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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Vánoční
Ten příběh voní senem
a hvězdou nad Betlémem,
oslík se možná zimou třese,
když Boží dítě k jeslím nese.
Když žádný palác nemá malý král,
když pastýře za ním anděl zval.
V Betlémě je možná velmi čisto,
však pro Boha tu není místo,
snad v hostinci je velká hostina,
když chudě tu dlí svatá rodina
a v plenkách dítě zavinuté
v náručí matky usíná.
Co vlastně hledáme v bílých nocích,
když tiše sníme o vánocích?
Slyšíme někdy Boží hlas,
že to rodí se Ježíš v nás?
Jaký je náš vánoční sen?
Má na konci Jeruzalém?
A má také mezi řádky
cestu do Emauz a zpátky?
/Jarka Cýrusová/

Adventní radost
Radost není jenom jedním ze základů
lidské spokojenosti. Je též jedním z
hlavních článků našeho náboženství,
které je především radostnou zvěstí
Boží lásky k nám a výzva k lásce mezi
lidmi. I P. Ježíš měl hluboké
porozumění pro radostné chvíle
našeho života. Svou láskou zasahoval
nejen tam, kde lidé umírali nebo kde
mu přinášeli svoje bolesti. Na svatbě
v Káni se dovedl postarat, aby se
neproměnila lidská radost ve zklamání
a při rybolovu svých učedníků
způsobil, že se sítě trhaly množstvím
ulovených ryb. Rozdával radost, která
byla cestou k lidským srdcím. Též
toužíme, abychom viděli a prožívali
radost ve svém životě a plnou dlaní
rozdávali i jiným a dokonce o vánocích
mírou nebývalou. Věřící nemůže chtít
mít radost jen sám pro sebe. Daleko
krásnější je umět radost rozdávat a
potěšit třeba právě jen maličkostí
člověka vedle sebe.
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Snad už mnozí vás někde v tajném
úkrytu schováváte dárek pro ty,
které máte rádi. A jako je největší
radostí umět radost způsobit, je
největší lítostí muset slyšet: „Jen
tohle?“
Kouzlo vánočních dárků trvá však jen
chvíli. Celý rok však je dobře být v
blízkosti lidí, kteří kolem sebe
dovedou šířit ono vskutku vánoční
ovzduší dobroty, porozumění a dobré
vůle. Jinak se člověku žije a pracuje,
když paprsek vzájemné shody
všechno ozlacuje a jinak, je-li
všechno konáno v nářku a výčitkách.
Často
dobré
slovo,
úsměv,
povzbuzení, má větší cenu než dary.
Všichni
toužíme
po
klidu,
spokojenosti, po radosti. To všechno
by nás mělo spojovat a povznášet.
Mezi lidmi, kteří dovedou čistou a
nesobeckou radostí naplňovat svůj
dům a své okolí, není možné být
člověkem neradostným, skleslým,
oddaným smutku. Říká se, že
rozdělený zármutek je poloviční
zármutek, ale rozdělená radost je
radostí
dvojnásobnou.
Výzva
Apoštola je prosbou, abychom všude
tam, kam přicházíme, vnesli ovzduší
vyrovnanosti, pokoje a přejícnosti.
To je nejkrásnější cesta k lidem, to
je i radostná příprava na den, kdy z
vděčných srdcí za největší Boží dar

