva
kaple sv. Barbory byla také zajímavá.
Působila na mě
velice čistě a
majestátně.
Poté následoval přesun auty na Svatou
horu. Vzhledem ke chladnému počasí,
jsme volili tu nejkratší cestu. I ta byla
překvapivě náročná. Svatá hora byla
kvůli kůrovci celá vykácená. Větve a
kmeny zastínily cestu na vrchol k
přístřešku, kde se sv. Zdislava chodila
modlit. Tam proběhla mše sv. jako
vyvrcholení naší pouti.

Václav Drbola (16. října 1912 - 3. srpna
1951)
-po studiu bohosloví v r. 1938 v Brně
vysvěcen na kněze
- 14. července 1951 nezákonně
odsodsouzen k smrti ve spojitosti s tzv.
babickým případem
- 3. srpna 1951 popraven v Jihlavě
- v letech 1990 - 1997 soudně
rehabilitován
- roku 2011 zahájeno beatifikační řízení
připojené k případu Jana Buly
Čerpáno: Biskupství brněnské,
zpracovala Lada
FOND PULS

POČET DONÁTORŮ
7.019
DARY DONÁTORŮ K 26. 11. 2021
14.477.776 Kč
A jak se podílíme v našich farnostech?
Farnost sv. Jiří: 25 donátorů
Farnost Všech svatých: 24 donátorů
Fotografie: H. Poledňová

Pokud se rozhodnete ještě do konce
roku 2021 stát se donátorem, získáte
pro farnost jako dar 500 Kč. Přihlášky
jsou k dispozici v kostele sv. Jiří i
v kostele Všech svatých.

Tento
kousek
cesty
prokázal
ohleduplnost farníků a prohloubil smysl
poutě. Neunikl mé pozornosti starší pár,
kde manžel přidržoval manželku, aby
nespadla. Milá byla i vzájemná pomoc
7
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při přesunu kočárku. Mše sv. proběhla
za silného větru, ale osobní přímluvy a
rozhled do širé krajiny vynahradil
všechnu námahu. Každý se zdržel po
mši, jak dlouho uznal za vhodné.
Závěrečný oběd v restauraci, kde se nás
zase spoustu potkalo, ještě umocnil
tento prožitek.
Pouť se líbila i našim dětem. Tak si v
duchu přeji hodně společných poutí. Aby
čas strávený s Bohem byl přínosem pro
všechny členy rodiny. Neustále je za co
se modlit a děkovat a pro co přinášet
oběti. Tato pouť jednoznačně přinesla
další hlubší prožitek na cestě k našemu
Pánu a tím potřebu neustále o tento
vztah pečovat.
Jistě se na dalších poutí setkáme i s těmi,
kteří v tuto sobotu nemohli a mají
potřebu se společně modlit a patřit do
společenství. V Kristu
Světlana Lhotecká

zbytků větví po vytěžení. Krajina jako po
tornádu.
Cestou na vrchol Svaté hory se nešlo
vůbec dobře. Mezi ořezanými větvemi a
kamením, které se často zapříčily a
vytvořily ostrý hrot či překážku, to bylo
náročné. Opravdová pouť s obětí.
Všichni poutníci však nakonec došli na
vrchol, jak starší účastníci s holemi, tak i
rodiny s kočárky, a společně přinesli své
prosby, díky a kříže.
Já svůj křížek nenesl – přišel sám, a
zvládnul i celou mši. Moc za tento den a
místo děkuji.
Jarek Hendrych

Pouť Křižanov – Kadolec
Každý rok se účastním mužské pěší
poutě na známá poutní místa.
Vždy se na tuto cestu – výzvu připravuji
a v cíli každé poutě prosím a děkuji za
vše, co si Pán pro nás připravil.
Na pouť do Křižanova - Kadolce jsem se
rozhodl na poslední chvíli. Svatá
Zdislava je patronkou rodin a také
domovská farnost našeho nového otce
Jana – to byl důvod mého rozhodnutí.
Jedu a beru s sebou našeho Kubíka.
Říkám si:„ Je to krátké, to Kuba zvládne“.
Auty jsme přijeli na dohled od kaple
Svaté hory. Z obrázků jsem očekával
místo obklopené stromy a les. Realita
však byla jiná – kůrovec se „postaral“ o
všechny vzrostlé stromy a doslova z lesa
udělal mýtinu se spoustou pařezů a

