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Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 17 Číslo 120 Červen - Září 2022
ÚVODNÍK
Milí bratři a sestry, ořechovští farníci!
Za týden začínají prázdniny, které jsou
spojeny s různým cestováním a
navštěvováním krásných míst. Nabízím
k zamyšlení text P. Jána Augustina Beňa
z knihy „Den co den“:
„Jen já bych měl být bez cíle?
Jak písečné zrnko, tak rostlinná buňka
mají svou úlohu v plánu, podle něhož
Bůh řídí a spravuje svět. Nic není
zbytečné z toho, co existuje. Minerály se
rozpouštějí a slouží rostlinám, rostliny
zvířatům a všechno člověku. Co je nižší,
méně dokonalé, hyne, aby umožnilo žít a
působit vyššímu.
A co člověk?
To jen on by se měl potloukat v říši
tvorstva bez cíle?
Kámen ukrytý tisíc mil pod zemským
povrchem má důvod své existence - a já,
člověk, vrcholné Boží dílo, já bych měl
být beze smyslu? Ne! To se příčí mému
rozumu. Když tu jsem, musím k něčemu
být.
A když tu jsem jako vrcholné
Stvořitelské dílo, mé poslání nemůže být
podřadné...“
Přeji vám všem, abyste při cestách ke
svým cílům dokázali nacházet hluboký
smysl a cíl našeho života, který můžeme
nalézt jedině v Boží náruči.
Přeji požehnané prázdniny.
Váš otec Jan

Poděkování za brigádu
Chtěl bych moc poděkovat všem
ochotným pomocníkům, kteří přišli na
dvě brigády, při kterých jsme pracovali
na odvlhčení kostela a opravě fary.
Udělalo se spoustu práce. Moc díky.

Foto: Jan Kotík

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:
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Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!

Modleme se, aby malí a střední
podnikatelé,
vážně
zasažení
hospodářskou a sociální krizí, našli
prostředky nezbytné k pokračování
svého podnikání ve službách okolí, ve
kterém žijí.
Národní úmysl: Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se
vydávají na cesty za poznáním a
rekreací, aby Boha nalezli v kráse
přírody i vznešenosti umění.
Září 2022
Úmysl papeže: Za zrušení trestu smrti
Modleme se za to, aby v zákonech všech
zemí světa byl zrušen trest smrti, který
poškozuje nedotknutelnost a důstojnost
osoby.
Národní úmysl: Za synodní proces
Modleme se za místní církve evropského
kontinentu, aby v rámci synodního
procesu naslouchaly Duchu pravdy a
pokoje.

Foto: zdroj Wikipeide

Červen 2022
Úmysl papeže: Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po
celém světě, aby skrze konkrétní skutky
prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly
se v každodenním životě.
Národní úmysl: Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze,
aby byli stateční a věrní a stále úžeji se
spojovali s Kristem Veleknězem.

MONS. PAVEL KONZBUL NOVÝM
BISKUPEM V BRNĚ

Červenec 2022
Úmysl papeže: Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří
představují kořeny a paměť lidu, aby
jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly
nejmladším dívat se do budoucnosti s
nadějí a odpovědností.
Národní úmysl: Za české předsednictví
Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví
Evropské unie přispělo k jednotě mezi
zeměmi našeho kontinentu a k obnově
křesťanských hodnot.
Červenec 2022
Úmysl papeže:
podnikatele

Za

malé

a

střední
Foto: zdroj cirkev.cz
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V den slavnosti diecézních patronů sv.
Petra a Pavla 29. června 2022 při
bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále
sv. Petra a Pavla se nový biskup
kanonicky ujme vedení diecéze.

Svatý otec František v poledne 26.
května
2022,
v
den
slavnosti
Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14.
diecézním biskupem brněnským Mons.
Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr.,
dosavadního
pomocného
biskupa
brněnského,
titulárního
biskupa
litomyšlského a generálního vikáře
brněnské diecéze.

Nového biskupa dostává Biskupství
brněnské právě v roce svého 245. výročí
založení.

Jaké byly bezprostřední dojmy nového
diecézního biskupa Pavla Konzbula po
jeho jmenování?
„Cítil jsem se podobně jako apoštol Petr.
Vždycky, když se ho Ježíš zeptal, zda ho
miluje a on kladně odpověděl, tak dostal
nějakou práci. Jáhen, kněz i biskup, to
jsou podle mého názoru především
pečovatelské profese. Proto bych se rád
ve své diecézi řídil pravidlem tři P.

Foto: zdroj cirkev.cz

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE
JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE

Biskup Pavel Konzbul pokračuje: „Jde o
péči o povolání, a s tím souvisí
především péče o rodiny. V tom chci
navázat na prioritu mého předchůdce
otec biskupa Vojtěcha. V rodinách se
všechna povolání rodí, klíčí a zrají.
Potom je to péče o vztahy v diecézi.
Administrativu lze delegovat, vztahy
nikoliv. Živé společenství mezi kněžími,
jejich biskupem a farnostmi je něco, po
čem volají věřící v probíhajícím
synodálním procesu. Obě tyto péče by
ale byly málo efektivní, pokud bychom
Krista nenásledovali v modlitbě. A tak
péče o modlitbu a její rozvoj bude mojí
třetí prioritou. Dnešního dne má
každoročně v liturgickém kalendáři
svátek můj oblíbený italský světec Filip
Neri, právě on je pro mne v těchto třech
snahách velkou inspirací.“

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v
duchovní službě,
je to skoro rok, kdy jsem po dovršení
pětasedmdesáti let a zaslání abdikace
Svatému otci vyzval vás všechny k
modlitbám za nového brněnského
diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26.
května,
v
den
slavnosti
Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež
František 14. Diecézním biskupem
brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula,
dosavadního pomocného biskupa a
generálního vikáře.
Při této příležitosti bych vám všem chtěl
poděkovat za třicet dva let, která jsem s
vámi a pro vás mohl ve službě
brněnského diecézního biskupa prožít.
Celý život jsem prosil Pána, abych se stal
jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil,
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jak On obdarovával mne. Vždy jsem byl
šťastný, že mne povolal do své služby, a
prosil jsem ho, aby takovou radost
poznalo co nejvíc lidí. Znovu a znovu
jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely
všechny kříže služby svou hrozivost a
tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh
obdarovával i tím, co mně bral.
Jako váš biskup jsem se snažil – při
zachování co největší možné svobody –
umožňovat kněžím i ostatním lidem, aby
všemi svými dary a možnostmi byli
dobrým
a
tvárným
„stavebním
materiálem“ Ducha Svatého. Naše
církevní společenství jsem vnímal jako
širokou řeku, ohraničenou pravým a
levým břehem, a mým přáním bylo, aby
se na žádné straně ze svých břehů
nevylévala.
Vnímal jsem a stále vnímám vaši
různorodou pomoc a duchovní podporu.
Je vás tolik, kterým bych chtěl s
vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně
pomáhali v životě, v kněžství a později
v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není
možné. Proto aspoň takto děkuji všem,
které jsem měl možnost poznat osobně,
a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své
starosti o církev a moji biskupskou
službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh
vše mnohonásobně odplatí. A omlouvám
se všem, které jsem zklamal, zranil nebo
nenaplnil jejich očekávání.
Co se mnou bude dál? Biskup neodchází
do penze. Biskup předává úřad. Proto
chci být k dispozici svému nástupci ve
všem tom, co on uzná za vhodné a
prospěšné pro naši diecézi.
Mám radost, že se mým nástupcem na
brněnském biskupském stolci stal otec
biskup Pavel Konzbul, a přeji mu, aby ho
neopouštěl jeho typický humor ani v

situacích,
které
budou
vypadat
neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho
službě provázet ve svých modlitbách.
Celé brněnské diecézi i každému z vás
přeji slovy proroka Nehemiáše, aby
„radost z Hospodina byla vaší silou“.
Tak jako v předcházejících dvaatřiceti
letech, zůstáváte nadále v mých
každodenních modlitbách.
Ze srdce žehná
emeritní biskup Vojtěch
apoštolský administrátor
/z www.biskupstvi.cz vybrala Leona
Steingartová/
SVATOST JE PRO KAŽDÉHO
Služebnice
Boží
Pretschnerová, OSF

S.M.