si můžeme zazpívat: „Radujme se –
nám nám narodil se Kristus Pán.“

/P. Bohuslav Bláha/
VÁNOČNÍ VELEPÍSEŇ LÁSKY PRO
HOSPODYNĚ

(srv. 1 Kor. 13, 1 – 8)
Kdybych
svůj
dům
perfektně
ozdobila
světelnými
řetězy,
jedlovými větvičkami a cinkajícími
zvonečky, ale neměla lásku ke své
rodině,
nejsem
nic
víc,
než
dekoratérka. Kdybych se lopotila v
kuchyni, napekla kila vánočního
cukroví, navařila labužnické pokrmy a
připravila vzorově prostřený stůl, ale
neměla lásku ke své rodině, nejsem
nic víc, než kuchařka. Kdybych
pomáhala
vařit
polévku
pro
bezdomovce, zpívala koledy v domově
pro seniory a všechen svůj majetek
darovala na dobročinnost, ale neměla
lásku ke své rodině, nic by mi to
neprospělo. Kdybych ověšela vánoční
stromeček třpytivými baňkami a
vánočními hvězdami, zúčastnila se
úchvatných slavností, zpívala sóla v
kostelním sboru, ale zapomněla na
Ježíše, potom jsem nepochopila, oč o
Vánocích běží. Láska přeruší pečení,
aby mohla vzít dítě do náručí. Láska
zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá
navzdory chvatu a stresu. Láska
druhým nezávidí jejich dům s
2
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vzácnými vánočními porcelánovými
servisy a nádhernými ubrusy. Láska
neokřikuje děti, ale je vděčná za to,
že jsou. Láska nedává jen těm, od
kterých může něco očekávat, ale
ráda obdarovává právě ty, kteří to
nemohou oplácet. Láska všechno
vydrží, všemu věří, vždy doufá,
všechno
snáší.
Láska
nikdy
nepřestává.
Mobilní
telefony
špičkové kvality se rozbijí, perlové
náhrdelníky se ztratí, golfové hole
zreziví. Ale darovaná láska zůstane.
/LeS – ze zahraničních pramenů/

jsem ho nikdy neopustila. Byly to
chvíle, kdy se mi chtělo křičet
„Proč?“. Proč se nám tohle děje,
proč zrovna Claudio… Tentýž den nás
přišel navštívit jeden člověk a řekl
nám, že v modlitbách svěřil našeho
Claudia jedné dívce, která zemřela na
rakovinu. Bylas to ty. A daroval nám
útlou knížku, která vypráví tvůj
příběh, a to, jak jsi čelila nemoci.
Vzala jsem ji do ruky: na obálce byla
tvoje fotografie, kde jsi velmi mladá,
překrásná, s upřímným a úžasně
milým pohledem… Přečetla jsem
knížku jedním dechem a čím dál jsem
četla, tím jsem se cítila klidnější a
silnější.
V mnoha
větách
jsem
nacházela pokoj a odvahu a také jsem
Claudiovi hned řekla: „Neboj se, už
nejsme sami… Už nejsi sám“. Po
Claudiově smrti jeho maminka ještě
napsala: „I my rok a půl po odchodu
našeho syna mluvíme o odchodu a
nikoli o smrti. Cítíme, že je Claudio
velmi blízko, žije v našich srdcích a
sleduje náš každý okamžik, je to náš
anděl.“
Ještě jeden příběh, trochu jiný.
Asociace Figli in cielo (Děti v nebi)
sdružuje rodiny, které prožily
trauma odchodu syna či dcery.
V Nedalo
Orie
v Puglii
vzniklo
společenství asi stovky párů s touto
životní zkušeností. Rodiče Badanovi
byli pozváni, aby vyprávěli o své

