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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Bezduchá rutina
a dril bez invence
jsou morem kaţdého vztahu.
Vztahu člověka k Bohu,
člověka k člověku,
člověka k profesi.
Křesťan má být tím,
který nečeká,
co mu tyto vztahy přinesou,
ale kaţdé ráno má vymyslet,
co do nich vloţí.

/Z knihy ŠUM Z PĚN – Max Kašparů/
Bezesné noci
„Kdo chce přijít za mnou, zapři sám
sebe, vezmi svůj kříţ a následuj mě“.
Kříţe našeho ţivota jsou různé. Různě
je také můţeme vyuţít. Dnes bych
rád upozornil na jeden kříţ, o kterém
se při kázáních nemluví, ukázal bych
Vám,
jak
jej
můţete
udělat
poţehnaným. Stane se někdy, ţe
nemůţete usnout. Mladým se to stává
méně často, nám starším častěji.

I kdyţ to nebude celá noc, bude to
aspoň několik hodin. Buď, ţe zvečera
nemůţete usnout, nebo ţe se v noci
probudíte a uţ neusnete. V tichu,
které nás obklopuje, přicházejí
zpravidla na mysl naši zemřelí:
zemřelí rodiče a sourozenci, zemřelí
příbuzní a přátelé, zemřelí kněţí a
učitelé.
Přemýšlet
o
těchto
zemřelých je dobré, neboť kaţdý
lidský ţivot který skončil je jako
kniha, z níţ můţeme poznat, co máme
nebo nemáme dělat. Co je skončeno
můţeme přehlédnout, můţeme vidět
přednosti i chyby, radosti i bolesti,
cíle, které byly dosaţeny, plány,
které ztroskotaly. Průběh a výsledek
některého lidského ţivota zapůsobí
na nás mnohdy víc neţ kázání. Takové
zamyšlení nad ţivotem člověka, který
nám byl drahý, zakončíme jako věřící
lidé krátkou modlitbou: Odpočinutí
věčné dej mu (jí) Pane! Jsme
křesťané, věřící v ţivot po smrti,
věříme, ţe duši zemřelého můţeme
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pomoci i modlitbou. Tu kratičkou
modlitbu se snadno pomodlíme. I
kdyţ nás o spánek připraví bolest
nebo nemoc, tolik síly vţdy budeme
mít, abychom tu kratičkou modlitbu
pronesli: Odpočinutí věčné dej mu
(jí) Pane! Chcete-li učinit víc,
přidejte modlitbu: „Můj Jeţíši,
milosrdenství!“
Tyto
kratičké
modlitby i jiné, které bychom našli
v kaţdé modlitební kníţce, jsou
spojeny se zvláštní milostí. Čerpáme
z pokladu zásluh Jeţíše Krista a
svatých. Také známe zásluhy Matky
Boţí Panny Marie svojí účastí na
Jeţíšově utrpení. Tak se během času
nahromadil poklad zásluh, moře
milostí, které nemá odliv, ale jen
příliv – pokladnice, která je
nevyčerpatelná. Kdo má k této
pokladnici klíče. Církev má to, co
potřebujeme
k nadpřirozenému
ţivotu, spravuje a rozdělí to. Teď
stojíme před tou pokladnicí – a
Církev dává ráda, ale řekne: Nejdřív
sám něco musíš učinit – nebude to, co
by přesahovalo mé síly. Vyslov
modlitbu s vírou, vyslov ji s důvěrou –
a obdrţíš z pokladu zásluh Jeţíše
Krista a svatých. Tomu říkáme
odpustky. Tento podíl můţeme
předat ne ovšem ţivým lidem, ale
zemřelým,
buď
jednomu
nebo
několika nebo všem, aby jim byla
zkrácena doba očisty. To je skutek

duchovního milosrdenství. Jsou mezi
Vašimi zemřelými mnozí, kterým jste
zavázáni zvláštním díkem. Nebo na
nichţ jste se nějakým způsobem
provinili. Tady máte příleţitost jak
splnit svou povinnost vděčnosti, jak
odčinit svou vinu. Noci beze spánku
nejsou nic příjemného. Jeden básník
mluví o posvátném spánku. Ano, kdyţ
jste si v noci dobře odpočinuli a ráno
vstali posíleni, pocítili jste, ţe básník
má pravdu. Noci beze spánku
nemusejí být jen ztraceným časem.
My křesťané je můţeme vyuţít
k tomu, co nám Církev tak bohatě
nabízí. Budou to pro nás noci
zásluţné a poţehnané pro naše
zemřelé, kteří nás předešli do
věčného času se znamením víry.