Eliška

Sestra Marie Eliška Pretschnerová,
křestním jménem Anna, se narodila jako
dcera lesníka dne 26. září 1911 v
Nových Zámcích v Čechách. Vyrůstala se
čtyřmi sourozenci v láskyplném
prostředí uprostřed lesů.
Anička,
jak
ji
doma
nazývali,
vystudovala s výborným prospěchem
Učitelský ústav Kongregace Školských
sester OSF (Ordinis sancti Francisci) v
Chrudimi.
Jak
píše
ve
svých
vzpomínkách, bránila se studiu na této
škole z obavy, že by se tam „musela
pořád modlit“. Již za studia však
zatoužila dát se plně Bohu v řeholním
zasvěcení. Byla přijata do kandidatury
Kongregace v Praze - Břevnově, kde bylo
v této době sídlo generální správy. Zde
složila sestra Eliška - toto jméno dostala
jako řeholní jméno při obláčce - 13.
srpna 1932 řeholní sliby.
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letech, především při soustřeďování
sester, jejich internaci a dalších tvrdých
likvidačních opatřeních komunistické
vlády, byla sestra Eliška pro všechny
sestry příkladem svou prostou a
neokázalou statečností. Byla vždy tam,
kde byla situace nejtěžší. Otevřené
srdce, citlivý přístup, pohotovost pustit
se do neobtížnější práce byly velkou
podporou vyšším představeným a všem
sestrám dodávaly pocit bezpečí. Stejně
tak tomu bylo i v době politického
uvolnění v letech 1967 až 1969, kdy
nedbala varovných hlasů k potřebné
opatrnosti a s malou skupinou
odvážných pracovníků stála v první linii.
V roce 1969 se sestra Eliška dostala na
zvláštní povolení do Říma, do sídla
generální správy, rovněž tak na
mimořádnou generální kapitulu v témže
roce do Merana, kam byla vyslána ještě s
dalšími delegátkami provincie. V závěru
dalšího roku byla na řádné generální
kapitule
zvolena
generální
představenou celé Kongregace. Sestry z
ostatních provincií, i když sestru Elišku
většinou neznaly, vycítily osobnost. Ve
funkci generální představené zůstala
sestra Eliška po opětovném zvolení až
do roku 1983, kdy se vrací zpět do vlasti.
Pozemský čas sestry Elišky se naplnil
dne 4. května 1993. Pohřbena byla 8.
května na hřbitově ve Slatiňanech za
účasti generální představené S.M. Lucety
Macíkové a členek generální rady, které
právě končily zasedání generální správy
Kongregace
a
provinciálních
představených tentokráte v naší zemi.
Na pohřbu byli přítomni i velcí přátelé
S.M. Elišky: Otec biskup Otčenášek a pan
opat Vít Tajovský OPraem, kteří dlouhá
léta nesli statečně kříž pronásledování

Foto: zdroj eliskaosf.cz

Od této chvíle žila své povolání jako
členka
školské
františkánské
Kongregace příkladně věrně v plném
darování se Bohu a službou svému
řeholnímu společenství. Své vzdělání
doplnila maturitou na Dívčím reálném
gymnáziu Kongregace v Praze a byla
přijata ke studiu fyziky a matematiky na
Univerzitu Karlovu v Praze. K ukončení
studia jí chyběla pouze poslední
závěrečná zkouška, když byly všechny
vysoké školy z nařízení německé vlády
uzavřeny. Sestra Eliška konala potom
různé práce podle toho, jaké poslání od
svých představených dostávala. S
radostí přijala také úkol vyučovat
náboženství na školách v okrajových
částech Prahy.
Studium na vysoké škole mohla sestra
Eliška ukončit až po po válce v r. 1945.
Vyučovala potom matematiku a fyziku
na Gymnáziu Kongregace v Praze Vinohradech až do jeho zrušení v r.
1948. V této době byla pověřena také
důležitým úkolem ve vlastním řeholním
společenství jako magistra početné
skupiny novicek. V následujících těžkých
5
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pro svou věrnost. Mnoho krásných slov
bylo o sestře Elišce řečeno v kapli
kláštera při zádušní mši svaté i u hrobu
na slatiňanském hřbitově. Pohřbu se
dále zúčastnilo velké množství kněží,
generální í provinciální představené
různých kongregací, velký počet sester,
přátel a známých. Kondolenční dopisy
hovořily v superlativech o té, která v
těžké době byla příkladem věrnosti,
lásky a statečnosti. Jeden z přátel sestry
Elišky napsal ve svém dopise: „Sestra
Eliška byla zajisté obdařena povoláním
k řeholnímu životu. Ale právě proto, že
současně znala matematiku, fyziku a
jazyky, dosáhla vyváženosti své osoby a
mohla více porozumět různým lidem.

přímluvu v nebi a prosme Pána, aby
došla v Církvi oficiálního ocenění své
lásky, statečnosti a krajní obětavosti.“
Sestry Kongregace, kterou milovala, pro
kterou žila, mají její odkaz, její stopy.
Kterýsi básník napsal, že je stopa, která
hřeje, a stopa, která zebe. Až bude srdce
svírat úzkost, bolest a chlad, vstoupí i
ony do šlépějí sestry Elišky. Zahřejí, dají
radost a odvahu. A především: jsou to
stopy věrné následovnice sv. Františka.
/ z www.eliskaosf.cz sepsala Lada
Badinová/
SYNODÁLNÍ PROCES
V BRNĚNSKÉ DIECÉZI
Biskup
Pavel
Konzbul,
diecézní
koordinátor pro synodální konzultaci
XVI. řádného generálního shromáždění
biskupské synody „Za synodální církev:
společenství, spoluúčast a poslání“,
představil souhrn výstupů za brněnskou
diecézi dne 7. května 2022 v katedrále
na
Petrově
kněžím,
farním
koordinátorům a vedoucím synodálních
skupin z farností.
Byly zveřejněny informace o přípravě a
počtu zapojených skupinek. Dále body,
které byly nazvány „Po čem volají
účastníci synody v brněnské diecézi?“
Např. téma společenské vztahy, pouhá
účast na bohoslužbě nestačí, touha po
hlubším prožívání spirituality, církev
otevřená a přijímající, farnost je naše
zodpovědnost, vztahy mezi knězem a
laiky, vztahy mezi biskupem a laiky,
tradice, dialog … aj.
Shrnutí výstupů synodálního procesu za
brněnskou diecézi je nyní k dispozici i
široké
veřejnosti
na
webových
stránkách www.biskupstvi.cz
/Leona Steingartová/

Foto: zdroj eliskaosf.cz

Toto
porozumění,
spojené
s
opravdovou, upřímnou láskou, kterou
dnes již skoro nikdo nezná, vyvolalo i u
lidí Církvi nepřátelských pocit úžasu a
tolerance. Myslím, že sestra Eliška je typ
moderní, realistické světice. Prosme ji o
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hodně tvrdě. Každý se v nich mohl, či
měl najít, a zamyslet se. Poté jsme
přistoupili k uctívání kříže, svatému
přijímání a tiché adoraci. I když nebyly
velkopáteční obřady kompletní, byl to
čas pro ztišení a zamyšlení. Zážitek měly
i děti, jelikož se obřady nekonaly moc
pozdě a také měly možnost nahlédnout
do Božího hrobu.
Na Boží hod velikonoční přispěly ke
slavnostní atmosféře nádherné písně
našeho chrámového sboru.
O Velikonočním pondělí čekalo po mši
ženy a dívky u východu z kostela
netradiční překvapení, pan farář každou
vyšlehal obří mrskačkou.
Dozvuky Velikonoc jsme mohli ještě
jednou prožít při jarním koncertě u
svatého Jiří, kde se chrámovou lodí nesly
písně z velikonočního repertoáru obou
ořechovských chrámových sborů i
rytmických skupin Fatima a Gemini.
Opět hráli a zpívali všichni perfektně.
/Iveta Strnadová/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Velikonoce u sv. Jiří
V době postní jsme se scházeli v kostele
svatého Jiří každou neděli odpoledne ke
křížové cestě, kterou vždy vedlo jiné
společenství či skupinka. Na Květnou
neděli se konal průvod s ratolestmi a
kočičkami. Po postní době to byla
slavnostní mše plna očekávání a radosti.
Mimořádným zážitkem byla mše svatá
na Zelený čtvrtek, kdy jsme si
připomínali Poslední večeři Ježíše
Krista. Jak již je v našich farnostech
tradicí, kněz myje nohy vybraným
mužům, jako to udělal Ježíš apoštolům.
Tento rituál měl symbolizovat Kristovu
pokoru. Avšak toho dne se v kostele
svatého Jiří nesešel zrovna dostatek
mužů, tak otec Jan vyzval všechny
účastníky bohoslužby, aby předstoupili
zájemci k tomuto rituálu. A tak asi
poprvé byly knězem omyty nohy i
ženám a dětem.
Na Velký pátek se konala v Tikovicích
pouze křížová cesta, kterou vedl sám
otec Jan. Zastavení byla tentokrát pojata

