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Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 17 Číslo 118 Únor - Březen 2022
ÚVODNÍK
Milí ořechovští farníci!
Peregrínek vychází v době, kdy se
skupinou dobrovolníků odjíždíme do
Tanzánie, abychom tam pomáhali otci
Norbertovi s budováním střední školy.

Moc děkuji za podporu, kterou jste
tomuto projektu vyjádřili vánoční
sbírkou. Chtěl bych vás seznámit s tím,
jak se tento misijní projekt vyvíjí.
Budování školy začalo v lednu 2017, kdy
jsem po dlouhém rozmýšlení a diskuzích
s o. Norbertem udělal rozhodnutí, že
tento jeho projekt začneme podporovat.
Umožnit mladým lidem dobré vzdělání
je způsob, jak zlepšovat místní
neutěšenou situaci. V lednu 2017 byla
postavena první budova, administrativní
blok a pak také ubytovna pro studentky.
V dalším roce byla postavena hrubá
stavba budovy laboratoří, ve kterých má
probíhat výuka chemie, fyziky a biologie.
V roce 2019 byly postaveny další dvě
třídy a základy pro další dvě, které byly
dokončeny v roce 2020. Budování

zázemí školy však ještě není u konce. Je
potřeba ještě postavit jídelnu a kuchyň,
dvě ubytovny pro kluky, toalety (což je
samostatná budova) a jednu ubytovnu
pro
holky. Prozatím
zde
bylo
proinvestováno asi 60 mil. TZS (cca 600
tis. Kč). Škola roste, což nám dělá velkou
radost. Co se týká počtu studentů, tak
ten je momentálně na čísle 52 a jsou
zastoupeny všechny čtyři ročníky. Otec
Dotto také s hrdostí říkal, že zde je jeden
velice šikovný a nadějný ročník, ve
kterém mají téměř všichni studenti
samé jedničky.
Pojďme nyní nahlédnout pod pokličku
dění ve škole. Škola je po pedagogické
stránce spravována ředitelem školy,
který je také zároveň pedagogem.
Duchovním ředitelem je o. Dotto a otec
Norbert je něco jako manažer školy a má
na starosti její budování a rozvoj.
Filozofie školy stojí podle o. Dotta na
spiritualitě, dobrém chování k sobě a
druhým a vzdělání. Jedno bez druhého
se neobejde. Vzdělaný člověk bez
duchovního rozměru a dobrého chování,
není dobrým člověkem. Tomuto záměru
odpovídá celá koncepce školy. Jedná se o
internátní školu a děti jsou vedeny ve
všech třech výše uvedených směrech.
Tyto tři pilíře se budují díky společným i
individuálních duchovním aktivitám,
vyučování, práci a volnočasovým
aktivitám jako sportovní zápasy apod.
Důraz je kladen i na manuální práci.
Neboť 50% obyvatel Tanzánie jsou
farmáři a je nutné, aby studenti uměli
pracovat na farmě.
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Studenti mají budíček ve 4:45, poté od
5:00 do 6:00 mají první hodinu dne,
přípravu na výuku. Každé ráno v 7:00
slaví mši svatou a poté je nástup na
školním „náměstíčku“, kde probíhá
uvítání a zazní duchovní slovo o. Dotta.
V 8.00 začíná výuka, která je přerušena
snídaní v 10:40. Další vyučování probíhá
do 13:40, kdy je oběd. Výuka končí ve
14:50 a poté začínají tzv. řízené
volnočasové aktivity (sport, debaty,
práce, …). Se studentkami pracuje
řádová sestra Junis, která je jejich
„matronou“. V našem vnímání jde o roli
vychovatelky. Část volného odpoledne
tráví také studenti studiem či
doučováním. Učitelé se jim věnují i po
výuce. Večeře je v 18:00, následuje
večerní modlitba a doučování. Ve 22:15
je večerka.
Studenti chodí do školy od pondělí do
pátku. V sobotu mají nejrůznější
pracovní úkoly a neděle je dnem
odpočinku. Škola zbudovala vlastní
farmu, na které je pěstována rýže,
kukuřice apod. Studenti na ní
vypomáhají a díky tomu mají nižší
školné. Ve škole se totiž studenti i
stravují. Mají zde venkovní kuchyň.
Jídelna jim zatím chybí. Jí venku nebo ve
třídách.

Jak vypadá samotná výuka? Studenti
nemají učebnice, protože na ně nemají
peníze. Jsou tedy odkázáni na výklad
učitele a dělají si zápisky. Učitel zapisuje
na tabuli a doplňuje slovním výkladem.
Zajímavé je, že ve srovnání s našimi
středními školami, se vám naskytne
úplně jiný pohled na aktivitu samotných
studentů, než jsme zvyklí u nás. Místní
studenti jsou velice aktivní, neustále se
hlásí, a pokud jsou vyzvání, briskně
odpovídají na dotazy učitele. Studenti
jsou velmi motivovaní, snaží se. Vzdělání
je pro ně prioritou. Místo toho, aby se šli
po výuce bavit v době jejich volného
času, trpělivě zůstávají ve třídách i po
vyučování a mají samostudium. Jsou
spokojení bez mobilů a jiných drahých
technologií. Zvládají vše, i když nemají
příznivé životní podmínky a ani
nemohou očekávat výraznější podporu
rodiny. Školné na rok je 1.200.000,- TZS,
což je hrubým přepočtem 12.000,- Kč.
Plat učitele je v této škole cca 400.000,TZS. Škola nemá žádný jiný zdroj financí
než školné. Tři studenti mají sponzora z
České republiky. Sponzorství studentů
je další oblast, kterou bychom chtěli v
rámci spolku Ifakara začít rozvíjet.
Děkuji všem, kteří tento projekt
podporujete. Díky za vaše finanční dary i
za všechny vaše modlitby. Více
informací na Fb stránce: St. Ida Mpanga
Secondary school
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
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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!

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA
VOJTĚCHA
K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ
BRNĚNSKÉHO
„RODINA, FARNOST, DIECÉZE“
Milé sestry, milí bratři,
po prožití vánočních svátků vstupujeme
do dobrodružství dalšího roku. Čekají
nás věci dobré i ty horší, o kterých dnes
ještě nic netušíme. Zároveň si v něm
však budeme připomínat události, které
se sice staly někdy v minulosti, ale i dnes
pro nás mají velký význam a jsou
příležitostí k zastavení a třeba i k oslavě.
Tak nějak vnímáme narozeniny i
důležité historické mezníky. Na prahu
tohoto roku chci připomenout jubileum,
které se dotýká každého z nás – 245.
výročí
ustavení
biskupství
v Brně, zřízené bulou papeže Pia VI. dne
5. prosince 1777.
My žijeme, pracujeme a modlíme se na
území některé z jeho 450 farností, do
které nás Pán pozval, abychom zde
vydávali dobré ovoce. To nejlepší,
jakého jsme schopni. Současně však
patříme do velkého společenství
univerzální církve, k němuž na celém
světě náleží více než miliarda katolíků.
Život tohoto společenství každý z nás
rozvíjí a obohacuje svými schopnostmi,
svou věrností Kristu, svou ochotou ke
službě Bohu i druhým. Místem, kde se to
děje
především,
je
rodina
a farnost. Péči o rodinu a farnost jsem
stanovil na začátku své biskupské služby
jako priority a prostředek rozvoje
našeho společenství ve vztahu mezi
sebou a k Bohu. Dnes bych rád toto
zaměření rozšířil ještě o jednu oblast, a
tou je diecéze. Tedy aby naším

Únor 2022
Úmysl papeže: Za řeholnice a
zasvěcené
ženy
Modleme se za řeholnice a zasvěcené
ženy;
plni
vděčnosti
za
jejich
poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i
nadále
nacházely
nové
odpovědi na výzvy naší doby.
Národní úmysl: Za zimní olympijské
hry
Modleme se, aby konání zimních
olympijských
her
přispělo
ke
skutečnému rozvoji lidských práv v
Číně.
Březen 2022
Úmysl
papeže: Za
křesťanskou
odpověď
na
bioetické
výzvy
Modleme se za nás křesťany, abychom
tváří v tvář novým bioetickým
výzvám vždy podporovali ochranu
života
prostřednictvím
modlitby i konkrétního nasazení ve
společnosti.
Národní
úmysl: Za
katechumeny
Modleme se za všechny, kdo se
připravují na křest, aby pevně
přilnuli ke Kristu a jeho církvi.
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společným zájmem byla péče o rodinu,
farnost a diecézi.
Jak stručně charakterizovat diecézi?1 Je
to část Božího lidu, svěřeného do pastýřské péče biskupovi, který ji ve
spolupráci s kněžími vykonává jménem
Krista pod papežovou autoritou. Diecéze
je vymezena určitým územím a zahrnuje
všechny věřící, kteří na tomto území
přebývají. V diecézi žijeme své životní
povolání, vytváříme velkou rodinu,
která svědčí o Bohu a žije k jeho slávě.
Pán Ježíš nechtěl, aby vztah k Bohu byl
pouze izolovanou záležitostí jednotlivce,
ale aby vztah k Bohu vytvářel církev
jako společenství lidí. Ať již v rodině, ve
farnosti nebo v diecézi. Každá diecéze je
jedinečná svou historií, svou katedrálou,
tedy hlavním místem učitelského úřadu
biskupa, svou tradicí, světci, kteří ji
obývali a ovlivňovali, také kněžími,
vzdělávacími institucemi či umělci. Je
jedinečná každým, kdo v ní žije a
obohacuje tím, čím byl sám obdarován.
Je jedinečná každým z nás.
V diecézi je k dispozici také souhrn
služeb, které nemůže poskytovat sama
farnost. Patří k nim diecézní charita s
desítkami pracovišť na pomoc lidem v
nouzi, odborníci na biskupské kurii,
kteří
jsou
připraveni
pomáhat
farnostem v oblasti ekonomické, právní
či stavební, i specializovaná centra, jako
je katechetické, centrum pro mládež,
pro rodinu a pro pastoraci – to zahrnuje
také péči o nemocné či vězněné.
Důležitou oblastí je také církevní
školství všech stupňů, manželská,
rodinná
nebo
pedagogickopsychologická poradna, v jiné oblasti
1