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Michele
Zanzucchi
–
MÁM
VŠECHNO
18 let života blahoslavené Chiary
Badano (ukázka)
… Asi to nikdo nečekal, ale příklad
Chiary Luce a její intenzivní jednoty
s rodiči umožňuje také mnoha otcům
a matkám nést s větší silou a odvahou
smrt svých dětí, a to i smrt
očekávanou. Jedna taková zkušenost
byla dokonce prezentována na velkém
setkání
v Collevalenza
v Umbrii,
v rámci Dne nemocných, na akci
italské církve.
Jedna matka napsala Chiaře Badano
jímavý fiktivní dopis: „Můj syn
Claudio spal pod vlivem morfia a já
jsem seděla u něj a tiskla jsem mu
ruku, aby věděl, že jsem s ním, že
3
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zkušenosti, aby „řekli, jak se mají
tyto okamžiky prožívat.“ Badanovi se
tomu bránili: „Ne, my budeme jen
vyprávět, jak jsme je prožívali my.“
Lidé v sále byli skoro všichni ve
smutku, oblečení do tmavých šatů,
tiší, Badanovi začali slovy: „Kdoví,
kolik by toho každý z vás zde mohl
vyprávět…“ Atmosféra se hned
trochu uvolnila. Maria Teresa si pak
všimla jednoho muže v černých
šatech, s nápadnými vousy a dlouhými
vlasy, který se zdál být velmi
neklidný. „I vy jste to prožil?“
zeptala se. „Ano, měl jsem dceru,
byla stejně stará jako vaše Chiara.
Chlapec, se kterým se chtěla rozejít,
ji ubodal dvanácti ranami… Dnes se
asi naše dívky setkaly v nebi.“ A pláč
přerušil jeho slova, slzami skropil
rukáv kabátu Marie Teresy. Jen
stěží dokázal pokračovat v řeči:
„Děkuji. Od smrti své dcery až do
teď jsem nedokázal plakat.“
Maria Teresa nám svěřila svůj
hluboký prožitek z jednoho setkání o
smyslu bolesti v lidském životě,
které se konalo v Ligurii. Předtím
Ježíši nikdy za bolest neděkovala,
protože
v Chiařině
nemoci
nenacházela smysl. Ale najednou se
v ní něco zlomilo: „Ježíš mi dal
pochopit velikost bolesti v Božích
očích, jestliže dokážeme proměnit
bolest v lásku. Myslím, že tohle je

největší svědectví, které nám Chiara
Luce zanechala: ona tak žila a učí tak
žít i nás.“
Její radostné a pokojné přijetí
utrpení z ní činí spolu s mnoha dalšími
křesťanskými
laiky
svědkyni
dvacátého století. …

/Lada Badinová/
CESTOVNÍ OKÉNKO
V Hnutí fokoláre, zejména mezi
mladými, je vzpomínka na Chiaru Luce
stále živá a nijak neslábne. Dokonce
každoročně vzrůstá. Často je na
různých setkáních, která organizuje
mládež z Gen, připomínána postava
Chiary Luce jako naděje pro všechny,
jako vzor, jako ta, která také prožila
podobný život, ale přitom mu
dokázala dát ten nejhlubší smysl.
Dívky a chlapci si zvykli často jezdit
do domu Badanových v Sassellu jako
na jakousi moderní „pouť“. Zastaví
se v pokojíku, který zůstal od její
smrti netknutý, modlí se u jejího
hrobu, vzpomínají s jejími rodiči na
její příběh a čtou její dopisy a
básně. A především ji považují za
živou, živější než jsou oni sami, za
stále přítomnou.
SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Kdo je Chiara Luce Badano, která
zamřela v roce 1990 ve svých 18
letech?
4
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Světlo).
Chiara
Luce
svým
vrstevníkům a kamarádům napsala
poselství: "Mladí jsou budoucnost. Já
již nemohu běžet, a proto bych vám
chtěla - jako na Olympiádě - předat
pochodeň. Máte jen jeden život a
stojí za to ho dobře využít."
7. října 1990 se uzavřel její život;
krátký, ale plný světla. Poslední
slova, která řekla mamince, byla:
"Buď šťastná, já jsem také šťastná!"
Její život je zářným příkladem
jediného a bezpodmínečného ANO
Boží lásce. Toto "ano" opakovala již
jako malá, tímto "ano" proměnila
nemoc v prozářenou cestu k plnosti
života. Pověst o její svatosti se
rychle rozšířila.
25. září 2010 – blahořečena.
/Lada Badinová/

Byla dlouho očekávaným dítětem.
Narodila se v Sassellu 29. října 1971
v prosté rodině a od malička byla
vychovávaná ve víře. Vyrostla v
krásné a nadané děvče, s nadšením se
věnovala sportu. Měla mnoho přátel,
pro řadu z nich byla mimořádnou
kamarádkou. Patřila mezi Gen (Nová
generace) v Hnutí fokoláre, které
založila Chiara Lubichová. Boha
poznala jako Lásku a zvolila si ho za
ideál svého života. Ze všech sil se
snažila z lásky plnit v každém
okamžiku jeho vůli. Prohlubovala svůj
vztah s Ježíšem a v každém člověku,
v každém bližním se ho snažila
poznat. Dávala přednost prostým,
pokorným a chudým lidem a snila o
tom, že bude jednou jako lékařka
pracovat pro děti v Africe.
V 17 letech ji postihl nádor kosti,
nemoc přijala s důvěrou v Boží lásku.
Často opakovala modlitbu: "Chceš-li
to Ty, chci to i já". Lidem kolem sebe
předávala klid, pokoj a radost. Chiara
Lubich jí říkala "Chiara Luce" (Luce =