Letošní Velikonoční vigilie u Všech
svatých
přinesla i novinky. Větší část obřadu
probíhala ve světle svíček. „Světlo
Kristovo“
je
symbol
přechodu
starozákonní doby před Kristovým
ukřižováním do období po jeho
zmrtvýchstání.
Obnova křestního slibu v následující
části mě přinesla krásný zážitek, o který
se s Vámi chci rozdělit: Při kropení
Božího lidu svěcenou vodou byl otec Jan
v dobrém rozmaru a když kropil naši
tikovickou skupinku, vesele se na nás
usmál a dostali jsme ještě jednu dávku z
kropenky, jaksi navíc.
7
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Tato drobná příhoda potěšila všechny
dospělé a ještě více přítomné děti. Jeden
úsměv kněze se pro mě stal hlubokým
zážitkem.
Teprve po osmdesáti letech života jsem
si uvědomil, o kolik krásných zážitků
jsem se připravil při podobných
bohoslužebných obřadech (pozdravení
pokoje, kropení, žehnání monstrancí),
protože jsem nepřidal úsměv, pohled do
očí, pevnější stisk ruky svým sousedům
v lavicích, nebo svým farářům. Život se
skládá opravdu z drobností a já se
musím ještě hodně rychle polepšit.
Díky otče Jane, nešetřete i nadále
úsměvy, ani svěcenou vodou…
/Ivan Macíček/

Otče Jane, jak hodnotíte sbírku, která
proběhla v našich farnostech?
Sbírku hodnotím velice pozitivně. V rámci
našich farností se sesbíralo něco kolem
třiceti banánovek potravinové a hmotné
pomoci, za což moc děkuji. Připojili jsme
se tak k farnostem Žďárského děkanátu,
takže jsme společně dokázali naplnit
autobus a ještě zbylo. Zbývající krabice,
které se nevešly do autobusu, dopravovali
střeličtí skauti. Jako důležitou vnímám
také pomoc, kterou obec a mnozí z vás
poskytli a stále ještě poskytují,
uprchlíkům, kteří přišli s prosbou o
ubytování.
Jak probíhala samotná
předání potřebných věcí?

Sbírka pro Ukrajinu
Obě ořechovské farnosti se připojili k
výzvě otce Jana ve farních ohláškách - k
zapojení se do potravinové a finanční
sbírky pro Ukrajinu organizovanou
žďárským děkanem o. Vladimírem
Záleským. Pomoc mířila do města Chust,
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kde
řeckokatolická farnost sv. Štěpána
organizuje distribuci pomoci a výdej
potravin a hygienických potřeb.
Na Velikonoční pondělí se vydala
výprava
expedičním
autobusem.
Výpravu doprovodil i náš otec Jan.

cesta

a

K tomu, abych se vydal na cestu jako
doprovod, mě o. Vladimír Záleský docela
musel ukecávat. Když se mu to podařilo,
tak mi v sobotu před odjezdem sdělil, že
nemá platný cestovní pas, a že tedy
budeme cestovat bez Vladimíra. Na
velikonoční pondělí měl autobus přijet
kolem dvanácté hodiny před Obecní úřad,
kde
jsme
shromáždili
vysbírané
banánovky. Jenže řidič Aleš Brtník volal,
že čeká v Ořechově u Křižanova.

Foto: Jan Kotík

Foto: Jan Kotík

8

PEREGRÍNEK
Čekali jsme asi hodinu, během které mi
Vladimír předal připravené dokumenty a
vysvětlil, jak se má postupovat. V
autobuse se sešla příjemná skupina.
Vladimír nalákal na cestu P. Marka
Husáka, P. Tomáše Fránka a kamaráda
Zdeňka Kyncla a pak nám všem řekl, ať
jedeme sami.
Cesta proběhla se zkušenými řidiči v
pořádku a někdy kolem půlnoci jsme byli
na maďarsko-ukrajinské hranici na
přechodu Astei v blízkosti Berehove.
Bohužel jsme narazili na celníky, kteří
pomoci Ukrajině moc nefandili a
nenechali nás projet. Řekli, že autobus
vozí lidi a ne krabice. Přesunuli jsme se
tedy do přechodu ve vesnici Vylok, ze
které je to mnohem blíž k cíli – farnosti v
Chustu. Otec Volodimir přijel se dvěma
dodávkami. Celý náklad se do nich
nevešel, takže se muselo jet dvakrát. Nad
ránem byla celá operace skončena,
řidičům zrovna končil povinný odpočinek,
tak jsme mohli sednout do prázdného
autobusu a vyrazit k domovu.

které si mohou vyzvednout lidé po
předložení dokladu potvrzující že
pochází z válečných zón. Humanitární
pomoc je odtud také distribuována do
blízkého okolí. Tuto pomoc již využilo
více než 450 ukrajinský rodin a jen za
včerejší
den
se
rozdalo
80
potravinových balíčků. V poslední sbírce
od Vás se vybralo 993 kg potravin. 171
kg mouky, 169 kg těstovin a polévek, 36
litrů oleje, 62 kg luštěnin, 145 kg rýže,
27 kg sladkostí, 202 kilo konzerv a
paštik, 12 litrů mléka, 104 kg soli a
cukru, 20 kg dětské výživy a sunaru, 7
kg čaje a kávy, 38 kg müsli…
Děkujeme všem Žďárákům a z okolí za
štědrou pomoc lidem kteří přišli o
všechno.
o. Volodimir Babič
Ukrajinské Velikonoce v Ořechově
Většina Ukrajinců jsou pravoslavní
křesťané a podle jejich juliánského
kalendáře vychází Velikonoce o týden
později, než u nás (stejně jako třeba
jejich Vánoce).
Ukrajinské velikonoční svátky se
nazývají Velykden, nebolí Velký den.
Také dodržují čtyřicetidenní půst. V
sobotu barví vejce, která vystavují za
okny. A také pečou sváteční pokrmy.
Například paschu, což je takový sladký
kynutý
zamotaný
bochník
s
kandovaným ovocem. Noc ze soboty na
neděli tráví v kostele a venku kolem
kostela.
V neděli se schází s rodinami a pořádají
bohaté hostiny. Také
navštěvují
hřbitovy a vzpomínají na své zemřelé.
Těm nosí dárky, především zase nějaké
jidlo.