zase Diecézní archiv, knihovna, muzeum
a řada dalších subjektů.
V této souvislosti děkuji vám všem, kteří
se za diecézi a její dobré fungování na
všech úrovních modlíte, vám, kteří ji
jakýmkoliv způsobem podporujete, ale
zvlášť vám, kteří se na jejím chodu
konkrétně podílíte. Děkuji i vám všem,
kteří se modlíte za svého biskupa a nyní
také za jeho nástupce.
Se starostí o diecézi mne tíží jedna věc,
která se dotýká nás všech. Je to klesající
počet duchovních povolání. Loni byl
vysvěcen jeden jáhen, jeden kněz a do
semináře byl za naši diecézi přijat pouze
jeden kandidát. A tak vás prosím rovněž
o modlitby za nová povolání ke kněžství.
Prosím i o modlitby za kněze ve vašich
farnostech, aby věrně obstáli v náročné
službě a i v této složité době vydávali
svědectví o Kristu.
A co udělat pro budoucnost naší diecéze,
aby byla plná naděje, nejen v tomto
jubilejním roce, ale i ve všech dalších?
Možná právě o tom píše svatý Pavel ve
svém dopise křesťanům v Kolosách.
Jeho dopis by se dal parafrázovat asi
takto: Tou nadějí jste vy, duchovně i
tělesně plodní věřící, kteří projevujete
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru,
mírnost a trpělivost. Vy, kteří dokážete
vzájemně spolupracovat na všem, co je
dobré. Vy, kteří se dokážete i ve své
různosti
respektovat
a navzájem si odpouštět lidská
provinění tak, jako je odpouští Bůh vám.
Jste to vy, kteří jste poznali Boží lásku a
radujete se z ní tak, že se stala ústřední
hodnotou vašeho života a cestou k
dokonalosti. Jste to vy, kterým v srdci
nevládne zdánlivý pokoj bohatství a
moci, ale pokoj Kristův. Vy, kteří jste za

Srv. ChD 11 a kán. 369 a 372 CIC
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něj
vděčni,
a
vyzařuje
z vás. Vy, kteří se nebojíte slyšet a
přemýšlet o slovech, která vám říkají
druzí, a žijete v reálném světě, do
kterého jste zasazeni. Jste to vy, kteří se
snažíte svým životem zpívat Bohu písně
vděčnosti a vším, co říkáte a konáte, se
připojujete k tomu, čím opěvoval svého
Otce Ježíš Kristus.
A tak vám všem přeji, aby se hojnost
radostné důvěry a schopnosti unést své
kříže stávaly zdrojem požehnání pro
blízké i vzdálené lidi. Přeji vám
moudrost dívky, která s radostí
přijímala vše, co si přál Hospodin, a
mohla se tak stát Ježíšovou matkou.
Vždyť i my jsme s ní pozváni, aby skrze
naši víru, moudrost a odevzdanost do
Boží vůle přicházel do našeho světa
Ježíš. Jen on je zárukou rozvoje života
každého z nás, rozvoje rodiny, farnosti,
diecéze i celé církve.
K tomu vám na přímluvu Panny Marie i
našich patronů sv. Petra a Pavla ze srdce
žehnám.
Váš biskup Vojtěch

nestali muzejní církví, která je krásná,
ale němá, s velkou minulostí, ale malou
budoucností. Proto vzýváme na pomoc
Ducha svatého, aby nás vedl, abychom
všechno nezredukovali na neplodné
diskuse. Otevřeli svá srdce a naslouchali.
Synodalitu – sněmování už zakoušíme i
v naší farnosti. Zatím jsou to nesmělé
krůčky pár farníků, kteří si před
nejsvětější svátostí kladou otázky: „ jak
dál, jak lépe?“ Asi jsme si více navyklí
poslouchat, co kdo z církevních
představených nařídí, nebo se z
pohodlnosti za někým vezeme, a říkáme
si: „však on to někdo udělá za nás,“ něž
abychom vynaložili úsilí ptát se a v
různosti hledat směr kudy spolu do
nebe jako jednotlivec, rodina, farnost,
svět.
Proto je tu i výzva se zapojit: „jestli
chceš do nebe, máme společnou cestu a
řešíme plán jak dál, co nám chybí, jaké
úkoly je potřeba na sebe vzít, co nás to
bude ještě stát ...“
Nebojme se pokušení ztráty času a
energie. Neztrácíme jen jako jednotlivci,
ale celá církev, když se do plánování
cesty „jak dál a lépe“ nezapojíme.
/Radek Plšek/

SYNODA 2021 - 2023
Synodalita – sněmování ve farnosti
Všech svatých
V loňském roce papež František vyhlásil
celocírkevní synod – sněm, který má
vycházet tzv. „ze zdola“ tj. od nás farníků
a má za úkol oživit církev v jednotlivých
farnostech. Papež chce, abychom spolu
mezi sebou navzájem komunikovali.
Cílem synody není vyprodukovat
dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům,
probudit proroctví a vize, přinést nové
naděje, rozhojnit důvěru, navázat
vztahy, učit se jedni od druhých a
vytvořit pozitivní nadhled, abychom se

Synoda ve farnosti sv. Jiří
Naše cesta k synodě začala výzvou
papeže Františka k synodální modlitbě a
k zapojení věřících do diskuze o církvi.
Synoda je příležitostí, jak poznat sebe
jako součást církevní rodiny, jak
naslouchat věřícím i nevěřícím kolem
sebe, jak spoluvytvářet církev pro
budoucnost a naše děti. Ve farnosti sv.
Jiří se do synody zapojily především
ženy. V pravidelném setkávání modliteb
matek se každé dva týdny otevře jeden z
5
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tematických okruhů, ženy samy v sobě
hledají odpovědi, a na dalším setkání své
postřehy s ostatními sdílí. Zapojila se i
skupinka maminek, která ve svých
diskuzích často přináší nové vize a
naději, že děti boží jdou společnou
cestou a mají budoucnost. Děkuji za
ochotu věnovat čas a sdílení svých
myšlenek všem těmto maminkám. Pán
Bůh zaplať!
/Simona Floriánová/

Jde ovšem o specifikum pouze
katolických křesťanů. Jen ti (a snad ani
ne všichni z nich) - omlouvám se
případnému čtenáři - mu mohou
skutečně porozumět, jen oni totiž znají
skutečnou
cenu
svátostí,
oněch
podivuhodných mysterií, jež jsou
znameními neviditelné milosti ve
fyzické podobě, oněch událostí, při
kterých se v člověku nebe potkává se
zemí.
Janě bylo sedmnáct, jemu devatenáct, no
byla blbá, ale měla ho ráda, nechtěně
otěhotněla, na potrat nechtěla, ta ostuda,
museli se vzít, v kostele, vždyť byla
pokřtěná, no ale bylo to z lásky, narodilo
se dítě, on odešel na vojnu, jen co se
vrátil, opustil ji s jinou, ještě že za pár let
potkala Slávka, katolíka, kterýsi ji i s
dcerou vzal a přijal za vlastní, a to dobře
věděl, co si tím způsobí.
Je jim spolu dobře, co je na tom zlé?

Synoda – diskutované téma ve
farnosti Všech svatých: Eucharistie a
rozvedení
Na úvod: Ladislav Heryan, SDB: Stopařem
na této zemi (o Boží velkorysosti mezi
námi). Příběh: JANA A SPOL (str. 98).
"Otče, mohu s Vámi mluvit?" řekla mi
před léty paní Jana po jedné z přednášek
o Ježíšově milosrdenství.
"Je mi padesát pět, jsem podruhé vdaná
a už více než 30 let nesmím ke
svátostem. Je to zázrak, ale naše děti ke
svátostem chodí," říká se smutným
úsměvem Jana." "Jestliže někdo někoho
zabije a vyzpovídá se, ke svátostem
může. Já ne. Co je to za spravedlnost?"
Janin příběh je podobný příběhům
mnoha jiných Jan, je to stejné jako s
nemocemi, i ty máme většinou podobné.