Fotografie: H. Poledňová

Mše svaté s dětmi
Chtěla bych poděkovat a podělit se o
radost z toho, jak jsou děti zapojeny do
mše svaté. Mše svatá se zaměřením pro
děti je jednou měsíčně v pátek v kostele
Všech svatých v 17.30 hodin. Už v pět
hodin se sejdou na faře děti a s našimi
katechetkami Radkou a Hankou a
nacvičí ukazovací písničku. Přitom
bedlivě střeží své obrázky, které měly
děti namalovat a ponesou je v průvodu.
V tomto školním roce jsou obrázky
s tématikou kostela.
Avšak každou neděli nově jsou děti
pozvány, aby seděly na židličkách
vepředu a tím pádem jim nic neuniklo 
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Dávají pozor, kdy přijde „jejich chvíle“ a
jsou vyzvány otcem Janem, aby přišli
k oltáři, chytili se za ruce a společně se
pomodlili Otčenáš.
Za
návštěvy
bohoslužeb
sbírají
motivační samolepky a razítka a
v adventní době ještě navíc plní úkoly,
aby Pánu Ježíši dali ten nejkrásnější
dárek – sami sebe v nasazení za to, co
pro Ježíše chtějí udělat.
Papež František nás vyzývá, abychom se
v prosinci
modlili
za
katechety,
vzpomeňme na ty naše častěji
v modlitbě s poděkováním za jejich
službu ve farnosti.
Leona S.

V roce
2012
se
záměr
za
pomoci tikovských farníků,
podpory
obecního úřadu za starostování p. Josefa
Brabence
a
dalších
pomocníků
z okolních obcí podařil a nový kříž
z dubového dřeva se postavil. V sobotu
7. října 2012 za nepříznivého počasí byl
kříž
duchovním
správcem
P.
Bohuslavem Bláhou posvěcen. Místo na
tikovickém kopci slouží k odpočinku,
rozjímání a během postní doby je kříž
cílem farní křížové cesty v přírodě. Roky
ubíhají a bylo zapotřebí provést opravu
a nátěr dřeva kříže. V sobotu 6.
listopadu 2021 se skupina pěti
tikovských občanů domluvila na opravě
a nátěru kříže, za to jim mockrát
děkujeme. Je správné, že o věci nám
blízké se můžeme postarat a předat je
tím příštím generacím.
František Peška

Fotografie: L. Steingartová

Oprava kříže na tikovickém kopci
Před deseti roky proběhla myšlenka
postavit nový kříž na tikovském kopci.

Fotografie: David Polák
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aby nezpůsobili bolest svým blízkým, a
tak se přemáhají, aby jim nedali nic znát.
Někteří se již dopředu rozloučili se vším,
věcí a bez hořkosti zanechávají vše, co
měli. Jiní se snaží aspoň drobností zákuskem,
ovocem
potěšit
spolupacienty. Někteří jsou tak krásní uvnitř, a to člověk objeví až po čase.
Nejvíce mne dojímalo, když jsem viděla,
s jakou odevzdaností a pokojem lidé
odcházeli k Pánu Bohu, a přitom dávali
najevo vděčnost za vše, co jim bylo
dopřáno prožít... Čím blíže je člověk
Pánu Bohu, tím podobnější je v odchodu
ze světa Pánu Ježíši. A potom je s Ním
úžeji spojen, smím-li to tak říci, v nebi.
Proto je na nás, abychom své životy
Pánu Ježíši připodobňovali, protože tak
budeme klidně a v odevzdanosti
odcházet z tohoto světa.
Ukazuje se potřebné být více vděční
Pánu Bohu za každý den, který můžeme
začít a prožívat. Každého okamžiku si
máme vážit více, než si hladový na ulici
váží kousku jídla, které dostal ze soucitu.
My jsme si život nedali ani nezasloužili,
a máme krásnou povinnost našemu
štědrému Otci s vděčností vzdávat
chválu a milovat Ho celým srdcem nejen
pro Jeho dary, ale vůbec kvůli tomu, jak
je dobrý ke všem. Zdá-li se někomu
"normální", že žije, a žádný velký důvod
k radosti, ať zkusí denně počítat, co vše
dostává - a děkovat Pánu Bohu. Oči duše
se potom projasní a život prozáří radost,
která už vás neopustí, i kdyby vám
někdo dal po nose. To jsou účinky
vitamínu V - vděčnosti. Pane Ježíši, buď
pochválen!
/sestra Helena/