Připojuji děkovný dopis od otce
Volodimira Babiče:
Drazí přátelé,
upřímné a srdečné díky všem dárcům
druhé sbírky humanitární pomoci pro
ukrajinské občany. Vaše pomoc dorazila
na místo určení v pravý čas. Potraviny
nám došly den před tím, než přijela Vaše
zásilka.
V Zakarpatské oblasti je v současnosti
asi 250 000 lidí, kteří utekli z bojových
oblastí a nechtějí opustit Ukrajinu. Vámi
vybrané potraviny putují právě těmto
lidem, kteří jsou ubytováni po
tělocvičnách a farách. Pomoc je
rozdělována do potravinových balíčků,
9
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Na Velikonoční pondělí muži polevají
dívky vodou nebo postříkají voňavkou.
A jak trávili Velikonoce Ukrajinci v
Ořechově? V sobotu se zúčastnili
pravoslavné mše na pohřebišti. Tato
příležitost je velmi potěšila. Poté jim
otec Jan v kostele Všech svatých
požehnal jejich velikonoční pokrmy. V
neděli ráno přišli i s dětmi do kostela
svatého Jiří, kde se zrovna konala poutní
bohoslužba. Takže to měli ještě
zpestřeno o sborové zpěvy a ořechovský
folklor, protože děti byly oblečeny v
krojích.
/Iveta Strnadová/

setkání bylo tentokrát věcné a krátké. V
programu se upustilo od dřívějších
honosných projevů, vojenských poct a
jiných zbytečných zvyklostí. Není se co
divit, s ohledem na současnou válku na
Ukrajině, která zabíjí, vyhání miliony
lidí z vlastních domovů a páchá
obrovské škody na majetku Ukrajiny i
jejích obyvatel. Ruská federace, dříve
osvoboditel, dnes agresor, válčí na
samostatné , suverenní Ukrajině. Od
rozpadu Sovětského svazu se Rusko cítí
poníženo a usiluje o znovu obnovení
dřívější velmoci. Ukrajina ale chce žít v
míru a demokracii. Válečný stav trvá už
5. měsíc a nepřímo postihuje i ostatní
země Evropy, vč. ČR.
Na pohřebišti je pochováno 1452
rudoarmějců všech národností. Rusové,
Ukrajinci, Uzbekové, Gruzínci, Moldavci
a jiní, sloučeni tehdy do SSSR. Těm
všem stejně patřila letošní pietní
vzpomínka. K hlavní mohyle byly
položeny kytice. V projevech byla
vzdána čest a poděkování všem padlým
hrdinům, nevin- ným obětem války.
Zástupkyně ukrajinského konzulátu
zmínila současnou válečnou hrozbu.
Následovaly církevní obřady a modlitby,
které vedli místní farář Ing. P. Jan Kotík,
pravoslavný duchovní z Dolních Kounic
a evangelický vojenský kaplan ze
Silůvek. Mezi občany byla velká skupina
ukrajinských žen a dětí, které doufají, že
válka brzy skončí, za což se I v kostele
modlíme. Místních se zúčastnilo
tentokrát málo, asi jen ti upřimní. Vždyť
zde pochovaní vojáci, ani ti, kteří dnes
bojují na Ukrajině si válku nevymysleli
Ořechov byl 2. světovou válkou velmi
těžce postižen. Tanková bitva o Brno,
byla krutá. Obyvatelé museli být plných

Foto: Iveta Strnadová

Pietní vzpomínka obětí válek
V sobotu 23. dubna 2022 se konala na
pohřebišti Rudé armády v Ořechově ,
jako každoročně, pietní vzpomínka k 77.
výročí ukončení 2. světové války a
osvobození obce, v dubnu 1945. Pietní
10

PEREGRÍNEK
7
dní
ukryti
ve
sklepích.
Bombardováním bylo úplně zničeno 189
domů, zahynulo 22 místních lidí.
Každá válka je zlá, nikdo si válku
nepřejeme.
/Ludmila Krečmerová/
Pouť ke cti sv. Jiří
V neděli 24. 4. jsme slavili poutní mší
svátek patrona kostela sv. Jiří. Možná ne
všichni tušíme, jakou kulturní a
historickou památku v obci máme. Už ve
Vlastivědě moravské se uvádí, že na
základě zasvěcení a polohy kostela se
jedná o jeden z nejstarších kostelů na
Moravě. O jeho stavbě se traduje pověst,
že za starých časů byl budován „na
Křibech“, na kopci u Štikovic, ale co ve
dne vystavěli, že to v noci bylo sneseno
na místo, kde kostel stojí nyní. Kostely
zasvěcené sv. Jiří patří často mezi
nejstarší. V námětech sv.Jiří zabíjejícího
draka je symbolicky vyjádřeno poražení
něčeho zlého. Oltářní obraz zdejšího
kostela je vysvětlen latinským citátem a
sv.Jiří se tak má stát bojovníkem za mír,
má porazit zlo války reprezentované
symbolickým zabitím draka, jeho
vítězství
je
také
symbolizováno
vavřínovým věncem v rukou andělů.
Tato idea má velkou aktuálnost a sílu
právě v této době a snad i právě proto se
mše účastnilo mnoho věřících, tento
slavnostní okamžik umocnil i velký
počet děvčat v krojích, které symbolicky
propojily současnost s tradicí. Během
mše byl také posvěcen obraz sv. Jiří
dovezený z Gruzie (země zasvěcené
tomuto patronovi), který je trvale
vystaven na bočním oltáři kostela. Kéž je
odvaha tohoto světce a patrona inspirací
a posilou nejen pro nás farníky.
/Simona Floriánová/

Foto: Judita Floriánová

Pouť ke sv. Peregrinu
V neděli 1. 5. jsme se sešli na poutní
průvod a následnou mši k uctění
památky sv. Peregrina. Za modlitby sv.
růžence a zpěvu k oslavě P. Marie jsme
došli ke kříži, kde o. Jan po modlitbě
požehnal půdě za dobrou úrodu, za
vláhu. A hned jsme se dočkali odpovědi,
lehce sprchlo! Pokračovali jsme dále ke
kapličce, kde nás přivítalo zvonění
zvonu a mohli jsme se usadit na
připravené lavice a mše mohla začít. U
kapličky se nás sešlo mnoho známých i
neznámých z různých směrů, ale se
stejným úmyslem, připomenou si život
světce Peregrina. Oslavit jeho proměnu,
silnou a pevnou víru v Boží plán a
vedení. Poutní mše se zúčastnil a s o.
Janem sloužil i o. Mariusz, kterého jsme
11
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všichni
rádi
uvítali
v
našem
společenství.
Zpěvem a hudbou nás doprovodily Jana
Ryšavá s Markétou Dudíkovou. Po mši
jsme mohli již tradičně zakoupit a
ochutnat perníky, nebo je přinést našim
blízkým domů.
Kéž nás sv. Peregrin chrání a je nám
vzorem v našich životech. Děkuji všem
poutníkům, že jsme se po roce opět sešli
a těšíme se zase za rok !
/Milena Kovářová/

patronem nemocných rakovinou a
nemocí nohou. Poblíž kaple v minulosti
stála na kamenném podstavci dřevěná
gotická socha Panny Marie s Ježíškem,
kterou tam věnovali brněnští poutníci,
po tragedii, kdy celá výprava utonula v
Dunaji. Zachránila se pouze jedna žena.
Později
byla
socha
Madony
přestěhována z lesní samoty do obce, z
obav poškození povětrnostními i jinými
vlivy. Přístřešek jí byl poskytnut ve
výklenku na průčelí domu Rostislava
Janka, dnes Pavlíkova 61. V druhé
světové válce byl dům Jankových
zasažen střelou a zcela vyhořel. Socha
Madony však stála ve výklenku
neporušená. Po válce byla
socha
zrestaurována a umístěna do kostela
Všech svatých. Když Rostislav Janek,
nedávno, v souvislosti se zřízením
obchůdku
se
zdravou
výživou,
bylinkovými čaji, přírodní kosmetikou
aj. , s poetickým názvem "Schůzka
7.13", ve svém domě na Pavlíkové 61,
provedl úpravu zeleně před domem a
zakrátil vzrostlé keře, objevil se
obrovský zajímavý kámen. Údajně
vápenec, velký asi 1 x 1m, dosud ukrytý
v husté zeleni. Je rozložitý, pěkně
opracovaný. Na hoře je zvláštně
upraven. Vytesaný výčnělek zabroušená
ploška a z boků navrtané
otvory
napovídají, že se nejedná o obyčejný
kámen, ale musel něčemu sloužit. My,
chodící kolem jsme kámen okukovali, až
pan Rostislav Janek nám ochotně
záhadu objasnil. Stojí za přečtení:
Jeho otec pan Rostislav Janek st. (nar
1924, zemř. 1993, hudebník, včelař) měl
rád přírodu, historii i tradice. Nebylo
mu lhostejné, kam se tehdy poděl
kamenný podstavec oné dřevěné sochy.