/P. Bohuslav Bláha/

ŢIVOT VE VÍŘE
Vzpomínka na kněze P. Františka
Bláhu
P. František Bláha se narodil 9. 9.
1867 v Lavičkách u Velkého Meziříčí.
V roce 1891 přijal v Brně kněţské
svěcení a poté působil ve farnostech
Vysoké Popovice a Bystřice nad
Pernštejnem.
Od roku 1906 do roku 1911 působil
v naší farnosti Ořechov – Všech
svatých. Není veden v posloupnosti
farářů, jelikoţ zastupoval v těchto
2
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letech zdejšího správce farnosti –
Mons. Antonína Párala. Po smrti
Mons. Párala v roce 1911 nebyl P.
Bláha
ustanoven
v pokračování
v duchovní správě, ale byl přeloţen
do farnosti Roţná.
Dle zdejší ořechovské kroniky vynikal
jako odborník ve včelařství – byl
dobrým
rádcem
i
v jiných
hospodářských znalostech.
P. František Bláha byl velmi oblíben –
svědčí o tom záznam loučení
s farností: …“Aby věřící překlenuli
zármutek nad jeho odchodem,
doprovázejí ho ve velkém zástupu při
hudbě a zpěvu na nádraţí do Silůvek.
Poslední rozloučení a s Bohem“…
V nové
farnosti
Roţná
dlouho
nepobyl. Ve svých 46 letech umírá
v nemocnici u sv. Anny v Brně. Je
pohřben za velké účasti kněţí a
farníků v Mostišti.
Kéţ ho Pán za jeho věrnou kněţskou
sluţbu, byť i v našich očích krátkou,
odmění
darem
věčné
radosti
v Kristově království.
/ redakce/

pouze cestopisem, ale i svědectvím o
osobnosti svého autora. Je z něj
zřejmá jeho muţná houţevnatost
pokořující překáţky, soucítění a
solidarita s lidmi i zvířaty, citlivá
pozornost vůči smyslovým vjemům a
smysl pro krásu, mimořádná vnitřní
svoboda projevující se nekonvenčním
myšlením a jednáním, suchý humor na
hranici absurdna, hluboká oddanost
církvi i kritičnost vůči ní, především
však celou jeho bytost prostupující
samozřejmá,
sebevědomá
a
sugestivní zboţnost.
Pozvání do Sieny otcem Františkem
Líznou:
55. Poggibonsi-Siena
středa 19. 8., od 6,30 do 14,15 – 24
km, celkem 1427 km

Jiří Borik – vynikající přítel a vzácný
křesťan, Olomouc

…“ Nakonec jsem přeci jen vyšel ven
a před sedmou hodinou jsem se
v kostele svatého Dominika spolu
s pěti dominikány pomodlil nešpory.
Chrám je úchvatný. Šel jsem
nevědomky přímo k němu, aniţ jsem
věděl, ţe zde uchovávají hlavu svaté
Kateřiny Sienské. Hned po nešporách
dominikáni chrám uzavřeli. S jedním
z nich jsem stručně mluvil. Zítra
ráno chrám otvírají v sedm hodin.
Okolí chrámu je naprosto původní,
starobylé.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Pouť za sv. Kateřinou Sienskou do
Sieny a Říma (podle P. Františka
Lízny)
Deník
psaný
na
pěší
pouti
z Vyšehorek do Sieny a Říma není
3
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Vydal jsem se do uličky svaté
Kateřiny, i kdyţ se uţ stmívalo. Všude
jsou tam bary a restaurace a v nich
spousta lidí. V hotelu, který je
zřejmě historicky velmi cenný a má
vynikající polohu, stojí noc 60 eur.
Spát přímo v uličce svaté Kateřiny
by mi velice vyhovovalo, ale věřím, ţe
je vše řízeno láskou Boţí a ţe jsem se
ubytoval na správném místě. Cestou
zpět jsem si koupil kousek pizzy a půl
druhého litru coly na noc. Předtím
jsem snědl hrozen vína a jakési jiţní
ovoce podobné broskvi. S úctou ke
svaté Kateřině uléhám a těším se na
zítřek. Deo gratias!“…
56. Siena
čtvrtek 20. 8.