SVĚDECTVÍ O SLUŽBĚ V HOSPICI
Poprosili mne, abych napsala pár slov o
službě v rajhradském hospici. Protože
zde nepracuji zas tak dlouho, nedokážu
vše vidět tak celkově a ani psát o tom,
nicméně napíši s Boží pomocí několik
poznámek.
Vlastně ani člověk neví, jak se má
správně starat o toho, kdo uzavírá svůj
život – a to život, o kterém často nevíme
téměř nic. Proto je třeba postupovat
s velikou úctou, opatrností a bázní. Pán
Bůh jediný vše vidí správně, zatímco my
lidé jsme tak malincí a náš rozum sahá
tak uboze nízko, než aby dokázal
obejmout pravdivě našeho bližního. To
je obecná pravda pro náš život mezi
lidmi - abychom lehkomyslně nevynášeli
soudy o druhých, protože z každého
slova budeme skládat účty. Na to se tolik
zapomíná!
Jak se tedy vůbec můžeme starat o
umírající? Učíme se to – s chybami a
omyly, ale i s milými překvapeními.
Zjišťujeme
totiž,
že
Pán
Bůh
s nesmírnou vynalézavostí využívá i naší
slabosti – a především naší slabosti,
protože tam je znát Jeho Moc a
Moudrost! A sami se tolikrát divíme, k
čemu jsme mohli přispět. Ale to je vše
Boží činnost v nás, protože Boží
Moudrost všechno řídí s jemností a
skrytostí - nevíme o tom a přece vidíme
její ovoce.
Služba nemocným je velkým darem.
Máme možnost více rozjímat o Pánu
Ježíši, protože v utrpeních lidí
poznáváme Jeho - Ukřižovaného.
Někteří nemocní jsou obdivuhodným
příkladem trpělivosti - bez stížnosti a
nářku snášejí svou nemoc. Jiní se starají,
10
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Jak se stát dobrovolníkem
v rajhradském hospici?

Podpořit hospicovou péči lze také
Tříkrálovou sbírkou. V Ořechově
proběhne v sobotu 8. ledna 2022.
Zájemci z řad koledníků se mohou hlásit
v sakristii nebo na Obecním úřadě.

1. Dejte o sobě vědět
- na telefonním čísle 736 529 319, na emailu
maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
2. Domluvíme se na setkání
Zajímá nás Vaše motivace a očekávání.
Ujme se vás naše koordinátorka
dobrovolníků spolu s psycholožkou a
absolvujete krátký pohovor.
3. Zkusíme to společně
Po úspěšném pohovoru si pak projdete
jednodenním výcvikem, kde vás
připravíme na to, s čím se při výkonu
činnosti můžete setkat. Seznámíme vás s
prostředím a pravidly práce. Projdeme
formality, stanovíme plán návštěv a
budeme se těšit na další a další
naplňující setkávání.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
• 24.12. Štědrý den : v 16.00 v kostele
sv. Jiří pro rodiče a děti, v 22.00 v
kostele Všech svatých
• 25.12. Hod Boží vánoční : v 8.00 v
kostele sv. Jiří, v 9.15 v kostele Všech
svatých, v 11.00 v kapli v Pršticích
• 26.12. Svátek sv. Štěpána: v 8.00 v
kostele sv. Jiří, v 9.15. v kostele Všech
svatých, v 11.00 v kostele v Radosticích,
v tento den mohou manželé obnovit svůj
manželský
• 30.12. Děkovná mše v kostele sv. Jiří
v 17.30
• 31.12. Děkovná mše v kostele Všech
svatých v 16.00
• 1.1. 2022 Nový rok: v 8.00 v kostele
sv. Jiří, v 9.30 v kostele Všech svatých, v
11.00 v kapli v Pršticích
• 2.1. 2022 : 8.00 v kostele sv. Jiří, v
9.30 v kostele Všech svatých, v 11.00 v
kostele v Radosticích