Poděkování za perníčky
Na pouti byly k mání za dobrovolný
příspěvek opět krásně nazdobené
perníčky. Vybralo se za ně 3077,- Kč a
částka bude věnovaná na stavbu školy v
Mpanze.
/Jana Ryšavá/

Zajímavý kámen od Peregrínka
Letošní peregrínská pouť se konala v
neděli 1. května. U kaple svatého
Peregrina se sešli lidé z celého okolí.
Někteří se dopravili auty, jiní na kolech.
Většina přišla společně tradičním
procesím. Všichni měli možnost prožít
krásné duchovní odpoledne. Malá
skromná kaple v lesíku, severně od
Ořechova, asi hodinku pěší chůze ,dříve
sloužívala
jako
první
zastávka
poutníkům vypraveným z Brna do Maria
Zeell v Rakousku. Je zasvěcena málo
známému světci, sv. Peregrínu. Žil ve
14.století, původem z italského Forli. Je
12
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Začal po podstavci pátrat. Chodíval rád
do polí i lesů a kámen skutečně našel.
Objevil ho v hluboké strži, vpravo od
kaple v nepřístupném místě, téměř až u
řeky Bobravy. Jak se tam dostal ?
Pravděpodobně nějací „ siláci“ zkoušeli
sílu, podstavec odvalili a svrhli do rokle.
Pan Janek si zamanul, že kámen z
nedůstojného a nepřístuného místa
vyprostí. S kamarádem Stanislavem
Dvořákem, nedbali vlastního nebezpečí
a kámen z houštiny vytáhli. Oba tehdy
pracovali v JZD a s pásákem détikem (
DT 54) , který řídil Staňa Dvořák, se jim
to po velkém úsilí podařilo. Dnes jejich
práci, vytrvalost a smysl pro pořádek
obdivujeme. Tehdy nebyla doba
nakloněna náboženským tradicím. O
pamětní kámen nebyl zájem. Tak pan
Janek bývalý podstavec usadil na
prostranství před svým domem a je tam
dodnes. Když rodina vysazovala před
domem okrasnou zeleň, předmětný
kámen byl obsázen ze všech stran. Zeleň
rostla, mohutněla a po celý čas kámen
pečlivě ukrývala. Až teď b yl odhalen.
Půjdete-li do lékárny, na hřbitov nebo
nakoupit do voňavého obchůdku
"Schůzka 7.13 „ , všimněte si tohoto
kamene s „příběhem“. Je viditelný i z
chodníku, leží asi 6 metrů od obrubníku.
K Pergrínskému kopci se váže ještě i jiná
vzpomínka. Pamětníci vědí, že se tamní
lokalitě říkávalo na “ Červeném vrchu“.
To proto že v této lokalitě se vyskytuje
písčitá zemina, mírně zbarvená do
červena. Vlevo pod kopcem se těžil kopal ostrý červený písek, štěrk, kterým
lidé pokrývali hroby na hřbitově a dávali
na chodníky před domy, když ještě
nebyla dlažba. A i dnes se tam dá pytel

nebo kolečka červeného písku nakopat.
Můžete si to sami ověřit.
/podle vyprávění Rostislava Janka
sepsala Ludmila Krečmerová/
Poutní
místo
jako
významný
zeměpisný bod
V roce 1759 došlo k měření
tzv.vídeňského
poledníku,
jehož
smyslem bylo určení tvaru a velikosti
Země. Místo, kde stojí kaple sv.
Peregerina, bylo jedním z pomocných
trigonometrických bodů.

Foto a informace: zdroj peregrin.webnode.cz
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Pouť mužů do Kostelního Vydří
Již po deváté se skupina chlapů vydala
na červnové putování. Tentokrát k
Panně Marii Karmelské do Kostelního
Vydří.
Celkem skupina měla historicky největší
počet, a to 30 účastníků (z Ořechova
také největší počet - 8 poutníků).
První den do Oslavan cca 25 km ( +6 km
z Ořechova) se vyrazilo ráno kolem 9
hodiny po mši svaté v Nebovidech.
U oltáře se sešli tři nám dobře známí
kněží - Mariusz, Krzysztof, Jan Kotík.
Náš otec Jan byl také novým poutníkem,
a tak jsme měli dva kněze v týmu a k
dispozici.
Druhý den byla mše v Oslavanech. Z
Oslavan do Valče je to asi 31 km- po
cestě nevynecháme pivovar Dalešice,
známý z filmu Postřižiny. Spaní bylo na
faře ve Valči - tolik nocležníků ještě
nezažila. Někteří z nás spali i venku.
Další den putování do Želetavy cca 34
km. Vyrážíme kolem 9. hodiny dobře
naladěni a posilněni dobrou snídaní a
Slovem Božím. Večer spíme v
rekreačním středisku kousek za
městem.
V sobotu asi 33 km, cesta vede lesem a
přírodou,
do
Kostelního
Vydří
přicházíme za mírného deště. Všechny
naše prosby, díky a modlitby byly
„doručeny“.
Každý den je dostatek duchovních
příležitostí k modlitbě, rozhovoru,
rozjímání v tichu, svátosti smíření. Tyto
možnosti (dary) jsou na pouti při
putování přirozenější a komfortnější než
ve shonu a ruchu všedního pracovního
dne.
Je třeba si to vyzkoušet. Přijměte
POZVÁNÍ.

Je zde prostor sdílet se s ostatními,
přestat se točit jen kolem sebe a učit se
vzájemně jeden od druhého.
Odměnou za vykonanou pouť - může být
i poznání sebe sama: KDO jsem, KAM jdu
a JAK jdu .
Za to že jsem tam byl a přijal (poznal)
jsem tu možnost, však vděčím nejvíce
BOHU. A TAK MU DĚKUJI !!!
/Jarek Hendrych/

Foto: Jarek Hendrych
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Donátoři v Žarošicích
V sobotu 14. května 2022 v 15.00 hod.
se po dlouhých přípravách uskutečnila
první pouť donátorů v poutním areálu v
Žarošicích. Hlavním celebrantem pouti
byl brněnský biskup Pavel Konzbul. Po
bohoslužbě se uskutečnil koncert Pavla
Helana. Pro děti bylo skauty připraveno
bohaté vyžití, pro všechny bylo k
dispozici občerstvení a každý si mohl na
památku
zakoupit
hrníček
na
,,donátorskou" kávu s logem Puls. Počasí
bylo ukázkové, slunečné. Děkujeme za
krásné duchovní i kulturní vyžití všem,
kdo s otcem Kafkou tuto pouť pro nás
připravili.
/Lada Badinová/

muset přesít kamínky a zemina a do
výkopu položit izolace.
Muselo se bagrovat opatrně, protože
během kopání byla vyhrabána hromada
kostí. Nalevo od kostela, v kopci na
nynější ulici U Kostela, se totiž dříve
nacházel hřbitov.