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Ořechovské kříže (2).
Když jsem začal fotografovat a blíže
se zajímat o kříže v Ořechově a
nejbližším okolí, nejvíce mě zaujal
Mělčanský kříž.
Stojí
na
nejvyšším bodě
silnice z Tikovic
do Mělčan, mezi
dvěma
rozložitými
stromy, kousek
před Mělčanami.
5

PEREGRÍNEK
V tomto místě křižovala silnici cesta,
spíše pěšina, nazývaná „Brněnka“. Z
Dolních Kounic přes kopec s
kostelíkem sv. Antoníčka, kolem
Mělčanského
kříže
přímo
k
Jankovému kříži. Tento stával u
zmoly za vinohrady na Chřibském
kopci směrem k Syrovicím (blízko
místa, kde končí nyní asfaltová cesta
k vinohradům). Brněnka dále vedla
kolem kříže u Malého Vejhonka, za
ořechovským hřbitovem a navazovala
na okraji obce na cestu k Peregrinu.
Tuto cestu dále až do Brna znají
ořechovští rodáci jako Gandyju. Na
Peregrinské cestě stály další tři
kříže. Popis pěšiny uvádím proto, že z
něj vyplývá, kolik křížů dříve v
krajině bylo a že byly i důležitými
orientačními body.
Ale zpět k Mělčanskému kříži. Stojí
již na Mělčanském katastru. Je
nahlodán zubem času, písmo už
začíná být nečitelné. A je to písmo
zajímavé,
připomínající
staroslovanštinu, dokonce i exotické
hieroglyfy.
Z
Obecního
úřadu
Mělčany je informace, že kříž
nechali postavit manželé Zoufalí,
podle letopočtu na podstavci kříže v
roce 1815.
Jeho stáří je tedy
neuvěřitelných 195 roků. Další
informace je o tom, že text z kříže
zatím nikdo nepřeložil (nerozluštil).
Tajemný nápis mě natolik zaujal, že

jsem s Adamem Šustrem pořídil opis
textu.
Navštívil jsem Okresní archiv, který
je v areálu Rajhradského kláštera.
Tušil jsem, že to je to správné místo
pro rozluštění tajemství. Měl jsem
štěstí, že jsem natrefil na mladého
odborníka, kterého text zaujal. Mgr.
Ivo Durec mě posadil do archivní
studovny, půjčil mně zajímavou
knížku a za dvě hodiny jsem vyluštil
tajemný nápis. Na kříži je uveden
citát z bible: Sv. Jan 11-25: „Já jsem
vzkříšení a život, kdo věří ve mne,
byť pak umřel, živ bude.“
Jankův kříž byl již zmíněn na
začátku tohoto článku. Postavit jej
nechala paní Františka Janková v
roce 1916 na památku svého manžela
Jana, který zahynul v I. světové
válce. Ve farní kronice je i zajímavý
detail, že kříž byl pořízen nákladem
400 Kč. Tento kříž byl posvěcen 10.
září. Zároveň byl posvěcen i
Trucálkův kříž v místě, kde později
byly
postaveny
bytovky
pro
pracovníky JZD (nyní Tolarova ulice).
Jankův kříž stál v polích „Na krátké“
až do roku 1962. Po scelování polí do
družstevních lánů dal MNV „ ...z