Fotografie: rajhrad.charita.cz
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PŘÁNÍ BISKUPA VOJTĚCHA

POZVÁNÍ

Jednou před vánočními svátky jsem se
pozorně díval do novin, jejich příloh i do
nejrůznějších časopisů, sledoval jsem
televizi a internet a musím uznat, že se
tématu „Vánoce“ věnovaly neuvěřitelně
pečlivě.
Objevil jsem, jaké dárky a za kolik jsou
zrovna v kurzu, čím se dá zaručeně
potěšit nebo přinejmenším nezarmoutit,
jaké jsou zcela nové nebo naopak
neuvěřitelně staré vánoční zvyky, a
v časopisech jsem viděl množství lákavě
vypadajících pokrmů a receptů na ně.
Pár dnů před Štědrým dnem jsem se
ráno při holení dozvěděl z hlavních
rozhlasových zpráv konečně výjimečně
radostnou novinu: Zlevnili kapry!
Stále jsem čekal, že se někde objeví
aspoň zmínka o vnitřním smyslu Vánoc,
proč vlastně podstupujeme všechny ty
přípravy, co se chystáme slavit …
Slova „vánoční příběh“ zadaná do
internetového vyhledávače nabídnou
přes šest milionů různých odkazů,
anglický ekvivalent Christmas Story jich
vyhledá více než dvě miliardy. Přesto je
vánoční příběh jen jeden.
Vánoce jsou dobou,
kdy máme pochopit, prožít a oslavit,
že Bůh je láskyplný a štědrý,
že je nám blízko
a že nás obdaroval tím nejcennějším,
co měl.
Přeji vám všem požehnané Vánoce

« Rorátní mše svaté: V kostele u Všech
svatých v úterý v 6.30 a v sobotu v 7.00,
v sobotu společná snídaně na faře u Všech
svatých. V kostele u sv. Jiří ve čtvrtek v
6.30, večerní mše sv. zůstává v 17.30
« Synoda 2021 - 2023 (společně
prožívané putování Božího lidu) v kostele
Všech svatých: 7. 12. 2021 po adoraci, 21.
12. 2021 po adoraci, 11. 1. 2022 po
adoraci
« Povídání o Tanzánii s otcem Janem
v úterý 14. 12. 2021 v 18.30 v Kulturním
centru
« Adventní koncert Základní umělecké
školy Ořechov v kostele sv. Jiří 19. 12.
2021 v 15.00.
« Dětské mše svaté 17. 12. 2021 v
17.30, 21. 1. 2022 v 17.30 v kostele Všech
svatých.
« Tříkrálová sbírka 8. 1. 2022.
Dobrovolníci se mohou přihlásit v
sakristii nebo na Obecním úřadě.
Požehnání koledníkům bude 7. 1. 2022 po
mši svaté v kostele u Všech svatých.
« Vánoční koncert 9. 1. 2022 v kostele
Všech svatých v 15.00.
« Připravují se nové webové stránky
farností. Budou spuštěny od 5. prosince.
« Příště se pastorační rada sejde ve
středu 19. 1. 2022 v 19.15 na faře u Všech
svatých.
« Uzávěrka dalšího čísla časopisu
Peregrínek je 20. 1. 2022. Své příspěvky
posílejte na peregrinek@atlas.cz nebo
leona@steingart.cz nebo předejte osobně.
Děkujeme 

žehná Vojtěch Cikrle
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