Foto: Jan Kotík

Další velkou akcí byla likvidace staré
podlahy ve společenské místnosti na
faře. Vše muselo pryč, podlaha se
odkopala až na škváru. Nyní na faře
probíhají stavební práce, které částečně
zajišťuje stavební firma, hrubá práce ale
zůstává na farnících.
Mimo to se chystalo a uklízelo okolí fary
a kostela na nadcházející společenské
události.
Práce šla brigádníkům mnohem lépe od
ruky, když po celou dobu přikládal ruku
k dílu také otec Jan, na což jsme jako
farníci hrdí.
O měsíc později se na brigádě sešlo
neuvěřitelných 19 pracantů z obou
ořechovských farností. Dorazily i mladé
posily. Počasí opět přálo, ale i přes tyto
tvrdé podmínky jim šly bourací práce
pěkně od ruky. Vyvezly se 4 kontejnery
suti. Za odborného dohledu, organizace i
přičinění stavaře otce Jana se zbourala

Foto: zdroj donator.cz

Brigáda v Tikovicích
Ve druhé půlce května proběhla v
Tikovicích kolem kostela a na faře jedna
z největších brigád za poslední roky.
Především muži pracovali celé dva dny
za parného počasí. První velkou akcí
bylo vykopání koryta kolem celé levé
části kostela. Musely se obnažit základy,
aby se vysušilo zdivo. Vlhkost totiž
začala ničit interiérovou
výmalbu.
Kopání šlo trochu lépe díky použití
techniky - minibagru. Dále se budou
15
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jedna příčka, aby se vytvořila velká
víceůčelová společenská místnost. Je v
plánu vybudovat také kuchyňku a
toaletu.
/Iveta Strnadová/

« Byli jsme pozvaní- rádi jsme přišli a
byli jsme moc spokojeni. Nevíte kam?
No přece na faru do Tikovic v neděli 5.
června odpoledne. Sešlo se nás hodně,
domácích i hostů. Počasí nám přálo a při
dobrém jídle a pití panovala dobrá
nálada.
Otec Jan nám zpestřil odpoledne
pozváním na komentované prohlídky
fary. Část, kde žije otec Jan je pěkně
spravená. Ta druhá část je v
rekonstrukci a dá ještě hodně práce.
Odpoledne na tikovské faře se vydařilo,
ani se nám nechtělo domů. Velké díky
tikovským farníkům a otci Janovi!
/J. a J. Urbanovi/

Den otevřených dveří u sv. Jiří
« V neděli 5. června se konalo odpoledne
na faře při kostele sv. Jiří v Tíkovicích
velmi příjemné setkání farníků z obou
ořechovských farností. Otec Jan pro nás
měl připraven rozpálený gril i prohlídku
fary včetně plánů do budoucna.
Prohlídka fary, kterou musel otec Jan
pro značný úspěch nejednou opakovat,
byla
příjemným
zpestřením
a
protažením po výborném jídle. K tomuto
odpolednímu setkání přinesli farníci a
farnice značné množství pochutin, díky
nimž jsme si dopřávali nejen lahodu pro
oči ale i plná břicha až do večera.
Atmosféra byla velmi uvolněná, veselá a
prokládaná výbuchy smíchu. Měli jsme
možnost prozkoumat utajené krásy fary,
zahrát si hry nebo jen v klidu popovídat
a třeba se i blíž poznat. Bylo krásné
zažít, jak se setkává dětská generace se
staršími, ale i to, jak jsou s otevřenou
náručí přijímáni farníci ze vzdálenějších
koutů. Děkujeme za pozvání otci Janovi
a těšíme se na další podobné akce.
/Terezie Drncová/

Foto: Jan Kotík

Noc kostelů
« V pátek 10. června se v kostele sv. Jiří
konala Noc kostelů. Již při zahájení,
během komentované mše svaté, se
vytvořila velmi milá atmosféra, která
vydržela až do pozdních nočních hodin.
Živo bylo celé odpoledne i večer v
kostele i v jeho přilehlém okolí.
Dozvěděli jsme se zajímavosti nejen z
historie kostela. Po mši svaté
následovaly koncerty a doprovodný
program před kostelem. Měli jsme

Foto: Iveta Strnadová
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možnost si poslechnout nádherný
absolventský koncert Jana Kafrdy a
dalších talentovaných studentů ze ZUŠ
Ořechov, recitál poezie Jana Skácela
nebo písně Mužáků z Modřic. Všichni
návštěvníci měli jedinečnou příležitost
vystoupat do věže kostela až k
samotným zvonům. Před kostelem byla
možnost prohlídky či nákupu výrobků z
dílny „V Růžovém sadu“. Děti si zařádili
při plnění úkolů spojených s nalezením
pokladu svatého Jiří. K občerstvení bylo
velké množství sladkých i slaných
dobrot. Nevšedním zážitkem byla pro
dospělé rovněž ochutnávka mešního
vína. Ve večerních hodinách byla v
kostele osvíceném pouze svíčkami a
ozvučeném chválami možnost ke ztišení
i modlitbě nebo třeba jen zapálit svíčku
jako poděkování či prosbu. Návštěvníci
odcházeli s úsměvy na rtech, nasycení
duševně, tělesně i duchovně. Jsme rádi,
že se akce vydařila a setkalo se obrovské
množství dětí i dospělých. Kéž nám tyto
vzpomínky vydrží co nejdéle třeba i díky
medaili která byla speciálně k této
příležitosti vyražena. Bohu díky za to!
/Terezie Drncová/

« Zúčastnili jsme se Noci kostelů u sv.
Jiří od začátku - od komentované mše
svaté až do konce - ztišení při svíčkách v
kostele.
Užili jsme si vystoupení hudební školy,
na varhany nám krásně zahrál
talentovaný Honzík Kafrda mladší.
Zajímavá byla také přednáška o historii
kostela. Zazpívali nám Mužáci z Modřic.
Kdo chtěl mohl si prohlédnout věž
kostela.
K úplné spokojenosti bylo připraveno
bohaté pohoštění , jak to tikovští umí.
Na závěr ztišení a chvály v kostele.
Spokojeni a plní zážitků odcházíme
domů. Díky!
/J. a J. Urbanovi/

Foto: Jan Kotík

« Z bohatého programu Noci kostelů v
kostele sv. Jiří v Ořechově jsme stihli od
21. hodiny program v kostele modlitební setkání se zpěvy z Taizé a
závěrečné chvály před Nejsvětější
svátostí a požehnání. Bylo to nádherné
zakončení nejen vydařené akce, ale
celého pracovního týdne. Až druhý den
jsme obdivovali krásně připravený
“sešitek”, který jsme dostali na cestu
domů – omalovánka pro děti, úkoly, kvíz
o kostele sv. Jiří a světci. Děkujeme!
/Leona Steingartová/

Foto: Jan Kotík
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Vlčí doupě
Vlčí doupě jsou krátká veselá videa pro
děti, která každý týden točí kněz Roman
Vlk. S dětmi v náboženství jsme si je
občas zařadili do výuky. Otec Roman v
nich sám vystupuje, někdy i jako mnich
nebo profesor Volfík, zpravidla se
dotkne nedělního evangelia, odpovídá
na otázky dětí nebo pozve povolanějšího
hosta. V několika posledních dílech
např. odpovídali naši biskupové na
otázku: Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý,
v nových dílech nyní začínají Příběhy z
vlčího batůžku. Všechny díly nejdete na
www.vlcidoupe.cz. Další tipy pro nejen
prázdninové chvíle: na televizi Noe
pořad pro děti Ovečky, každý čtvrtek v
18.20h nebo kdykoli ve videotéce, pořad
začala televizi Noe vysílat v době
covidové jako náhradu za vyučování
náboženství a tak se líbil, že pokračuje
dál, i když už děti do školy chodit mohou
( www.tvnoe.cz); další tip je z Radia
Proglas na pořad Barvínek, který
můžete naladit každé úterý v 16h a
opakuje se v sobotu v 11h nebo kdykoli
v
audioarchivu,
uslyšíte
různé
zajímavosti, rozhovory, písničky, tipy na
výlety, filmy a knížky a mnoho dalšího, a
také doporučuji nedělní soutěž Proglaso
v 11h, soutěží se v několika okruzích,
které mají různé bodové ohodnocení
podle náročnosti otázek (Bible, nedělní
evangelia, světci atd.). A když se vrátím
k našemu šk. roku v náboženství, musím
pochválit Beátku, Anežku, Prokopa,
Šimona a Jáchyma, prožili jsme společně
pěkný čas při společné modlitbě, při
rozdávání razítek za dobré skutky, při
učení se hledat v Bibli podle „souřadnic“,
při plnění úkolů v nově vydané učebnici
– pracovním sešitě Na cestě s Ježíšem a

při odměňování za plnění dobrovolných
úkolů. Všem jim děkuji za milé
společenství a přeji krásné prázdniny😊
A v příštím šk. roce se zase na čtvrťáky
a páťáky budu moc těšit😊
/Radka Jedličková/