nabité a nelze to nijak písemně
vyjádřit. Město samo pokládám za
nejkrásnější, jaké jsem kdy viděl.“…
57. Siena – Ponte d´Arbia
Pátek 21. 8., od 8,30 do 16,00 – 26
km, celkem 1453 km

Modlím se za všechny, které jsem
pokřtil.

…“ Po cestě jsem navštívil baziliku
svatého
Františka,
vedou
k ní
důvtipně řešené pojízdné schody.
Chrám sám vyrazí člověku dech. Je
to skvost, obrovská svatyně se
vzácnými
velikými
obrazy
zachycujícími
ţivot
svatého
Františka. Vše je zde starobylé,
chrám pochází za šestnáctého
století, je prostoupen duchem
zboţnosti. Ten je prostě nutno vidět!
Je tam téţ uchována skleněná
pyxida, v níţ jsou uloţeny hostie
odhozené zloději, jeţ během mnoha
let nedoznaly ţádné újmy. Modlil
jsem se k svatému Františkovi
z Assisi, aby mi odpustil, ţe jsem
nezamířil také do jeho rodného
města. Mám dojem, ţe mi to
nezazlívá a ţe je se mnou.
Celoročně jsou tam také vystaveny
jesličky. Nádherný obraz otce Pia je
skutečným
mistrovským
dílem!
Odcházel jsem velmi povzbuzen na
duchu, který byl předtím jiţ skleslý.
Šel jsem pak klasickou cestou

Monika Plevová – matka tří dětí,
prodavačka knihkupectví Cesta, Brno

…“ Pak jsem šel přímo do baziliky.
Dominikán, s kterým jsem včera
krátce mluvil, prošel kolem mne
nevšímavě. Nějaký čas jsem strávil
v modlitbě před Nejsvětější svátostí
oltářní a před kaplí, kde je uloţena
hlava svaté Kateřiny. Prosil jsem za
mnohé lidi. V té době bylo v bazilice
poloprázdno. Proţíval jsem posvátné
chvíle.
Potom jsem šel do uličky svaté
Kateřiny. Zamířil jsem do svatyně
svaté Kateřiny a pobyl jsem ve všech
prostorách, které jsou návštěvníkům
přístupné. Vše je tam duchovně velmi
4
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k Římu. Po ní určitě cestovala i svatá
Kateřina. “....

Turistisky velmi atraktivním místem
je náměstí Piazza del Campo ( má
tvar mušle a směrem k jihu se
svaţuje).
Dominantou náměstí je Palazzo
Publico a Torre del Mangia s výškou
88 metrů a vrcholem s bílým
travertinovým cimbuřím. Nahoru je
moţné vystoupat po 400 schodech.
Na náměstí se nachází také kašna
Fonte Gaia z roku 1409.
Úzkými
středověkými
uličkami,
kterých vede z náměstí hned
jedenáct, se propletete aţ na Piazza
del Duomo, kde se nachází Dóm. Je
to jeden z velkolepých italských
gotických chrámů. Stavba byla
zahájena roku 1196, z větší části
dokončena v roce 1215. Práce na
kopuli, zvětšování chrámu či jiné
změny
i
nadále
pokračovaly.
Záměrem bylo vybudování největšího
křesťanského
chrámu.
Tento
velkolepý plán však byl překaţen
morovou epidemií. Fasáda dómu
pochází z konce 14. století a je
vytvořena z bílého, zeleného a
červeného mramoru. Uvnitř chrámu
se pak nachází unikátní mramorová
podlaha s 56 inkrustovanými výjevy,
na jejichţ tvorbě pracovalo 180 let
čtyřicet umělců.
/Lada Badinová/