Komentář:
Eucharistie je zdrojem a vrcholem
našeho duchovního života, ve kterém
chceme oslavovat Boha a putujeme do
Božího království. Chtěli bychom se
věnovat situaci některých našich bratří a
sester, kteří se ocitli v situaci velice
bolestné, a to je, že k Eucharistii (a ke
svátosti smíření) přistupovat nemůžou.
Jedná se o skupinu lidí, kteří jsou
postiženi rozvodem, a kteří nemožností
přistupovat k Eucharistii velice trpí.
Musíme si rozlišit dva stavy, do kterých
se rozvedený člověk může dostat. Jeden
je ten, když se někdo rozvede a zůstane
po rozvodu sám, případně se svými
dětmi. Nevstoupí do dalšího vztahu a
tuto svou životní situaci nese dál jako
jednotlivec. Takový člověk samozřejmě
6
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k Eucharistii přistupovat může a je pro
něj velkou posilou. Jiná je situace
rozvedeného člověka, který vstoupil do
nového vztahu a případně uzavřel
manželství. Zde je situaci jiná, protože
po takovém kroku již člověk Eucharistii
přijímat nemůže. Vysvětlíme si proč.
Podívejme se na to, co nám k tomu říká
bible a katechismus. Již ve Starém
Zákoně platí to, že když se někdo proviní
proti Božímu zákonu, vyděluje se tím ze
společenství Izraele, a jestliže chce
znovu patřit k vyvolenému národu, musí
přinést oběť za spáchaný hřích. Je zde
vidět, že hřích odděluje člověka od
společenství. Ježíš pak k manželství a
rozvodu říká tohle: „Tu přišli farizeové a
zkoušeli ho: ptali se ho, je-li muži
dovoleno propustit manželku. Odpověděl
jim: „Co vám ustanovil Mojžíš?“ Řekli:
„Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a
propustit.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost
vašeho srdce vám napsal toto ustanovení.
Od počátku stvoření ‚Bůh učinil člověka
jako muže a ženu; proto opustí muž svého
otce i matku a připojí se k své manželce, a
budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou
dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil,
člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci
znovu na tu věc ptali. I řekl jim: „Kdo
propustí svou manželku a vezme si jinou,
dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže
manželka propustí svého muže a vezme si
jiného, dopouští se cizoložství. (Mk 10, 212).“ Církev nejen ve světle těchto slov
považuje manželství za svátost a
považuje
je
za
nerozlučitelné.
Proviněním proti těmto Ježíšovým
slovům tedy člověk upadá do hříchu. Je
to stejný smrtelný hřích jako vražda, ale
je zde jeden podstatný rozdíl. Vražda je
skutek, který se stal jednou a člověk

může dojít skrze lítost, svátost smíření a
pokání k nápravě a změně života, i když
už život zabitému nevrátí. Vstup do
nového manželství však vytváří jakýsi
setrvalý hříšný stav, protože první
manželství je stále platné. Tento trvalý
stav nazýváme smrtelným hříchem.
Katechismus katolické církve (dále KKC)
nám ke svatému přijímání říká tohle:
„…Svatý Pavel nás vybízí ke zpytování
svědomí: „Kdo by tedy jedl chléb (Páně)
nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se
proti tělu a krvi Páně. Proto musí člověk
sám sebe zkoumat, a tak ať chléb jí a z
kalicha pije. Kdo totiž jí a pije, a tělo
(Páně) nerozlišuje (od obyčejného
chleba), jí a pije si odsouzení“ (1 Kor
11,27-29). Kdo si je vědom, že se dopustil
těžkého (smrtelného) hříchu, musí
přijmout svátost pokání, dříve než
přistoupí k přijímání.(KKC odst. 1385)“.
Ke smrtelnému hříchu se v KKC dočteme
tohle: „Smrtelný hřích ničí v srdci člověka
lásku těžkým porušením Božího zákona;
odvrací člověka od Boha, který je jeho
posledním cílem a jeho blažeností, a to
tím, že dává přednost nižšímu dobru před
ním. Všední hřích ponechává lásku
„naživu“, ačkoliv ji uráží a zraňuje…(KKC
1854-1864)“ Pro rozlišení lehkého a
těžkého hříchu nám můžou pomoci
slova svatého Tomáše Akvinského:
„Jestliže se vůle zaměří na nějakou věc,
která sama sebou odporuje lásce, jež nás
směruje k poslednímu cíli, už tím se hřích
stává smrtelným, … ať už je namířen
proti Boží lásce, jako např. rouhání, křivá
přísaha, nebo proti lásce k bližnímu, jako
např. vražda, cizoložství. Když se vůle
hříšníka obrátí k nějaké věci, která v sobě
nese nepořádek, ale není namířena proti
lásce k Bohu nebo bližnímu, je to hřích
7
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všední, jako např. prázdná slova,
nevhodný smích.“ (viz KKC 1856) Jestliže
člověk chce vystoupit ze situace těžkého
hříchu, musí ho vyznat ve svátosti
smíření, litovat ho a snažit se o nápravu.
To však v situaci nově uzavřeného
manželství není možné, protože je to
setrvalý stav, ze kterého vlastně nejde
vystoupit. V našich diecézích je to
možné jedině podepsáním prohlášení,
že spolu manželé budou žít jako bratr a
sestra, tedy nesexuálním životem, což je
asi možné přijmout až u dvojic vyššího
věku.
/otec Jan Kotík/
Jak z toho ven?
Bohužel, naše katolická společenství
mnohdy dokážou bratry a sestry, kteří
se do téhle situace dostanou, velice
rychle a snadno odsoudit. Mnoho
rozvedených a případně i nově
sezdaných se setkává s nepřijetím a cítí
se vydělení ze společenství farnosti.
Situace rozvodu je velice bolestná a lidé,
kteří se do ní dostanou, potřebují pomoc
ostatních, aby se necítili vydělení ze
společenství. Vždyť už jejich situace
samotná přináší velké pokání, které
konají. Patří svým křtem stále do rodiny
Božích dětí.
Papeži Františkovi leží na srdci osudy
slabých a zraněných. V exhortaci Amoris
Laetitia, z které jsme již v minulosti
mnohé citovali, zve, aby se situace
rozvedených a znovu sezdaných více
zkoumala a rozlišovala. „Nikoho nelze
odsoudit navždy, protože takové není
logika evangelia! … Ovšemže, pokud
někdo staví na odiv objektivní hřích, jako
by byl součástí křesťanského ideálu,
anebo chce ukládat něco jiného, než učí
církev, nemůže si nárokovat, že bude

katechizovat nebo kázat, a v tomto
smyslu zde existuje něco, co jej od
odděluje komunity. Potřebuje znovu
slyšet evangelium a výzvu k obrácení.
Avšak i tento člověk může mít do určité
míry účast na životě komunity: v
sociálním nasazení, v modlitbě anebo v
tom, co může z vlastní iniciativy
nabídnout a pastýř rozlišit… „ / Amoris
Laetitia, 296/
Pomoc nabízí církevní soudy, které se
zabývají různými druhy manželských
řízení a šetření.
Dovolte sdělit svědectví ženy, která se
obrátila na církevní soud s prosbou o
pomoc. Příběh je velmi podobný příběhu
Jany na začátku tohoto příspěvku.
Můžeme ji znovu pojmenovat Jana.
Jana po různých peripetiích, které
vyústilo v civilní rozvod jejího prvního
manželství, žila chvíli sama, vychovávala
tři děti, uzavřela se do sebe, neboť ji
právě ti nejbližší odsoudili za krach
manželství. Nebyla ochotná dále snášet
nevěry svého manžela, s kterými se po
čase netajil a holdoval jim již v době
jejich známosti, ale tehdy je dokázal
před Janou tajit. Co často slyšela od
přátel bylo, zda si za to nemůže sama, že
manžel „hledal jinde“? Prožívala i jakési
tiché vyčlenění z farního společenství,
kdy se na ni dívali přes prsty a
odsuzovali ji. Žila sama jen s dětmi,
posilou jí bylo přijímání svátostí, mohla
přijímat Eucharistii, neboť s žádným
mužem nežila. Po čase se na jedné pouti
seznámila se svobodným mužem –
katolíkem. Začali si rozumět a i fyzicky
je to k sobě přitahovalo. Jana vnímala ve
svém svědomí, že něco není v pořádku.
Byl to pro ni velký boj. Obrátila se na
konzultorku církevního soudu s prosbou
8
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o pomoc možného řešení, a ta po
vyslechnutí jejího příběhu pomohla Janě
s podáním žaloby na platnost jejího
prvního manželství.
Jana s odvahou souhlasila s řízením,
které zpravidla trvá 1,5 – 2 roky. Zvou se
samotní manželé k výpovědím na otázky
mapující jejich dětství, dobu známosti,
samotné manželství. Už toto je velká
odvaha, jít do minulosti a přiznat si
pravdu. Projeví se často emoce. Jak sama
Jana řekla, její čtyřhodinová výpověď
jen za přítomnosti soudce a notáře, byla
pro ni očistnou terapií, přišla na různé
věci, které vnesly světlo do prožitých
situací, byla i za toto vděčná. Přijala i to,
pokud by řízení nevyšlo v její prospěch.
Chtěla znát pravdu o svém manželství.
Šetření této žaloby dopadlo v Janin
prospěch, první manželství bylo
prohlášeno za neplatné, Jana byla před
Bohem opět volná pro muže, kterého
milovala a chtěla s ním uzavřít nové
církevní manželství. S vděčností po
svatbě přišli oba manželé rozdělit se o
svoji radost.
Jsme
vybízeni
k milosrdnému
a
milujícímu srdci po vzoru Pána Ježíše.
Zranění, která prožívají naši rozvedení
bratři a sestry ve farnostech, nedokáží
pochopit ti, kterým to v manželství
klape. A možná nevědomky slovy,
pohledem, lidským vzdálením se,
odsuzují a ubližují.
Krásné manželství je dar, o který
musíme pečovat. A pokud z lidské
slabosti to nevyjde, buďme milosrdní
k těm, co to prožívají, a neodsuzujme.
Podejme jim pomocnou ruku.
/Leona Steingartová/

Církevní soud
Církevní rozvod?
Pojem „rozvod“ ve smyslu občanského
práva v kanonickém právu neexistuje.
To, co je v občanském právu nazýváno
„rozvod“, v kanonickém právu znamená
odluku manželů za trvání manželského
svazku.
Dekret
s
dovolením
nezachovávat manželské soužití vydává
místní ordinář – biskup brněnské
diecéze.
Prošetření platnosti manželství
Církevní soud zahajuje svou činnost po
podání náležitě připravené žaloby na
platnost manželství, a to zpravidla v
případě, kdy manželství bylo civilním
soudem pravomocně rozvedeno, neboť
do této chvíle je vždy možné usmíření
mezi manžely.
Zrušení manželského svazku ve prospěch
víry neboli «in favorem fidei»
Papež může („z moci klíčů“) ve prospěch
víry rozloučit manželství uzavřené
stranami, z nichž alespoň jedna nebyla
pokřtěná, jestliže toto manželství nebylo
dokonané manželským stykem poté, co
obě strany přijaly křest. Jde tedy o
manželství, v němž v době uzavírání
nebyla alespoň jedna ze stran pokřtěna,
a sňatek byl uzavřen platně.
Možnosti:
« dva nepokřtění byli sezdáni na úřadě
9
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«
pokřtěný
nekatolík
si
vzal
nepokřtěného na úřadě nebo ve své
církvi
« katolík si vzal nepokřtěného s dispenzí
od překážky disparitas cultus v kostele

Věřící, kteří potřebují řešit svou situaci
v oblasti manželství, se mohou obrátit
na svého kněze a dále na konzultory
Diecézního soudu. Konzultace probíhají
zdarma každé úterý a středu, je potřeba
se
na
ně objednat. Více na
www.cirkevnisoud.biskupstvi.cz

Po celou dobu soužití pak alespoň jeden
z nich zůstal nepokřtěn. A pokud křest
přijal, bylo to až tehdy, kdy už spolu
intimně nežili (ani jednou).