Náboženství
Letošní výuka náboženství pro první a
druhou třídu se nesla v komorní
atmosféře, v hodinách se scházelo 5
dětí- dva kluci a tři holčičky. V průběhu
školního roku jsem v nich objevila
skryté umělecké talenty s hereckým
nadáním. Nadšeně vítaly každou
příležitost, kdy se mohly obléct do
kostýmů a na chvíli se přenést v čase do
dob spjatých s dějinami naší spásy. A tak
jsme byly svědky zvěstování Panně
Marii, putovaly jsme spolu s Marií za
Alžbětou, v další hodině jsme zase
hledaly nocleh pro utrmácenou Marii s
Josefem v Betlémě. Při vánoční hodině
jsme Ježíškovi stavěly stáj z kostiček
Lega. I příběh uvedení Ježíše do chrámu
a setkání se Simeonem a Annou si děti
zahrály v kostýmech. Velký úspěch měla
u dětí hodina zázraků- zkoušely kráčet
za Ježíšem po moři a zažít v lodi bouři,
kterou Ježíš utišil. Některé děti se do své
role vžily tak, že vznikaly vtipné situace.
Jeden chlapec měl hrát prodavače
holoubat k oběti v chrámu. Když si je
18
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přišli Josef s Marií koupit, zachoval se
jako správný obchodník a nečekaně
zákazníkům nabídl: „ Chcete ty holuby
do klece, nebo vám je mám zabalit?“
/Hanka Poledňová/

Za čas věnovaný dětem a seznámení s
křesťanstvím děkujeme za uplynulé
roky Hance Poledňové, Radce Jedličkové
a samozřejmě otci Janovi.
Dětem přejeme, ať se jim vždy daří
vítězit nad zlem a na své cestě životem
jdou blízko Ježíše.
/Leona Jelínková/

První svaté přijímání 12. 6. 2022
V letošním roce k prvnímu svatému
přijímání přistoupilo 10 dětí ve věku 910 let. Od začátku školního roku děti
docházely na faru v Tikovicích k výuce
náboženství s otcem Janem. Připravit
děti k prvnímu sv. přijímání se snažili
také rodiče. Průvodcem nám byly
příběhy z knih Letopisy Narnie spojené s
úkoly, listováním Biblí a zamyšlením.
Na rozdíl od loňského roku, kdy platily
různá omezení, jsme letos mohli slavit s
dětmi první svaté přijímání v širokém
kruhu farníků. Slavnostní mši rytmicky
doprovodila skupina Gemini a myslím,
že nejen děti a jejich rodiny, si tyto
chvíle
příjemně
užili.
Letošními
prvokomunikanty byli Jáchym Bouček,
Jakub Jelínek, Anna a Hana Páralovy,
Matyas Plšek, Šárka Pokorná, Andrea
Prváková, Alex Resek, Eliška Strnadová
a Tereza Šenkýřová.

Boží tělo u sv. Jiří
Ve čtvrtek na slavnost Těla a Krve Páně
jsme se za prudkého lijáku i tak sešli ve
velkém počtu v kostele svatého Jiří.
Málokdo ale nepochyboval o konci
bouřky, která při mši duněla. Při kázání
jsme slyšeli příběh od Bruna Ferrera.
Podobenství o holčičce, která jediná
věřila ve vyslyšení modliteb.
I naše družičky věřily, když dorazily
nastrojené s plnými košíky okvětních
lístků. Otec Jan neztrácel svůj
optimismus a všichni jsme tak uvěřili,
že se bouřka přežene a vyjdeme v
průvodu do slunečného počasí. Opravdu
se tak stalo. Po bohoslužbě se vyčasilo a
mohli jsme vyjít průvodem po obci. Za
hudby muzikantů a po květinovém
koberci od dětí jsme šli průvodem kolem
kostela ke dvěma oltářům, které po
bouřce zvládli farníci obratem připravit.
/Iveta Strnadová/

Foto: Eliška Barešová
Foto: Iveta Strnadová
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masíčka a klobásky. K tomu nápoje.
Odpoledne bylo horko,tak tekutiny
přišly vhod všem. I naše nové farnice z
Ukrajiny s námi poseděly a dokonce
uvařily plný hrnec boršče. Byl vynikající.
Všichni jsme se dobře bavili. Bylo veselo
a myslím,že každý,kdo na faře pobyl se
domů vracel spokojený a osvěžený ze
setkání se sousedy,se kterými si jinak
ani nemá čas popovídat. Těším se na
další taková setkávání,dá-li Pán.
/Martina Urbanová/

Foto: Jan Rybníček

Foto: Jan Rybníček

Boží tělo u Všech svatých a farní den
V neděli 19.června se po mši svaté konal
slavnostní průvod k uctění Božího Těla.
Za zpěvu písní jsme obešli 4 oltáře u
nichž jsme vyslechli Boží slovo a opět
zpívali.
V
průvodu
byla
malá
děvčátka,jako družičky,která sypala
cestu okvětními lístky. I já jsem jako
malá takto chodila a sypala a tak jsem si
na to zavzpomínala. I když je to už
docela dlouho a můj věk již překročil
půlstoletí. Přesto jsem tuto krásnou
slavnost prožila krásně a se vší úctou k
Bohu.
Odpoledne pak bylo na farní zahradě
krásné setkání farníků z naší obce. Mohl
přijít ale i kdokoliv jiný. Každý byl vítán.
Byla
hojnost
občerstvení
od
koláčů,chlebíčků a ovoce až po grilovaná

Poděkování
3. neděli v červnu proběhl na farní
zahradě den naší farní rodiny, který se
moc pěkně vydařil. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří pro nás připravili
tak pěkné odpoledne. Všem, kdo se
postarali, abychom neměli hlad a žízeň;
těm, kdo připravili zahradu, abychom se
nemuseli prodírat vysokou trávou;
mužům, kteří připravili zázemí v podobě
stanů, posezení, grilu a všeho
potřebného; našim ministrantům, kteří
vynaložili úsilí, aby si odpoledne užily i
děti a připravili pro ně stanoviště s
úkoly; všem, kteří odpoledne strávili
službou pro druhé a obětovali sebe, aby
si ostatní mohli den naplno užít; také
všem dobrodincům, kteří se chopili
20
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úklidu a v neposlední řadě patří velké
díky otci Janovi za organizaci a že
udržuje naše farnosti "živé". Též patří
poděkování všem farníkům, kteří svojí
přítomností
vytvořili
pěkné
společenství. Děkujeme!
/P. a V. Langáškovi/

2022 tedy bude v brněnské diecézi
vysvěceno 4042 diecézních a řeholních
kněží. V současné době působí v
brněnské diecézi 242 diecézních a 72
řeholních kněží.
/zdroj: www.biskupstvi.cz/

Kněžské a jáhenské svěcení
V sobotu 18. června 2022 udělil biskup
Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a
Pavla kněžské svěcení třem jáhnům a
jeden kandidát přijal jáhenské svěcení.
Při této slavnosti vysvětil biskup Cikrle
250. kněze za dobu svého působení od
roku 1990. Stal se jím Josef Janoušek z
farnosti Moravské Budějovice.
V letech 1990-2022 biskup Vojtěch
Cikrle vysvětil 252 diecézních a
řeholních kněží, udělil 48 svěcení ke
stálému diakonátu a vysvětil také své
pomocné biskupy Petra Esterku a Pavla
Konzbula. Byl rovněž spolusvětitelem
dalších sedmi biskupů (např. Jan
Graubner, nově jmenovaný pražský
arcibiskup,
Christoph
Schönborn,
arcibiskup vídeňský, pozdější kardinál,
Martin
David,
pomocný
biskup
ostravsko-opavský,
Josef
Hrdlička,
Antonín Basler a Josef Nuzík, pomocní
biskupové
olomoučtí,
Zdeněk
Wasserbauer, pomocný biskup pražský).
Knihy svěcení, vedené od založení
Biskupství brněnského 5. prosince 1777,
vydávají i další zajímavá svědectví. V
letech 1777 až 1914 bylo v brněnské
diecézi vysvěceno 2849 kněží. Od roku
1915 do dnešního dne přibylo dalších
1193, přičemž jubilejní čtyřtisící
kněžské svěcení udělil brněnský
diecézní biskup Vojtěch Cikrle 5. října
2012 Mgr. Josefu Kubešovi. Ke dni 18. 6.