/Lada Badinová/

CESTOVNÍ OKÉNKO
Siena
- město leţící uprostřed italského
Toskánska,
hlavní
město
stejnojmenné
provincie.
Do
všeobecného povědomí se Siena
zapisuje jako historické kulturní
město
s
výborně
zachovalým
středověkým
architektonickým
dědictvím
(zapsána na seznam
památek
světového
dědictví
UNESCO).
Centrum
města
je
obklopeno
několika
branami,
spojených systémem hradeb. Za svou
zachovalost vděčí především faktu,
ţe během druhé světové války nebylo
na rozdíl od většiny ostatních
italských měst vybombardováno.
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SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Sv. Kateřina Sienská (panna a
učitelka církve)
25. 3. 1347 (Siena) - 29. 4. 1380 (Řím)

Svůj ţivot zasvětila Bohu a vstoupila
do třetího řádu sv. Dominika.
Spasitel jí jednou ukázal dvě koruny.
Zlatou a trnovou. Mohla si vybrat,
kterou chce v tomto ţivotě a druhou
ji slíbil po smrti. Kateřina si zvolila
býti Jeţíši podobna v bolestech a
často rozjímala o jeho utrpení.
Vědoma si toho, ţe nám Bůh činí
dobré přes všechen náš nevděk,
jednala podobně. Byla vytrvalá
v modlitbě,
usmiřovala,
obracela
hříšníky, přispěla k duchovní očistě
církve a k návratu papeţe z Avignonu
do Říma.

Atributy:
šat
dominikánských
terciářek; v ruce: srdce, kniha, lilie,
kříţ; ošetřující nemocné morem.
Hlava světice a prst, uloţený ve
stříbrném
obalu,
jsou
nyní
vystavovány v dominikánském kostele
v Sieně. Její římský pokoj (místo
posledního pobytu) byl přenesen do
kostela Santa Maria sopra Minerva v
Římě. Svůj ideál vyjádřila ve vlastní
modlitbě: "Bože, dej, abych mohla

(Ţít podle křesťanského přesvědčení
znamená často dát přednost koruně,
která nás činí podobnou Jeţíši. )

Komiks o ţivotě sv. Kateřiny
s laskavým svolením Katechetského
centra v Brně je uprostřed časopisu.
Sv. Kateřina byla svatořečena v r.
1461 papeţem Piem II., je patronkou
Evropy, Itálie, 2. patronka Říma,
Sieny, pradlen, proti moru, proti
bolestem
hlavy,
umírajících,
dominikánských terciářek.

vždy být milovnicí a hlasatelkou
pravdy a kvůli pravdě mohla také
zemřít ..."
ZE ŢIVOTA FARNOSTI
Ořechovské kříže (1).

Chramostův kříţ

Na přelomu století (kolem roku 1900)
byla část ulice Pavlíkové mezi domy
8
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Galášovým
a
Zdraţílkovým
nezastavěná. Část pozemků v tomto
místě
patřila
Chramostovým
z Ořechova. Na pozemku poblíţ cesty
na Loučky stál kříţ jiţ tenkrát.
Pozemek na stavbu rodinného domu si
koupili Paarovi, rodiče Vavřince a
Miroslava. Kdyţ postavili dům, kříţ
umístili na štítovou zeď domu
(otočenou do uličky). Tam kříţ
vydrţel aţ do poválečných let. Na
začátku 50.let byl kříţ přemístěn na
Ořechovský hřbitov, na hrobku
rodiny Paarovy. Po zrušení hrobky byl
přenesen na nové místo, na silnici do
Syrovic, na místo zvané U hrušky. Byl
postaven na mezi u silnice.

Na zachovaném původním podstavci
byl svépomocí občanů umístěn prostý
kovový symbol kříţe asi před 30 lety.

Kříţ na Chřibu

Chřibský kříţ je dnes ukryt v lesíku,
který jej přerostl. Je v dost špatném
stavu. Historie tohoto kříţe sahá aţ
do roku 1838. Tehdy jej nechal
postavit Fabián Škorpík – „jeden ůd
obce Tikovské“, jak se píše v závazku
obce, ţe „ tento kříţ při jeho zkaţení
vţdy znovu na obecní útraty postavi“.