SVATOST JE PRO KAŽDÉHO
Bl. Karel I. Habsburský
V neděli 3. října 2004 papež Jan Pavel II.
v
Římě
blahoslavil
posledního
rakouského císaře Karla Habsburského,
který zemřel 1. dubna 1922. Kdo byl
tento muž, celým jménem Karel
František Josef Ludvík Hubert Jiří Maria
Habsbursko-Lotrinský?
Poslední císař rakouský, poslední král
uherský a poslední (byť nekorunovaný)
král český se narodil 17. srpna 1887 na
zámku Persenbeug v Dolním Rakousku.
Jeho rodiči byli velkovévoda Otto a
princezna Maria Josefa Saská, dcera
posledního
saského
krále.
Císař
František Josef I. byl Karlovým
prastrýcem.
Karel dostal hlubokou katolickou
výchovu. Od dětství jej provázela v
modlitbách jistá skupina lidí, protože
jedna
stigmatizovaná
řeholnice
předpověděla útoky na jeho osobu a
velká utrpení. Ze skupiny se po Karlově
smrti vytvořila «Modlitební liga císaře
Karla za mír mezi národy» — od roku
1963 církevně uznaná jako společenství
modlitby.
Již v raném věku vyrostla v Karlovi velká
láska k Nejsvětější Svátosti a k
Božskému Srdci Ježíšovu. Světlo ke všem
důležitým rozhodnutím hledal v
modlitbě.

Zrušení manželského svazku při aplikaci
«pavlovského privilegia»
Aplikace pavlovské výsady (privilegia)
je možná tehdy, jestliže z manželství
dvou nepokřtěných jedna strana přijme
křest a druhá strana s ní nechce žít „bez
urážky Stvořitele“. Pokud nastane tato
situace, pak pokřtěná strana není dále
manželstvím vázána. Nepokřtěná strana
ale musí být dotázána (dotaz se koná
obvykle po křtu), zda nechce ve svazku
setrvat. Místní ordinář může od tohoto
dotazu dispenzovat, pokud se dotaz jeví
jako zbytečný. Původní manželství pak
zaniká vyslovením nového manželského
souhlasu.
Rozvázání nedokonaného manželství
„Mocí klíčů“ smí papež rozloučit také
nedokonaná manželství (zavedl papež
Alexandr III. [1159-1181]). Jsou to
manželství, kde byl dán platný souhlas,
ale nedošlo k započetí intimního života
lidsky důstojným způsobem, vhodným k
početí dítěte (za dokonání se
nepovažuje znásilnění nebo manželské
setkání
s
použitím
bariérové
antikoncepce). Žádost o tuto milost se
adresuje přímo papeži a zasílá se
prostřednictvím místního ordináře,
přičemž Diecézní církevní soud v Brně
tuto žádost vyřizuje a zároveň provádí
šetření.
10
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umožnil přechod do poválečných
poměrů bez občanské války. Přesto však
byl ze své vlasti vypovězen.
Jeho současníci jej hodnotili jako
zbožného, srdečného a laskavého
člověka. Když se za války všude v
habsburské monarchii začal projevovat
silný nedostatek potravin, přizpůsobil se
Karel těmto okolnostem, takže on i jeho
rodina nadále žili jen z válečných
přídělů.
Na přání papeže, který se obával, že
Střední Evropu ovládne komunismus, se
Karel
pokusil
ujmout
vládní
odpovědnosti v Maďarsku. Dva pokusy
však ztroskotaly, protože se chtěl za
každou cenu vyhnout občanské válce.
Karel byl poslán do exilu na Madeiru.
Protože však svůj úkol viděl jako Boží
příkaz, nemohl složit svůj úřad. Žil v
chudobě se svou rodinou ve vlhkém
domě. Tam dostal smrtelnou nemoc,
kterou přijal jako oběť za obrácení
svých národů. Karel snášel utrpení bez
nářků, odpustil všem, kdo se proti němu
provinili. Zemřel 1. dubna 1922 s
pohledem upřeným na Nejsvětější
Svátost. Motto jeho života bylo to, co
opakoval i na smrtelném lůžku: «Vždy a
ve všem je mým úsilím poznat co
nejjistěji Boží vůli a následovat ji co
nejdokonaleji».
/ Lada Badinová/

21. října 1911 se oženil s princeznou
Zitou Parmsko-Bourbonskou. Během
deseti let jejich šťastného a vzorného
manželství jim bylo darováno osm dětí.
Ještě na smrtelném lůžku řekl Karel Zitě:
«Miluji tě nesmírně!».
Po zavraždění arcivévody Františka
Ferdinanda v Sarajevu 28. srpna 1914 se
Karel stal nástupcem trůnu RakouskaUherska.
Smrt císaře Františka Josefa I. uprostřed
první světové války, 21. listopadu 1916,
ho učinila rakouským císařem. 30.
prosince 1916 byl korunován na krále
Maďarska.
I tento úkol Karel viděl jako cestu
následování Krista: v lásce ke svým
národům, v péči o ně a v nasazení
vlastního života za ně. Nejsvětější
povinnost krále - starat se o mír postavil Karel do centra svého úsilí
během strašné války. Jako jediný z
odpovědných představitelů podporoval
mírové snahy papeže Benedikta XV.
Uvnitř státu se postaral o rozsáhlé a
vzorné sociální zákonodárství ve smyslu
křesťanské sociální nauky. Jeho postoj

FOND PULS
Co nového?
Předně patří poděkování všem, kdo se
od podzimu loňského roku zapojili a
stali se donátory a tak se rozrostla
rodina dárců.
V našich farnostech se první vlaštovky
přízně Fondu Puls objevily v roce 2018.
Dlouho se nedařilo navýšit počet dárců
11
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pro naše farnosti. Mohu s radostí
zkonstatovat, že s příchodem o. Jana do
našich farností vzrostl rapidně počet
dárců. V současné době je ve farnosti při
kostele sv. Jiří 29 donátorů, což je
29%
v poměru
k návštěvníkům
bohoslužeb, a ti pravidelně přispívají
alespoň minimální měsíční částkou
v symbolické hodnotě jedné kávy, ale
mnohdy i více. Ve farnosti při kostele
Všech svatých je 24 donátorů, což je
19,4% v poměru k návštěvníkům
bohoslužeb.
Všech sv.
Sv. Jiří

2029 ještě i z (klesajícího) příspěvku
státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou
podporu, ale i za veškerou pomoc a
spolupráci, kterou podporujte kněze ve
farnostech. Hodnota Vašich darů
nespočívá v jejich výši, ale je především
projevem
spoluodpovědnosti
za
budoucnost diecéze.
Pro další zájemce o donátorství jsou
připraveny vzadu v kostele kartičky –
přihlášky, které stačí vyplnit a odevzdat
o. Janovi nebo Leoně.
Přehled pořadí farností podle
procentuálního podílu donátorů
v rosickém děkanství k 11. 1. 2022

2018 2019 2020 2021
3
3
0
15
4
1
0
23

1.
2.