vyššího nařízení odstraniti kříže
polní, které stály uprostřed honů
JZD. Kříže nesměly býti posunuty na
místa vedlejší …“ (citace z farní
kroniky).
6
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Některé kříže byly poškozeny, jeden
z polních křížů byl v r. 1963
zrekonstruován a postaven u vchodu
do kostela sv. Jiří po skončení opravy
opěrné zdi kolem kostela. Osudy
některých polních křížů po r. 1962
jsou nejasné. I Jankův kříž mezi ně
patřil. Až do začátku listopadu t. r.
To mě navštívila paní Libuše (dříve)
Janková, aby mi sdělila, že Jankův
kříž je uložen od r. 1962 na jejich
zahradě. Přečetla si článeček o
křížích v Ořechovském zpravodaji a
zabývá se myšlenkou, že obnoví (její
rodina) kříž. Chtějí tak uctít
památku svých prarodičů. Držme jim
palce, ať se jim to podaří. Ten večer
se mně moc dobře spalo… Bylo by
krásné, kdyby se občas podařilo
obnovit starý kříž, nebo dokonce
postavit nový.
Za informace použité v tomto článku
děkuji p. faráři P. Bláhovi a pí. L.
Šafářové.
/Ivan Macíček/

fáráři P. Bohuslavu Bláhovi. Co to
bylo za celý rok mší svatých, v neděli
i ve všední dny, o pohřbech, o
svatbách a jiných slavnostech. Co to
bylo požehnání a svatých přijímání,
které nám po celý rok uděloval. Co to
bylo modliteb, za nás nehodné
farníky. Vždy přišel do kostela jako
hodinky přesně a včas. V každém
nečase, i když mu třeba někdy
osobně zrovna nebylo nejlépe, vždy
spěchal, aby nám posloužil. Ani si
nepostěžoval. Zatímco my se někteří
couráme do kostela pozdě a jak nám
někde jen píchne, tak už na mši
nejdeme. Musí mít s námi pan farář
„svatou trpělivost“. A on ji má, nejen
trpělivost, ale i pochopení.
Dovoluji si tímto panu faráři
poděkovat za jeho kněžské služby, za
jeho pěkná kázání a za duchovní
posilu, kterou nám po celý rok
poskytoval a za hezký společný život
ve farnosti s ním. On nám dal za rok
mnoho, aniž si to uvědomujeme. Jak
jsme mu my opláceli? Myslím, že
máme co zlepšovat. Mimochodem náš
pan farář působí v Ořechově právě
30. rok. Pamatujme na něho
v modlitbách, vyprošujme mu pevné
zdraví a Boží ochranu, aby tu mohl
být ještě dlouho s námi.
/Ludmila Krečmerová/

Poděkování
Právě skončil církevní rok a nastal
nový. Na přelomu roků se vždy
většinou bilancuje a děkuje. Měli
bychom alespoň poděkovat, že jsme
ve zdraví přežili, že nás nepostihlo
nic zlého. To má učinit každý sám za
sebe. Ale za všechny nás ve farnosti
je třeba poděkovat také našemu
duchovnímu otci, našemu milému panu
7
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Freska – obraz
V tomto roce (2010) byla obnovena
vzácná freska, kterou renovoval
akademický malíř a restaurátor
Václav Holoubek. Byla v tak ubohém
stavu, že se nevědělo, co vlastně
představuje. Freska se nachází ve
farním kostele sv. Jiří v Ořechově,
části Tikovice. Je na zdi, po levé
straně hlavního oltáře a zobrazuje
mučení a popravu svatého Jiří.
I pod vojenským kabátem tlouklo
srdce pro Krista. I voják může
bojovat a vítězit nejen pro císaře,
ale i pro Boha. Sv. Jiří vstoupil do
vojenské služby ve vojsku císaře
Diokleciána, který si vzal za úkol
vyhladit křesťanství. Svatý Jiří se
před
císařem
otevřeně
ke
křesťanské víře přihlásil. Pro toto
vyznání byl různými způsoby mučen,
nejprve bit holí a uvržen do žaláře,
posléze jeho tělo bylo přibito na kůl
a trháno ostrými noži. Mezi těmi,
které jeho mučení pohnulo ke
křesťanské víře, byli pretoriáni
Proteus a Anatolius z elitní vojenské
jednotky osobní stráže císaře. Tato
jednotka nezřídka sesazovala nebo
dosazovala císaře na trůn. Byli
ozbrojeni velikým štítem a kopím.
V boji byli seřazováni do útvaru tzv.
želvy. Oba pretoriány krutě mučili a
nakonec popravili.