Proto přeţil na svém místě i léta 60. ,
kdy v rámci scelování pozemků po
vzniku JZD v Ořechově bylo z polí
odstraněno 10 kříţů. Nepřeţil však
řádění opilé přespolní mládeţe při
návratu z taneční zábavy v 70.
letech.

LP 2010

LP 1949

20. prosince 1930 byl na původním
místě postaven a vysvěcen nový kříţ
na náklady obce a farního úřadu –
podle staré smlouvy. Původní místo
bylo na poli p. Jana Pehala, ne na
9
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vrcholu Tikovského kopce, kde kříţ
najdeme nyní.
Další výměna kříţe proběhla v roce
1949. Tehdy zhotovil nový dřevěný
kříţ mistr kolářský pan Augustin
Pehal na náklady občanů. Tento kříţ
byl vysvěcen 16. září 1949, zároveň
s kříţem Mládeţe. Kříţe světil dp
Břetislav Lauterbach, který přišel do
farnosti Tikovické 10. dubna 1949.
V roce 1961 dal MNV v Ořechově
z vyššího nařízení odstraniti kříţe
polní, které stály uprostřed honů
JZD.Dřevěný kříţ z pole na Chřibech
byl přemístěn na Tikovský kopec.

obdařeným
tímto
zvláštním
charismatem. Tento způsob zjevení
pokračuje i v naší době. Patří mezi ně
také Opravdový ţivot v Bohu.
Vassula Ryden se narodila v roce
1942 v Egyptě řeckým rodičům.
Ačkoli byla pokřtěna v pravoslavné
církvi, víru nepraktikovala. Jako
manţelka švédského diplomata se
starala o domácnost a ve volném čase
malovala a hrála tenis. Kdyţ v roce
1985 ţila v Bangladéši, zjevil se jí
její anděl stráţný Daniel. Později, po
duchovní očistě, ji Bůh povolal
k tomu, aby zapisovala jeho poselství
a předávala je lidem po celém světě.
Vassula přijímá poselství skrze dar
vnitřní řeči a vize a zapisuje je
v kleče
zvláštním,
majestátním
rukopisem, zcela odlišným od jejího
vlastního. Poselství Opravdový ţivot
v Bohu – tak je nazývá sám Bůh – je
hymnem lásky k celému stvoření. Je
voláním k pokání, smíření a jednotě.
Knihy byly přeloţeny do více neţ 40
jazyků a v roce 2005 indický biskup
Felix Toppo SJ udělil poselství nihil
obstat.
Od roku 1988 navštívila Vassula na
pozvání uţ 70 zemí a měla více neţ
900 prezentací. Statisíce lidí na pěti
kontinentech
byly
poselstvími
hluboce zasaţeny. Mnozí biskupové,
kněţí, pastoři, teologové a znalci
Bible pevně věří, ţe Vassula a jí

Takové jsou osudy dvou kříţů. O
Chramostovém kříţi mně vyprávěla
paní Marie Záděrová, rozená Paarova
z Tikovic. Jak to bylo s kříţem na
Chřibu, jsem si přečetl v Pamětní
knize Tikovice (III. díl), kterou mně
laskavě zapůjčil dp. farář Bláha.
Děkuji oběma za spolupráci.
Na další zajímavé informace od Vás o
našich památkách se těší Ivan
Macíček.
SOPKA NA ISLANDU, METEORIT
V USA
Aktuální poselství a vysvětlení od
Vassuly
Křesťanské církve vţdy uznávaly
existenci soukromých zjevení, skrze
která Bůh hovoří přímo k duším
10
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předávané poselství jsou autentické
a ţe Bůh skrze ně skutečně oslovuje
kaţdého z nás – bez ohledu na naše
vyznání – v době, kdy lidstvo tak
zoufale potřebuje přímé Boţí vedení.
Více k tomuto tématu najdete
v příloze časopisu.

5. V kterém hradišti pobývala
Václavova babička Ludmila?

Ke svátku sv. Václava jsme pro vás
připravili malý kvíz. Správné
odpovědi najdete na konci Oznámení
(str.12). Hodně štěstí 

b)

v desátém

b)

na Tetíně

a)

sluhy Čistu a Hněvsu

b)

stráţné Hrůzuse a Zbyška

c)
vikingy Tunnu a Gommona
7. Podle některých pramenů měl
Václav syna. Jak se jmenoval?