Foto zachycuje tři novokněze a jejich požehnání:
Jan Dočekal

Primiční mše sv. v Moravských
Budějovicích
Přijali jsme pozvání od novokněze Josefa
Janouška na primici, nebo také první mši
po kněžském vysvěcení. Zámecké
nádvoří v Moravských Budějovicích bylo
v neděli 19. 6. odpoledne zaplněné. Při
této slavné mši svaté novokněz děkoval
především za dar povolání, společně s
farností, kde žil a vyrůstal. Pro farnost
ze které vzejde kněz, je to vždy veliké
požehnání a slavnost. I organizačně bylo
všechno promyšlené do posledního
detailu. Otec Josef děkoval na závěr
všem, kdo ho na jeho cestě provázeli a
provázejí. Hovořil o rodině, ve které
vyrůstal, bylo to krásné svědectví života
ve šťastné rodině. Ne náhodou jeho
mladší bratr Lukáš, dá-li Pán, bude s o.
Jožkou jednou sloužit společně mši u
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jednoho oltáře. A sestra Hanka je
maminkou čtyř dětí.
Vyprahlí od slunečího žáru, ale
duchovně občerstvení, po gratulaci a
předání malé pozornosti, pohoštění v
Besedním domě a vystáté frontě na
novokněžské požehnání jsme se vrátili
do své farnosti a vyprošovali pro naše
farní rodiny dar jednoty, lásky a pokoje.
/L. a I. Steingartovi/

komunikací s počítačem, obraťte se na o.
Jana.
POZVÁNÍ
« Informace o dění ve farnostech najdete
nejen
na
farních
stránkách
www.farnostorechov.cz, ale nově také
na
facebookové stránce farnosti
svatý Jiří, kde bychom rádi sdíleli nejen
fotky, ale i různé důležité informace.
Sledovat dění ve farnosti můžete na
Facebooku @farnostsvatyjiri.

FOND PULS
Farnosti sv. Jiří a Všech svatých patří do
rosického děkanství. Přinášíme přehled
donátorů vyjádřených v procentech
v jednotlivých farnostech děkanství ke
dni 21. 6. 2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

« Ve svátek sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy a hlavních patronů
Moravy, v úterý 5 .7. 2022 jsme zváni
ke slavení mše svaté v 9.00 hodin u
kapličky sv. Cyrila a Metoděje
v Ořechovičkách

Svatoslav 36,4 %
Domašov 36,1 %
Veverské Knínice 33,3 %
Ořechov – sv. Jiří 32,0 %
Vysoké Popovice 31,0 %
Ostrovačice 25,2 %
Troubsko 23,6 %
Ořechov – Všech sv. 22,6 %
Rosice u Brn 18,9 %
Neslovice 17,4 %
Dolní Kounice
11,9 %
Zbraslav u Brna 11,2 %
Řeznovice 11,1 %
Oslavany 10,5 %
Zbýšov u Brna 10,5 %
Čučice
8,6 %
Střelice u Brna 5,9 %
Ivančice
5,2 %

Foto: zdroj orechovubrna.cz

« v letošním roce se uskuteční, dle
aktuálních epidemických podmínek
vyhlášených vládou ČR, Katolická
charismatická konference, a to ve
dnech 6.-10. 7. 2022, Motto: „V Něm je
náš pokoj . . .“ (Ef 2, 14 - 22) Více na
www.konference.cho.cz

Více informací o možnosti přispívat do
fondu Puls, ať už jednorázově nebo
pravidelným měsíčním darem, najdete
na www. donator.cz. Pokud si nejste jistí

« V neděli 24. 7. 2022 bude sloužena
poutní mše svatá u kaple sv. Anny
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v Silůvkách v 10.30 hodin. Mše sv.
v Ořechově tento den budou slouženy u
sv. Jiří v 8.00 beze změny, u Všech
svatých ZMĚNA - mše sv. již v 9.15
hodin

« v neděli 4. září 2022 si mohou žáci
přinést aktovky, o. Jan dá žákům
požehnání do nového školního roku
« Po tříleté pauze se mohou ženy a
maminky těšit na Národní setkání
Modliteb matek, a to v termínu 23. až
24. 9. 2022. Setkání se bude konat opět
v Brně. Téma, které setkáním provede,
bude „Moudrost matčina srdce“.
Přihlášky včetně platby do 13. 9. 2022.
Bližší informace ve Zpravodaji MM nebo
ve svých skupinkách.
« Nabídka pro ty, kteří se chtějí během
prázdnin zúčastnit duchovní obnovy – v
klášteře sester těšitelek v Rajhradě ve
dnech 20. – 23. 7. 2022 se koná
duchovní obnova „pro všechny“ s o.
Miloslavem Kabrdou. Informace na tel.:
725376619

Foto: Jan Rybníček

« Jsme zváni na 18. Diecézní pouť
rodin tentokrát do Předklášteří u
Tišnova – areál kláštera Porta coeli
v sobotu 27. 8. 2022.
Program: v 10.15 hodin pontifikální
mše svatá, hlavní celebrant diecézní
biskup brněnský Mons. Mgr. Ing. Pavel
Konzbul, dr. Od 12.15 hodin následuje
bohatý duchovní i doprovodný
program pro všechny – např. přednáška
„Parkour pro seniory aneb prevence
pádu“, pohádka pro děti „Kiwi
vynálezcem“,
tvarování balónků,
prohlídka
kostela,
pivovaru,
Podhoráckého muzea, překážková dráha
pro děti, skákací hrad, adorace a další …
Zakončení pouti v 15.30 hodin
požehnáním. Potkáme se?

« Na pastorační radě konané 22. 6. 2022
byly zhodnoceny uplynulé farní akce,
hovořilo se o nabídce podzimní
duchovní obnovy a nabídce na příští
školní rok. Máme se, na co těšit  Bližší
informace najdete v dalším farním
zpravodaji. Uzávěrka podzimního
Peregrínka je 6. 9. 2022. Předem velmi
děkujeme za vaše příspěvky a přejeme
krásné prázdniny!

« Od 21. do 27. 8. 2022 se o. Jan
s mládeží vydává na výlet do
Rumunska,
pamatujme
na
ně
v modlitbě a těšíme se na sdílení zážitků
a fotografie 
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KVÍZ PRO MALÉ I VELKÉ
CO VÍŠ O SV. CYRILU A METODĚJOVI?

7. O vyslání misionářů na Moravu
požádal
byzantského
císaře
velkomoravský kníže
a) Rostislav
b) Břetislav
c) Jaroslav

Zdroj: Katechetický věstník č. 7/2012-13 ©
Biskupství brněnské

1. Konstantin s Metodějem pocházeli z
města
a) Cařihradu
b) Soluně
c) Říma

8. Papež nejen schválil slovanskou
bohoslužbu, ale také ustanovil
Metoděje
a) arcibiskupem
b) kanovníkem
c) knížetem

2. Do staroslověnštiny oba bratři
přeložili mimo jiné
a) Zlatou bulu sicilskou
b) Kosmovu kroniku
c) Písmo svaté – Bibli

9. Konstantin s Metodějem přišli na
Velkou Moravu roku
a) 313
b) 863
c) 1054

3. Jejich rodné město se dnes nachází v
a) Itálii
b) Egyptě
c) Řecku

10. Po Metodějově smrti byli jeho žáci
a) oceněni vyznamenáním
b) vyhnáni ze země
c) zavřeni do jednoho žaláře

4. Od papeže dostali bratři schválení,
že mohou konat
a) poutě do Říma
b) bohoslužbu staroslověnsky
c) dobré skutky

11. Konstantin vytvořil pro Slovany
písmo, které se jmenuje
a) azbuka
b) hlaholice
c) cyrilice

5. V 9. století u nás žili Slované ve státě
nazývaném
a) Sámova říše
b) Byzantská říše
c) Velká Morava

12. Každoročním místem konání
velkých slavností k poctě sv. Cyrila a
Metoděje je u nás
a) Velehrad
b) Petrohrad
c)Bělehrad

6. Konstantin v Římě vstoupil do
kláštera, kde přijal jméno
a) Řehoř
b) Bazil
c) Cyril
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