Dále je na fresce zobrazena
Alexandra, manželka císaře, která
rovněž přijala křesťanskou víru, a
její život byl ukončen stětím hlavy.
Stejně tak byl ukončen život svatého
Jiří – stětím hlavy.
Konečně uprostřed (dlouho to nebylo
možné rozpoznat), je znatelný obětní
stůl, na němž leží v očekávání
popravy stětím hlavy mág Atanáš,
tehdejší vojenský instruktor.
Tolik můj osobní pohled a rozbor a
nemyslím, že by to mohlo být jinak.
/P. Bohuslav Bláha/
Žije v naší farnosti
Uprostřed
naší
farnosti
žije
skromná, ale statečná žena paní
Ludmila
Vejhonková z Ořechova,
z Kouta. V tomto roce se dožila
v plné duševní svěžesti požehnaného
věku 90 let. Před několika léty
onemocněla vážnou chorobou, několik
roků se pohybovala jen doma na
invalidním vozíku a nyní je již zcela
upoutána na lůžko. Svoji nemoc
trpělivě snáší a oddaně nese svůj
životní kříž.
Několikrát jsem paní Vejhonkovou
v její nemoci navštívila. Obdivuji její
vitalitu a přitom oddanost. Neustále
se zajímá o dění nejen v rodině, ve
farnosti, ale i o dění veřejné, ba i
celosvětové. Má úžasnou paměť a
ráda vzpomíná, jak to bývalo za
8
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jejích mladých let. Umí krásně
vyprávět. Své dny tráví čtením a
háčkováním. Háčkuje ve všech
možných barvách a tvarech. Svými
výrobky obdarovává známé z celého
okolí. Její krásně háčkované hrníčky
i s podšálkem, různě zdobené a
škrobené cukrovou vodou, by mohly
jít na světovou výstavu. Pravidelně
pročítá Katolický týdeník, Naši
rodinu, poslouchá Proglas. Přes
všechny útrapy, které musí v nemoci
snášet, je v podstatě šťastná a z její
řeči nezazní žádná výčitka, naopak je
veselá a raduje se z maličkostí. Přes
okno pozoruje přírodu venku a baví
se s pejskem. Při návštěvě u ní
pociťujete pohodu a podivuhodný
klid.
Paní Vejhonková se modlí neustále.
Za svoji rodinu, duše v očistci, za
kněze, za celou naši farnost. Na náš
kostel myslí neustále. Dokud mohla
chodit, nevynechala žádnou mši
svatou. Až půjdeme na Vánoce do
kostela,
všimněme
si
množství
vánočních ozdob na stromcích u
oltáře, které paní Vejhonková pro
tento účel uháčkovala. Zvonky,
rybky, andílci, jeden jako druhý,
v bílé skvoucí barvě. Krásná ruční
práce, s láskou tvořená. Chci jí tímto
poděkovat a popřát jí pokojné Vánoce
a do Nového roku popřát hodně
radostí z vnoučat a pravnoučat,

s přáním, aby se ještě dlouho modlit
za nás všechny a my za ni. Poděkování
patří také její rodině, která se o
maminku
a
babičku
příkladně,
trpělivě a vzorně stará.
/Ludmila Krečmerová/
Dopis z Růženeckého kostela
Petrini v Českých Budějovicích zaslali
manželům Krejčířovým dopis, který
jsem dostala do rukou, a ráda bych
něco z něj ocitovala. Předtím bych
však ráda napsala několik slov díků.
Měsíc co měsíc, každou 1. neděli po
mši svaté, mám před očima krásný,
přitom tak prostý, věrný a vše
vyjadřující
obrázek.
Jedna
modlitební kartička s růžencovým
tajemstvím za druhou, pečlivě
seřazené na lavici a hbité prsty,
které
nám
„kartičky“
mění.
K manželům Krejčířovým tato služba
v naší farnosti patří tak samozřejmě,
že o tom možná ani nepřemýšlíme.
Ale jistě každý cítí radost a dík,
když si kartičky s modlitbou měníme.
/LeS/
Z dopisu Růženeckého kostela: Milí