« V současné době si mohou donátoři
stáhnout Potvrzení o darech i na svém
donátorském účtu Můj Puls – nebo
mohou napsat na puls@dieceze.cz a
obratem jim bude potvrzení doručeno.
Nebo se mohou obrátit na svoji
kontaktní osobu (Leona Steingartová,
777 674 936).
« Pouť donátorů v Žarošicích se koná
v sobotu 14. 5. 2022. Na programu je
mše sv. s o. biskupem Pavlem
Konzbulem, setkání v areálu poutního
místa a koncert Pavla Helana.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prostřednictvím fondu PULS se můžete
podílet především na zajištění mezd pro
kněze brněnské diecéze, kterých v naší
diecézi působí 325. Řada kněží kromě
služby ve farnosti vykonává i
specifickou pastorací například v
nemocnicích, armádě, ve vězeňství, v
církevním školství apod. Mzdy pro
kněze zajišťuje brněnské biskupství z
darů donátorů fondu PULS, z výsledku
své hospodářské činnosti a do roku

11.
12.
13.
14.
15.
16.
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ŘKF Domašov 34,3 % donátorů
ŘKF Veverské Knínice 33,3 %
donátorů
ŘKF Vysoké Popovice 31 %
donátorů
ŘKF Ořechov – sv. Jiří 29 %
donátorů
ŘKF Ostrovačice 25,2 % donátorů
ŘKF Troubsko 22,8 % donátorů
ŘKF Ořechov – Všech sv. 19,4 %
donátorů
ŘKF Rosice u Brna 18,9 %
donátorů
ŘKF Neslovice 17,4 % donátorů
ŘKF Dolní Kounice 11,9 %
donátorů
ŘKF Řeznovice 11,1 % donátorů
ŘKF Oslavany, Zbraslav a Zbýšov
stejně 10,5 % donátorů
ŘKF Čučice 8,6 % donátorů
ŘKF Střelice u Brna 5,9 %
donátorů
ŘKF Ivančice 4,7 % donátorů
ŘKF Pravlov 0 % donátorů
/István Steingart/
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skupina mužů.
Při
pravidelných
úterních adoracích jsme se modlili k
Duchu Svatému za synodální proces,
vytvořily se a už i jednaly místní
skupinky pro Synodu.
V úterý 14. prosince jsme v obecním
sále mohli vyslechnout přednášku otce
Kotíka o misijním pobytu několika
kněží, lékařů i jiných odvážlivců v
africké
Tanzanii.
Zajímavá,
dokumentovaná
přednáška
měla
obrovský úspěch. Mimo jiné jsme se
dozvěděli, jak se jim podařilo dopravit
tam hned tři traktory. Úžasné !
V adventu jsme si mohli tentokrát
nakoupit přímo v kostele
vhodné
vánoční dárky a tím podpořit trapistický
klášter v Nových Dvorech. Kvalitní
výrobky trapistů přivezla maminka
jednoho z bratří trapistů, paní Kubová.
Káva, med, džemy, sušenky, pivo i celé
dárkové krabice.
Pořád se něco dělo! Farnost prožívala
advent opravdu intenzivně. Nezahálelo
se ani po té vnější stránce.
Jako
každoročně byl
proveden řádný
předvánoční úklid kostela. Tentokrát
byl ještě řádnější. Vysávalo se totiž
obrovským průmyslovým vysavačem,
kterým se dosáhlo až nad okenní
parapety. Zmizel letitý prach i jinak
nedostupné pavučiny. Kostel opravdu
prokoukl.
Vzácná socha, Panny Marie s Ježíškem
byla přemístěna na viditelnější místo
vpředu vlevo. I náš betlém byl nějak
hezčí. Devadesát dřevěných figurek,
vyrobených začátkem 20. století,
pochází údajně z Třeště. Černoušek na
pokladničce, se k velké radosti dětí
ukloní za každou vhozenou minci.
Korunou vánoční výzdoby kostela byly

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Ohlédnutí za dobou adventní a
vánoční
O adventu už bylo hodně napsáno v
minulém čísle Peregrínka. Advent a
Vánoce spolu úzce souvisí. Nelze si
představit advent bez vánoc a vánoce
bez adventu. Na Vánoce se máme řádně
připravovat vnitřně i zvenčí. Tak jak
jsme se snažili ?
Pro duchovní přípravu byla farníkům v
kostele nabídnuta brožurka “Průvodce
adventem” podle níž
jsme mohli
prožívat duchovní přípravu v tichu
domova. Někteří byli v adventu
horlivější v účasti na bohoslužbách, jiní
navíc chodili na ranní Roráty, ještě za
tmy, s rozžatými lampičkami. Po
rorátech jsme byli několikrát pozváni na
faru u Všech svatých ke společné
snídani. Bylo to příjemné posezení,
agape i možnost vzájemného poznávání
se.
Otec Jan měl
při mších působivé
adventní promluvy k dětem i k
dospělým. Děti vyzval k výrobě dárečků
pro Ježíška. Děti malovaly obrázky, které
každou neděli vkládaly do krabice u
oltáře a o Vánocích je přinesli Ježíškovi k
jesličkám.
V neděli 5. prosince do kostela přišel za
dětmi Mikuláš s andělem i čertem a
povídal si s nimi a rozdával pamlsky.
Farnost dostala právě včas krásný
vánoční dar v podobě všech nových
dveří do kostela.
Po celý advent pilně na Vánoce
nacvičovaly tři pěvecké sbory. Dětský
sbor Geminy, Fatima a chrámový sbor.
V adventních nedělích se v rámci
duchovní obnovy na faře scházela
13
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urostlé stromy, smrk a borovice,
ozdobené háčkovanými zvonky a
světelnými řetězy. To byla práce mužů a
ministrantů,dali si opravdu záležet. Jim i
všem ostatním, kdo se podíleli na
přípravě vánočních svátků patří velký
dík.
K dokonalé atmosféře posvátné noci,
před „půlnoční” už
venku před
kostelem přispěli místní hudebníci
zvučnými koledami. Chyběl už jen živý
betlém.
V první svátek vánoční
Narození Páně byl kostel plně obsazen.
Po slavnostní mši se přítomní s dětmi
hrnuli k betlému, kde se zpívaly koledy.
V neděli o svátku Svaté rodiny byly
obnoveny manželské sliby. Otec Jan
pozval manželské páry dopředu k oltáři
a všem požehnal. Prostor před lavicemi
se zcela zaplnil mladými i staršími páry.
Na Nový rok, v závěru mše svaté zazněla
z kúru státní hymna. V rozzářeném
kostele jsme ji společně zpívali.
V neděli 2. ledna byla sbírka v kostele
určena na misie. Částku z našich farností
předá otec Jan Kotík osobně. S několika
přáteli odjíždí opět na pár týdnů do
Tanzánie. Přejme jim hodně zdaru v
misijní práci a šťastný návrat.
V sobotu 8. ledna proběhla Tříkrálová
sbírka pro Charitu. Asi 14 skupinek
ochotníků pomohlo dobré věci. Díky jim
se vybralo v obci celkem 160.006 Kč .
Vánoční doba skončila nedělí po svátku
Zjevení Páně (Tří králů). Myslím, že od
adventu k Vánocům bylo ve farnosti
opravdu živo. Nezahálelo se, navzdory
pandemii.
Prožili jsme krásné,
požehnané svátky. Kéž nám Bůh nadále
žehná.
/Ludmila Krečmerová/

Dárek pro Ježíše
Během
Adventu,
hlavně
děti,
připravovaly pro Ježíška dárek. Každou
adventní neděli dostaly úkol, který se po
celý týden snažily plnit. Dostala jsem
možnost podělit se s vámi, jakými
poklady společně chystaný dárek každé
z nich obohatilo. 1. neděli úkol zněl:
DĚKOVAT – Komu a za co, jsem tento
týden poděkoval/a? A takto se to dětem
dařilo:
mamince
za
překvapení;
mamince, když mně dala oplatek;
bratrovi, že mi podal obrázek; oba s
bráchou děkujeme, že jsme se mohli po
nemoci vrátit do školy a také děkujeme
za sníh; mamince za jídlo a pití, které mi
každý den chystá; ve školce paní
kuchařce, když mi dává oběd a svačinky;
mamince a tatínkovi, když mi pomáhají
zapnout zip u bundy nebo zapnout boty;
všem, když jsem od nich něco dostala;
mámě za adventní kalendář; Zuzce, že
mi poradila; paní učitelce za tác s
příborem; babičce, že mi otevřela dveře;
dědovi za to, že nám opravil berlu;
Vojtovi, že mě pustil před sebe ve frontě
na oběd; Viktorovi, že mi půjčil pastelku;
tetě, že šla se mnou do kostela; paní
učitelce ve škole; mamince za svačinu;
tátovi za hru; mamince, že je hodná;
kamarádovi za ořezání pastelek; paní
učitelce za pomoc; tátovi, že koupil
kapra; dědovi, že koupil vánoční
stromeček; mamce za oběd; dědovi za
krmení mého králíka; taťkovi za to, že se
mnou chodí sportovat. 2. neděli úkol
zněl: CHVÁLIT – Koho a za co jsem tento
týden pochválil/a nebo povzbudil/a?:
moji kamárádku, že má hezký obrázek;
kamaráda, že má hezké boty;
kamarádku, že má pěknou čelenku a
svatozář; kamarádku za pěkné boty a
14
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papuče; maminku za oblečení a oběd;
bratra za polévku, co uvařil; tatínka, za
brýle; babičku za oběd; mámu za večeři;
babičku za dobré cukroví; Verču za
přáníčko, které pro mě udělala; bráchovi
za
obrázek;
babičce
za
oběd;
kamarádovi jsem pochválil hračku-auto;
babičce, že udělala oběd a dobré
cukroví; spolužáka, který stavěl stavbu z
voskovek; chválím i sebe, jak jsem
šikovná; mamku za výborný oběd; že
napadl sníh. 3. neděli se děti snažily
ŠÍŘIT RADOST - Jak a komu jsem tento
týden udělal/a radost?: mamce; babičce;
dala jsem babičce čokoládu; dala jsem
mým kamarádkám dopis k Vánocům;
paní učitelce z klavíru; mamince – říkala
jsem jí, že ji mám ráda a žehlila jsem
kapesníky; babičce, že jsem ji navštívila;
bráškovi – objala jsem ho a dala mu
pusu; sestřičce Haničce, našla jsem jí
klíče od skříňky; mamince, protože jsem
jí pomohla udělat perníčky; napsal jsem
bráchovi vánoční přání; udělal jsem
rodičům radost, byl jsem uspěšný v
JUDU; poděkoval jsem bráchovi za přání
a tím jsem ho potěšil; babičkám,
mamince, Terce, Markovi; paní učitelce z
hudební nauky, že jsem se učila na
flétnu; mamince, že jsem byla u zpovědi;
mámě, že jsem jí pomohla; zdravím na
ulici. A poslední, 4. úkol byl:
NASLOUCHAT – Komu jsem věnoval/a
svůj čas? Měl/a jsem čas i na modlitbu?:
kamarádům, rodině, babičkám, dědovi a
naší Bibi; byla jsem si povykládat s
babičkou; šla jsem hrát na flétnu, když
mně maminka řekla; věnovala jsem svůj
čas modlitbě, každý den; chystání dárku;
mé sestře, rodičům, Aničce; modlitbě;
snažila jsem se poslouchat rodiče;
modlila jsem se doma a v kostele při

mši;
rodině,
kamarádům,
učení;
poslouchala jsem paní učitelku; pomohla
jsem babičce s vařením; poslouchala
jsem mamku, sestru, babičku a tátu;
modlila jsem se; věnovala jsem čas
tátovi a kamarádce; večer před spaním
se modlíme, a také před oběděm;
vyráběl jsem dárky; byla jsem s
babičkou, když byla smutná. Jsem
přesvědčená, že Ježíšek byl z tak
krásného dárku od dětí přímo
nadšený😊
/Radka jedličková/