1. V jakém století žil kníže Václav?
v devátém

v Budči

c)
na Libušíně
6. Které vrahy povolala Václavova
matka Drahomíra na Ludmilu?

SVATOVÁCLAVSKÝ KVÍZ

a)

a)

a)

Zbyšek

b)

Jaromír

c)
Zbraslav
8. Kde jsou uloženy Václavovy
ostatky?

c)
v jedenáctém
2. Proč se jeho svátek slaví právě
28. září?

a)
v chrámu sv. Víta na Praţském
hradě

a)

v ten den se Václav narodil

b)

b)

v ten den byl Václav zavraţděn

c)
datum nemá přímé opodstatnění
3. Václavův bratr a vrah se
jmenoval:

c)
ve staroboleslavské rotundě
9. Kdo je autorem sochy sv.
Václava na pražském Václavském
náměstí?

a)

Boleslav

a)

Emanuel Max

b)

Spytihněv

b)

František Bílek

na Karlštejně

c)
Svatopluk
4. Kterému králi Václav odváděl daň
míru?

c)
Josef Václav Myslbek
10. Dopňte pokračování pranostiky:
Kolem svatého Václava...

a)

Konrádovi II.

a)

... slunce svítit přestává.

b)

Jindřichu I.

b)

... listí barvy dostává.

c)

Otovi I.

c)

... nové léto nastává.
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PEREGRÍNEK
domluvy. Nově příchozí jsou
srdečně zváni. „Láska matek

OZNÁMENÍ
- V sobotu 2. října se koná
Růţencová pouť do Vranova,
Křtin a Sloupu. Nahlásit se
můţete v sakristii. Odjezd v 7
hodin, návrat kolem 18. hodiny.
Cena 170 Kč.
- V sobotu 23. října v 18 hodin
se v kostele Všech svatých
v Ořechově koná opět Misijní
most
modlitby.
Přijměte
pozvání
a
sjednoťme
se
v modlitbě na úmysly misií.
V neděli 24.10. je Misijní
neděle.
- Jiţ několikátý v pořadí zájezd
do
termálních
lázní
v maďarském
Győru
se
uskuteční ve středu 17.11.
Odjezd v 5:30 hodin, návrat
kolem
20.
hodiny.
Cena
zahrnuje
cestu,
vstup,
pojištění. Dospělí 640 Kč, děti
do 16-ti let 575 Kč. Více
informací
Steingartovi
–
mob.777674936 nebo na webu
Společenství sv. Peregrina
- Modlitební
schůzky
matek
pokračují v Silůvkách kaţdé
pondělí v 19 hodin, v Ořechově
22.9. v 18 hodin a dále podle

proměňuje svět.“

- Společenství sv. Peregrina se
schází kaţdé 1. pondělí v měsíci
v 17 hodin. Zváni jsou i
nečlenové.
- Vzhledem
ke
zrušenému
červnovému zájezdu do Itálie
bychom rádi upozornili na
nabídku CK Avetour – Řím,
Assisi od 24.6. do 29.6.2011
v ceně 6250 Kč. Odjezd je
z Brna, ubytování s polopenzí
(snídaně, večeře) v poutním
domě Velehrad (15 minut od
baziliky sv. Petra). V programu
je jeden den strávený v Assisi
a
další
dny
návštěva
Vatikánksých
muzeí
a
Sixtinské kaple. Jedná se ryze
o poutní zájezd. Telefon do CK
je 494623929.
- Děkujeme přispěvovatelům do
našeho farního zpravodaje a
upozorňujeme, ţe 22. číslo
Peregrínka je chystané na 4.
adventní neděli 19.12.2010
- Správné
odpovědi
Svatováclavského kvízu: 1b, 2b,
3a, 4b, 5b, 6c, 7c, 8a, 9c, 10c.

Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky a Tikovice vydává ŘK farnost
Tikovická 24, 664 44 Ořechov. Neprodejné. Vychází pro vnitřní potřebu.
Kontakt: 777674936 L. Steingartová, 724316759 L. Badinová. Jazyková korektura: P. Bohuslav Bláha
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