přátelé, členové našeho společenství
modlitby, prožíváme dobu adventní,
dobu očekávání, dobu, kdy voláme
„Maranatha“ – Přijď Pane Ježíši,
abychom mohli stále znovu a hlouběji
prožít tajemství narození našeho
9
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Pána Ježíše Krista. Vstupovat stále
hlouběji do Božích tajemství je pro
křesťana velmi důležité a mělo by mu
ležet na srdci otvírat se těmto
tajemstvím víry a čerpat z nich stále
více pro hlubší duchovní život.
Ten,
kdo
čerpá
z mariánské
spirituality,
získává
mimořádně
hluboký pokoj v srdci a radost
z Boha, kterou si člověk sám nemůže
ani dát, ani uchovat. A tento pokoj je
zvlášť důležitý v době adventní,
v době
očekávání,
vycházení
z temnoty do světla, abychom mohli
spatřit pravou radost a samotného
Dárce radostí. Pozdravme častokrát
za den Pannu Marii, abychom se
skrze Ni stále více spojovali
s Kristem.
Závěrem
přijměte
povzbuzení,
povězte o našem společenství
modlitby i lidem v okolí. Každou
sobotu je v 9 hodin sloužena mše
svatá v Růženeckém kostele ke cti
Panny Marie za živé a zemřelé členy
našeho
společenství.
Růženecký
kostel, Žižkova 4/6 – Petrini, České
Budějovice.

recenzované. Jsou zde i zajímavá
zamyšlení, z nichž jedno otiskujeme.
P. Maria nás vyzývá, abychom ji
následovali jako dokonalou učednici
Pána. Následování Marie je zvláštním
způsobem následování Ježíše. I když
se v evangeliích nikdy nemluví
výslovně o následování Panny Marie,
můžeme to, co se vztahuje na
následování Ježíše, přirovnat i k
následování jeho Matky Marie. Již v
prvních stoletích nacházíme prvky,
které byly známé jako typické
následování P. Marie. P. Maria jako
panenská Matka Syna Božího byla
zrcadlem svého Božího Syna, je jím
zcela utvářena, takže můžeme mluvit
o existenciálním následování. Mariina
víra přesahuje víru Abrahamovu a je
v Lukášově evangeliu uváděna jako
protiklad nevěry Zachariášovy (srv. L
1,20). Její víra se naplňuje v
poslušnosti služebnice Páně. „ Hle,
služebnice Páně, ať se mi stane podle
Tvého slova!“ (Lk 1,38). Tu je
vyjádřen dokonalý postoj poslušné
Matky Boží k Bohu, její hluboká víra
v Pána. P. Maria je první a největší
věřící, matka víry, naděje a lásky.
Mariina chudoba, která nemusí
znamenat materiální chudobu Svaté
rodiny, protože Josef byl přese
všechno drobný živnostník – se
projevuje
především
v
jejím

NÁSLEDOVÁNÍ P. MARIE

Nakladatelství a vydavatelství Verité
v Praze vydává časopis Zprávy z
Medžugorje, obsahující popisování
různých událostí kolem mariánských
zjevení. Tyto zprávy jsou teologicky
10

PEREGRÍNEK
chvalozpěvu Magnificat. „Velebí má
duše Pána a můj duch jásá v Bohu
mém Spasiteli, že pohlédl na
nepatrnost své služebnice: hle, od
této chvíle mne blahoslavit budou
všechna pokolení (Lk 1, 46-48)“.
Jestliže následování Ježíše zahrnuje
vážení si kříže a jeho nošení, pak P.
Maria rozhodně hluboce prožívala
pohrdání, muka a utrpení svého Syna
pod křížem, rozhodně hlouběji než
učedníci, kteří se rozutekli (srv. L
2,34, J 19,25). P. Maria v době mezi
narozením a smrtí Ježíšovou byla ve
svém mateřském citu stále více
otevřena svému Synu, stále více a
více otevřená pro poslání, které jí
určil nebeský Otec. O nechápání a
ukládání do srdce všech těch událostí
kolem malého Ježíše píše Lukáš ve
svém evangeliu v souvislosti s
hledáním Ježíše a jeho nalezením v
Chrámě („Proč si nám to učinil. Hle,
Tvůj Otec a já jsme tě s bolestí
hledali!“ Lk 2,49). Nebo chladná
odpověď Ježíšova na svatbě v Káni: „
Co ode mne žádáš, ženo, ještě
nenastala moje hodina!“ (J 2,4) Tak
se Matka při následování Ježíšova
kříže stala věrnou učednicí. A
rozhodně dostala za to stonásobnou
odměnu: stala se Matkou Církve a
Královnou vesmíru. Pevná víra,
nesobeckost, obětavost ve službě
poslání jejího Syna, hluboká láska,