Tříkrálová sbírka Radostice
Dne 11.1. 2022 se konala tradiční
tříkrálová sbírka, která mohla oproti
loňskému roku proběhnout fyzicky.
Potěšilo mě, když jsem viděla nadšení
dětí, které s radostí obcházely vesnici a
zpívaly koledu u každých dveří. Bylo jim
jedno, že je zima nebo už tma, nadšeně
podávaly kasičku a s ještě větším
nadšením přijímaly i něco dobrého pro
ně. Za svou ochotu byli všichni
odměněni teplým čajem a pohoštěním.
Za toto patří velký dík obecnímu úřadu,
jmenovitě Barboře Prokešové.
Celkem bylo v Radosticích při této
tříkrálové sbírce vybráno 19.580,-, všem
dárcům patří velké poděkování. Stejně
jako, všem vedoucím skupinek a všem
15
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dětem. Zbývá jen dodat přání, aby
všechny prostředky ze všech letošních
tříkrálových sbírek pomohly tam, kde je
potřeba a jejich užitek byl správným
použitím ještě znásoben.
/Markéta Lukačovič a Vojtěch Švestka/

oltáři. Společně ho pak přenesli do
jesliček.
Mši svatou provázely krásné vánoční
písně, které pod vedením pana Luďka
Pešky zazpíval chrámový sbor. Nejvíce
mě zaujala a dojala píseň Haleluja. Byla
krásná a dojemná. Ke zpěvu této písně
se přidal nejeden přítomný dospělý. Po
krásně prožité mši svaté, jsme se rozešli
do svých domovů ke štědrovečerní
večeři a rozdávání dárků.
/Magda Gadžová/

Tříkrálová sbírka v Pršticích
Letošní Tříkrálová sbírka se v Pršticích
konala ve dnech 8 a 9. ledna. Chodily
jako obvykle 3 skupinky - 6 dospělých a
6 dětí. Děti s námi chodí třetí rok,
pokaždé jiné. Spolupracuji s paní
ředitelkou školy. Paní ředitelka je velmi
vstřícná, ochotná, dobře se s ní jedná a
protože
neznám
dnešní
školáky
nechávám výběr na ní. Zájem dětí je
velký a je radost s nimi chodit. Jejich
zpěv obohacuje nás i dárce chtěla bych
tímto poděkovat. I všem dárcům patří
velký dík. Letos náš příspěvek Charitě
činí 49 960 korun
/Jana Jedličková za celý tým/
« v sobotu 15.1. 2022 proběhla u nás v
Silůvkách Tříkrálová sbírka a vybrali
jsme 42.505,-Kč 
/Lada Badinová/

Vánoční vigilie v kostele sv. Jiří II.
Odpolední „půlnoční“ mše v kostele sv.
Jiří byla na Štědrý den věnována hlavně
dětem a rodinám. Pan farář zahájil mši
netradičně, děti dostaly za úkol objevit
pro nás v kostele Ježíška, protože
jesličky v krásném dřevěném betlémě
byly ještě prázdné. Po chvíli plné
nadšeného pátrání děti Ježíška našly na
oltáři a společně ho zanesly mamince
Marii do betléma. Dalším krásným
okamžikem mše bylo přinášení darů.
Stejně jak se Ježíš svým narozením
odevzdal nám, děti celý advent
odevzdávaly samy sebe jako dárek
Ježíškovi. Každou adventní neděli
vhodily do ozdobné krabice u oltáře

Štědrý den u sv. Jiří pro děti I.
Na Štědrý den jsme byli na mši svaté v
kostele u sv. Jiří. Mše se konala už v 16
hodin, aby se jí mohli zúčastnit i rodiče s
dětmi. Na začátku přivítal otec Jan
všechny přítomné a děti vyzval, aby šli
dopředu. Dětí bylo hodně, že si pomalu
neměly kam sednout. Pak se otec dětí
zeptal, co v betlémě chybí. Odpověděli
mu, že tam není Ježíšek. Otec Jan jim
vysvětlil, že tam není, protože se ještě
nenarodil. Ale že je někde v kostele a
čeká, až ho děti najdou. Děvčata a kluci
chvíli hledali, Ježíška našli na hlavním
16
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kartičku, na kterou zapisovaly, za co v
týdnu děkovaly, co chválily, jak se jim
dařilo šířit radost a naslouchat bližním.
Na Štědrý den tento baliček převázaly
mašlí a potěšily jím Ježíška v jeslích.
Celou radostnou atmosféru setkání a
štědrovečerního očekávání doplňoval
svými krásnými písněmi tikovský
chrámový sbor v čele s varhaníkem
panem Luďkem Peškou. Děti si odnesly
spoustu zážitků a dospělí radost ze
sdílení tajemství noci, kdy se nám
narodil spasitel. /Simona Floriánová/

Pozvání ke zpívání
Milí zpěváci chrámového sboru, děkuji
Vám za účast při letošním nacvičování
písní k oslavě Vánočních dní.
Dáváte to nejcennější co máte, svůj čas.
Kéž Vám narozené Dítě Ježíš dá odplatu
za tento čas. Já krom díků více nemohu...
Děkuji a těším se, že se potkáme při
nacvičování písní na Velikonoce, které
zahájíme v postní době.
Děkuji také za trpělivost při nácviku
nového Ordinaria 502 P. Josefa Olejníka.
Myslím, že ještě párkrát budeme je
zpívat
s
stejnou
lehkostí
a
samozřejmostí jako Ordinarium 503 P.
Karla Břízy.
Ráda bych se spolu s vámi naučila v
únoru píseň 910. Jeden Pán, jedna víra.
Píseň je vhodná po sv.přijímání, nebo
na konci mše sv. Autorem textu je Josef
Hrdlička a hubu napsal Petr Eben v roce
1986. Věřím, že se nám zalíbí a stane se
pevnou, a oblíbenou, součástí našich
zpěvů. V postní době zapracujeme na
písni č.322 Před tvou tváří stojím , Bože,
také z roku 1986, autorem textu je
tentokrát Jan Vícha a hudbu složil
Zdeněk Pololáník. Už jsme se ji měli učit
vloni, ale zákaz zpěvu nás zbrzdil v
našem snažení, ale s Markétou
Dudíkovou jsme ji zpívaly, takže možná,
že vám zůstala v paměti. Děkuji za
ochotu se učit nové písně.
/Jana Ryšavá/

Střípky z výuky náboženství

Ministrantský fotbálek
Na začátku tohoto školního roku přišli
Moravanští ministranti s nápadem, že
bychom se mohli jednou měsíčně sejít a
společně si zasportovat. Tuto nabídku
jsme s radostí přijali a od té doby se
každou první nebo druhou neděli v
17
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měsíci po mši svaté scházíme v
Nebovidské hale na fotbálek. Vždy se
nás sejde minimálně 8 v širokém
věkovém rozpětí od 8 do 26 let. Moc se
mi líbí, že starší ministranti berou v
soubojích ohled na svoje mladší
spolubratry
a
zvládají
skvěle
vyhodnocovat, kdy můžou hrát naplno a
kdy ubrat. Myslím, že nebudu lhát, když
řeknu za všechny, že se to vždy moc
užijeme a už se těšíme na příští
fotbalové setkání.
/Jindra Jedlička/

- 1x týdně se schází skupinky o 2-8
členkách
- modlitba ve skupince probíhá pod
vedením Ducha sv. podle brožurky,
která nese název Sjednoceny v modlitbě
ochráníme naše děti, na celém světě se
tedy maminky modlí podle stejného
schématu
- tím hlavním, o co v MM jde je
odevzdání dětí do Boží náruče
- každá matka se snaží porozumět tomu,
co chce Pán jí osobně říct, maminky si
vzájemně neradí, ale všechny problémy
vkládají do modlitby, o důvěrnostech,
které přednesou matky při modlitbě,
nemluví
nikde
mimo
skupinku,
vzájemně se nekritizují a nehodnotí
- 1x za rok probíhá celostátní setkání
MM
- 1x za rok probíhá duchovní obnova pro
MM
- 4x za rok probíhá modlitební triduum
- 2x za rok vychází Zpravodaj MM
- duchovním otcem MM pro ČR je od r.
2020 ustanoven o. Mariusz Sierpniak
- jsou i Modlitby otců a Děti víry
(modlitba dětí za rodiče)

Modlitby matek
„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť
tu je mzda za to, co jsi vykonala, však oni
se vrátí z nepřátelské země. Je nadějě pro
tvé potomstvo. Synové se vrátí na své
území, je výrok Hospodinův“ (Jer 31, 1617). Toto je příslib pro matky, které si
přejí modlit se společně za své děti a
vnoučata v Modlitbách matek (dále jen
MM). Ráda bych toto hnutí, které vzniklo
v Anglii v roce 1995 z vnuknutí Ducha
svatého, krátce představila:
- MM jsou ekumenické hnutí
- jsou ve více než 120 zemích světa
- nejsou jen pro „fyzické“ matky, ale také
pro duchovní, pro ty ženy, které jsou
kmotrami křestními či biřmovacími

Co je triduum Modliteb matek
Modlitební triduum jsou tři dny, které
prožíváme spolu s Marií. Každého čtvrt
roku o posledním víkendu v měsíci
lednu (místo prosince), březnu, červnu a
září si tak připomínáme velikonoční
triduum. Nejde jen o tři hodiny
věnované modlitbě, ale o společné
prožívání celého třídenní, jehož dny
spolu souvisejí stejně jako Velký pátek,
Bílá sobota a Velikonoční neděle. V
pátek odprošujeme za své hříchy, v
sobotu odpouštíme a prosíme za
obrácení těch, kdo ublížili nám a našim
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dětem a v neděli chválíme Boha a
děkujeme za všechno požehnání, které
jsme v životě dostaly. Každý den tridua
nás provází Boží slovo, které dostáváme
na daný den od naší zakladatelky
Veroniky Williams. K triduu je zvána
celá farnost. Koná se v mnoha
farnostech naší země i na celém světě. V
lednu bude probíhat triduum mj. v Brně
v kostele u Kapucínů. A v březnu
bychom se k triduu rádi připojili i v
našich ořechovských farnostech😊
/Radka Jedličková/

některých
řeholních
společenství.
Například sestry z Kongregace Sester od
Andělů z Vranova u Brna, sestry z
Kongregace Sester Učednic Božského
Mistra z Brna nebo sestry z České
kongregace sester dominikánek z Brna –
Veveří.
V tomto roce přinášíme rozhovor se s.
Františkou Elenou Sebíňovou z
Kongregace
Těšitelek
Božského
Srdce Ježíšova z Rajhradu.
1.
Sestro Františko, odkud pocházíš a
co bys chtěla prozradit o svém dětství a
mládí?
Narodila jsem se kdysi dávno na
středním Slovensku jako poslední ze
sedmi dětí. Mít tolik dětí už bylo v té
době hodně neobvyklé, ale v naší rodině
bylo díky naší mámě jen málo co
obvyklého. Jako jediná z vesnice jezdila
autem, jako jediní jsme chodili denně do
kostela, nechodili do průvodu na
prvního máje a mnoho jiného… Když se
jí něco nelíbilo, rovnou to zodpovědným
natřela – od prezidenta, až po
vesnického faráře. Moc oblíbeni jsme
nebyli. Teď jsme se sourozenci moc
vděční za to, co nás naučila, ale tehdy
bychom mnohdy byli dali nevím co zato,
abychom byli „normální“ – jako všichni.

Termíny konání Tridua MM a texty
Písma Svatého:
Triduum MM - leden 2022
(28.–30. ledna 2022):
pátek: Žalm 77,2–4
sobota: Ezdráš 9,4–6
neděle: Žalm 148,1–4
Triduum MM - březen 2022
(25.–27.března 2022):
pátek: 2. list Petrův 3,9
sobota: Daniel 3,29–30
neděle: Žalm 147,7–11
DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
Ve středu 2. 2. 2022 slavíme svátek
Uvedení Páně do chrámu neboli
Hromnice. Připomínáme si, že čtyřicet
dní po narození přinesli Marie a Josef
Ježíše do chrámu, aby jej zasvětili Bohu.
Tak je k tomu zavazovaly židovské
předpisy. Svátek se stal připomínkou
ochoty zasvětit vlastní život vyšším
ideálům. A proto katolická církev ten
den slaví i den zasvěceného života. V
minulých letech jsme si v našich
farnostech svátek připomněli návštěvou

2.
Co jsi studovala? Uplatňuješ něco
ze svého vzdělání v řeholním životě?
Studovala jsem zdravotnickou školu,
pak teologii a nakonec kanonické právo.
Všechno dosud využívám. Pracuji v
našem domově pro seniory a také na
církevním soudu.
3.
Kdy jsi pocítila, že tě Bůh volá k
sobě? Kdy nastal zlom v Tvém životě?
Žádné soukromé zjevení se v mém
životě nekonalo. Asi díky filozofickým
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debatám, co se u nás často vedly, jsem
měla jasno, že nejde o to, abychom se
měly dobře, ale o to, být pro někoho
prospěšný. S tím souvisela moje první
větší pubertální vzpoura – odmítla jsem
jít na uměleckou průmyslovku, jak
chtěla máma, šla jsem za svým snem být
zdravotní sestrou a snad i lékařkou.
Později, v 16 letech, mi jedna řeholnice
řekla, že jako řeholní sestra bych mohla
zachraňovat nesmrtelné duše a to je
ještě víc, než být doktorkou. Tak jsem se
proto nadchla a už mně to nepustilo.
Chtěla jsem prostě silou-mocí pomáhat
(škoda, že ta touha léty poněkud
vyvanula :-)

Ta řeholnice, o které jsem se zmínila
výše, byla těšitelka. Přesto, že byla
totalita, nebála se organizovat duchovní
cvičení pro mladé. Už ani nevím, jak
jsem se tam dostala. Ona nás uměla
nadchnout pro zasvěcený život. Přitom
ty podmínky, ve kterých sestry žily, byly
velice ubohé. Spiritualitu jsem v té době
vůbec nerozlišovala. Přesto vím, že to
všechno Pán řídil a že těšitelská
spiritualita je pro mě „ušitá“.
5. Jak to, že jsi zrovna S.M. Františka ?
Kostel, ve kterém jsem byla při cestě
domů z porodnice pokřtěna, je zasvěcen
sv. Františku z Assisi. Na hlavním oltáři
je světec vyobrazen, jakoby chtěl
obejmout Ježíše na kříži. Jestli jsem to
tehdy neprospala, tak byl František
první svatý, kterého jsem v životě viděla.
To jsem si však uvědomila až nedávno. V
osmdesátých letech byl sv. František
hrozně v módě. Snad i díky filmu Franka
Zeffirelliho. Chtěla jsem to jméno, ale
před naší obláčkou se jména losovala.
To, že jsem si vytáhla zrovna je, mně
utvrdilo v tom, že chce i sv. František
kamarádit se mnou, ne jenom já s ním.
6.
Jaký má podle Tebe řeholní život v
dnešní době význam pro naši společnost a
nejen pro církev?
Řeholníci lidem připomínají, na co tady
na světě opravdu jsme. Že jsme z Boha
vyšli, k němu směřujeme, že to
nejdůležitější je Boha hledat… Ale i když
jsou lidi zabedněni a toto znamení je pro
ně nečitelné, řeholníci jim mají
vyprošovat Boží milosrdenství. Mají stát
jako Mojžíš na vrchu a svolávat
potřebné milosti pro své bratry, kteří ve
světě snášejí nejrůznější těžkosti a
svádějí boje o svou spásu.

4.
Co tě přivedlo do Kongregace
Těšitelek? Měla jsi hned jasno, která
spiritualita Tě přitahuje?
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Ráda bych, aby byl náš klášter místem
modlitby a ztišení i pro laiky. Dva krát
ročně děláme duchovní obnovy, v létě
delší duchovní cvičení. O všem se dá
dovědět
na
stránkách
www.sestrytesitelky.eu. 2. dubna tohoto
roku chceme oslavit sté výročí smrti bl.
Karla Habsburského, kterého relikvii
uchováváme v našem klášterním
kostele. Snad se to povede zorganizovat
jako pouť rodin, která by mohla
startovat třeba zrovna u vás v Ořechově.

7.
Je pro Tebe někdy něco opravdu
těžké? Jakou roli v životě pro Tebe hrají
přátelé?
Máš
přátele
i
mezi
„neřeholníky“?
Co je pro mě těžké? Kráčet před Boží
tváří, žít z jeho síly a pro něj, neztratit
identitu Bohu zasvěceného člověka v
každodenní všednosti – nestát se třeba
úřednicí nebo manažerkou, nebo
zatrpklou osobou, která už čeká jen na
ten důchod. V tom mi moc pomáhají
přátelé - řeholní i neřeholní. Protože
přítel je od toho, aby pomohl člověku
zůstat v pravdě.

Milá Františko, děkuji Ti za čas věnovaný
rozhovoru, za Tvůj ojedinělý smysl pro
humor, radost v srdci a vyprošujeme Tobě
i Tvým spolusestrám zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie. A
budeme se těšit na společné putování
rodin z Ořechova do Rajhradu k
blahoslavenému Karlu I. Habsburskému.
/Leona Steingartová/

8.
Co ráda děláš jen tak, pro radost?
Jezdím na kole po kopečcích nad
Rajhradem.
Nebo
maluji.
Mám
samozřejmě i jiné záliby, ale ne všechny
by vypadaly dobře ve farním časopisu 
9.
Od kdy jsi představenou kláštera v
Rajhradě? Co to pro Tebe obnáší být
představenou? Kolik sester vás v
Rajhradě je? Kolik roků je nejmladší
sestře a kolik nejstarší?
Představenou jsem poslední tři roky.
Rajhradský klášter je veliký a povinností
představené je udržovat jej a starat se,
aby byl využit dobře, pro ty, kteří to
potřebují. Samozřejmě, hlavní starostí je
bdít, aby komunita naplňovala své
poslání v církvi. Loni se nám povedlo
otevřít filiálku v Brně, v Rajhradě nás
tím pádem zůstalo sedm. Nejmladší
sestřičce je dvacet pět a nejstarší čtyři
krát tolik.

POSTNÍ DOBA
Postní doba nás zve na cestu domů
Co je náplní a účelem postní doby?
Co a proč v postní době dělat?
Samotný název tohoto čtyřicetidenního
období není zcela jednoznačný.
Půst jako takový totiž není jeho jedinou
náplní.
Příprava na Velikonoce
Začněme od konce postní doby - od
Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech
křesťanů: celé jádro a síla křesťanství
spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení
Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství
získává člověk sjednocením s Kristem
skrze křest. Není potom divné, že jedním
z hlavních úkolů postní doby je
vyvrcholení přípravy katechumenů na

10. Rajhrad je na mapě Ořechovu velmi
blízko, jsou některé aktivity, které v
klášteře pořádáte pro laickou veřejnost a
na které bys chtěla ořechovské farníky
pozvat?
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křest. Pro ostatní věřící je tato doba
přípravou
na
obnovu
křtu
o
Velikonocích.

Hřích a pokání, aneb život z vlastních
sil
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu,
snaha dosáhnout štěstí a naplnění života
pouze vlastními silami. Toto vše vede
člověka ke hříchu, jenž je bariérou v
přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím
odmítnutím. Obrácení (pokání) proto
spočívá v tomto: obrátit se k Bohu,
nechat se Bohem milovat a v síle této
lásky se pak vydávat po jeho cestách.
Cesta obrácení s sebou přináší jak
“negativní” aspekt: osvobození od
hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”:
rozhodnutí pro dobro. V této
perspektivě lze pak slavit svátost
pokání, jakožto zásadní bod cesty
obrácení pokřtěného člověka.

Postní období je i příhodným časem k
obnovení chápání křesťanského života
jako velkého putování do domu Otcova.
Toto období začíná na Popeleční středu
udělováním “popelce” - sypáním popela
na hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte
evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy
započal Ježíš své poslání na zemi, aby
smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl
každého na cestu života. Bůh Otec totiž
připravil plán spásy pro všechny lidi,
kteří od něho pocházejí a k němu
směřují. (Poznámka: druhá varianta
doprovodných slov k sypání popela na
hlavu: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se
navrátíš")

Konkrétní kroky v postní době, aneb
staletími osvědčené prostředky na
cestě obrácení:

Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi
nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, mstivý a
lhostejný, prostě takový, jací bychom
byli na jeho místě my, v nás zabíjí naději,
víru, lásku a život vůbec... Celé Zjevení
nám však říká, že Bůh není jako my. Je
Otec, původce lásky. Právě o tomto
mluví Ježíš v podobenství o milosrdném
otci a marnotratném synu (srov. Lk
15,11). Jeho láska se nabízí a
přizpůsobuje každému z nás. Svou
láskou nás naplňuje ale do té míry, jak
se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc
má možnost změnit náš život. "Syn vstal
a šel ke svému otci. Když byl ještě
daleko, otec ho uviděl a pohnut
soucitem přiběhl, objal ho a políbil..."
(Lk 15, 20)
Kristus nám zjevil Boha jako Otce
plného milosrdenství. (Jan Pavel II.)

- Modlitba
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je
příležitostí přezkoumat a probrat s
Pánem vše důležité z našeho života.
Modlitba je ale též projevem naší lásky k
bližním, modlíme-li se za druhé, za
známé i neznámé, za lidi, kterým tato
služba může prospět.
Několik tipů:
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno,
večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro
začátek
alespoň
při
zvláštních
příležitostech.
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně,
později pravidelně.
* Vyprávěj o Bohu dětem.
* Účastni se liturgického života své
farnosti: křížové cesty, bohoslužby
smíření...
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* Snaž se o dobré myšlenky, jsou
předpokladem každého rozvoje.
Modlitbou už je vědomý život v Boží
přítomnosti

těm, kteří to potřebují. Počínaje
vlastními dětmi, životními partnery,
rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné,
trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve
prospěch bližních realizujeme základní
přikázání lásky a ztotožňujeme se s
Kristem.
Několik tipů:
* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a
poznávej skrytou bídu.
* Otevři uši i srdce pro malomyslné,
bezradné a zoufalé.
* Měj starost o staré, nemocné a
postižené lidi.
České slovo almužna vzniklo z řeckého
elemosyné, které znamená milosrdenství,
milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy,
když s druhými sdílíme čas a pozornost,
radost i bolest.

- Půst
Postem zdaleka není myšleno jen
odepření si jídla. Půst je zřeknutí se
čehokoliv, co je v našem životě
postradatelné,
zbytečné
nebo
překážející, co nás spoutává. Skrze něj
dáváme ve svém životě větší prostor
Bohu a máme možnost více poznat sami
sebe...
Několik tipů:
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití,
kouření,
sledování
televize,
nakupování...
* Dodržuj Popeleční středu a Velký
pátek jako zvláštní dny půstu: jen
jednou se najez dosyta a odřekni si
maso.
* Přinášej páteční oběť - může mít různé
formy: zřeknutí se masa, omezení
konzumu. To, co je díky této páteční
oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru
lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti
odpovídají také různé formy osobní a
společné modlitby stejně jako služba a
pomoc druhým.
* Jako postní oběť dej stranou určitou
částku peněz: pro hladovějící a jinak
trpící
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset
mít" řekneme ne. Zřeknutí se znamená
svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.

- Smíření
Několik tipů:
* Připravuj se na smíření v myšlenkách.
Smíření není především něco, co musí
být protrpěno, ale něco, co musí být
slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je
pramenem radosti.
* Účastni se na slavení smíření
bohoslužebnou formou: především při
bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření.
* Nech v sobě působit smíření, které ti
bylo dáno.
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k
novému společnému začátku - objevuj v
druhém to dobré - vzpomeň na to vše
společné pěkné.
Smíření je postoj, který nás orientuje na
Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit
zlo za spásu.
"Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se,
která je dobrá, po ní se vydejte a vaše
duše naleznou klid." (Jer 6,16)

- Almužna, činění dobra
"Almužnou", činěním dobra - tím, čeho
se postem vzdáme, můžeme obohatit
toho, kdo to potřebuje. Almužna může
znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem,
trpělivost, hmotné prostředky všem
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Ježíšova výzva k obrácení míří
především k obrácení srdce, k vnitřnímu
pokání. Bez něho zůstávají všechny
skutky neplodné a lživé. /zdroj: vira.cz/

« Dětské mše svaté jsou slouženy
v pátek v kostele Všech svatých v 17.30
v tyto pátky: 25. 2., 18.3 (s křížovou
cestou), 29. 4., 27. 5., 24.6 (s táborákem)

POZVÁNÍ

« Jsme zváni k modlitbě Novény
k Božímu milosrdenství od Velkého
pátku do Neděle Božího milosrdenství
15.-23.4 2022

« Popeleční středa připadá na 2. 3.
2022, mše sv. budou slouženy v 17.00 u
sv. Jiří a v 19.00 u Všech svatých.
V Radosticích mše sv. s udělením popelce
bude sloužena ve čtvrtek 3. 3. 2022
v 18.00 hodin

« Postní almužna - postničky – jako
v minulém roce bude u sv. Jiří výtěžek
zaslán sestrám trapistkám Naší paní nad
Vltavou a u Všech sv. salesiánům Dona
Bosca v Bulharsku

« Křížové cesty u sv. Jiří se budou konat
každou neděli v 14.00 hodin.

Bohoslužby o Velikonocích 2022
· Zelený čtvrtek: 16.00 sv. Jiří, 18.00
Všech sv.
· Velký pátek: křížová cesta 15.00 sv. Jiří,
18.00 obřady u Všech sv.
· Bílá sobota- vigilie: 20.00 Všech sv.
· Neděle – Zmrtvýchvstání Páně: 8.00
sv. Jiří, 9.30 Všech sv., 11.00 Prštice
· Pondělí velikonoční: 8.00 sv. Jiří, 9.30
Všech sv., 11.00 Radostice

« Křížové cesty u Všech svatých se
budou konat každý pátek po mši svaté
v 17.30 hodin.
« Křížová cesta v přírodě pro obě
farnosti se koná 10. 4. 2022. Sraz
v 14.00 u kostela Všech svatých, závěr u
kříže na tikovickém kopci.
« Pouť rodin do Rajhradu se koná
v neděli 3. dubna 2022. Od kostela sv. Jiří
se vychází v 14.30 hodin, od kostela Všech
svatých v 15.00. Cesta je směrem ke kapli
sv. Peregrina a dále přírodou okolo
Želešic do Rajhradu ke klášteru Těšitelek.
Trasa je dlouhá cca 11 km, je schůdná i
pro
děti
a
kočárky.
V kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Rajhradě
bude sloužena mše svatá v 18.00 hodin.

« Jarní koncert u sv. Jiří se uskuteční 15.
5. 2022 v 15.00
« Poutní mše v kostele sv. Jiří bude
sloužena v neděli 24. dubna 2022
v 10.00 hodin. V kostele Všech svatých
bude nedělní mše sv. už v 8.00 hodin.
« Uzávěrka dalšího čísla časopisu
Peregrínek je 7. 4. 2022 Své příspěvky
posílejte na peregrinek@atlas.cz nebo
leona@steingart.cz nebo předejte osobně.
Děkujeme 

« Postní duchovní obnova pro všechny
ve farnosti bude v rámci Tridua Modliteb
matek. Uskuteční se 25. – 27. 3. 2022.
Pátek 25.3 17.30 – 19.30, sobota 26.3 8.00
– 10.00, neděle 27. 3. 17.00 – 19.00
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