vytrvalé a trvalé uchovávání Božího
slova ve svém srdci jsou vnitřní
podmínky toho následování, ve
kterém Maria překonala všechny
svaté. Když máme na zřeteli všechny
tyto aspekty Mariina života, je nám
jasné, že nás Maria plným právem
volá,
abychom
ji
radostně
následovali.
/LeS/
15 LET VYSÍLÁNÍ RADIA PROGLAS
Patnáct let je v Česku možné naladit
křesťanskou
rozhlasovou
stanici
Proglas. 8. prosince roku 1995 o
Slavnosti Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního
hříchu
byl
spuštěn vysílač na Svatém Hostýně.
Proglas
mohli
zachytit
první
posluchači
na
území
dnešního
Olomouckého a Zlínského kraje.
Proglas vysílá a licenci vlastní od roku
1995. Vznikl v Brně z iniciativy
skupiny křesťanů v čele s katolickým
knězem Mons. Martinem Holíkem a s
podporou brněnského biskupa i
dalších
ordinářů
českých
a
moravských diecézí.
V následujícím desetiletí se postupně
připojovala další místa, odkud mohli
lidé přijímat signál Proglasu. Dnes
Proglas pokrývá přes 80 procent
území republiky, v příštím roce už to
bude necelých 94 procent. U původní
myšlenky na křesťanskou rozhlasovou
stanici stála jen hrstka lidí.
11
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Na začátku tvořilo tým dvanáct
pracovníků,
kteří
připravovali
vysílání 18 hodin denně. Později (a ve
větším počtu zapojených lidí) už to
bylo 20 a v roce 1998 23 hodin.
K celodennímu vysílání Proglas dospěl
o dva roky později.
Dnes je do díla křesťanské
rozhlasové stanice přímo zapojeno
asi 50 osob, dále na 150 stálých
externistů, přes 1 000 aktivních tzv.
KaPrů (Kamarádů Proglasu), 22 000
členů Klubu přátel Proglasu a kolem
150 000 pravidelných posluchačů.
Jim patří dík za finanční i
modlitební podporu. Pořady pro ně
připravují redaktoři v Brně a dalších
šesti regionálních studií – v Praze,
Olomouci, Ostravě, Hradci Králové,
Litoměřicích
a
Českých
Budějovicích. Při tvorbě pořadů
spolupracují křesťané z více církví.
Jedná se o rodinné rádio, které vede
k úctě ke kulturnímu dědictví
a podporuje vzdělání a dobrý životní
styl. Napomáhá vytváření občanské
společnosti, podporuje vzájemnou
snášenlivost rasovou, konfesní i
kulturní, vede k úctě k životu,
náboženské
víře
a
dobrým
mravům. Je nezávislé na politických

nebo
ekonomických
subjektech.
Program tvoří náboženské, kulturní,
vzdělávací, zpravodajské i zábavní
pořady. Vyberou si z nich děti,
mladí, dospělí i senioři. Oblíbené a
diváky oceňované jsou zejména
přenosy bohoslužeb a čas vyhrazený
pro modlitbu. Po hudební stránce
Proglas nabízí duchovní, klasické,
folklorní i populární písně a skladby.
Název Proglas upomíná na nejstarší
staroslověnskou literární památku.
Předzpěv tohoto jména složil svatý
Konstantin jako úvod k vlastnímu
překladu
čtyř
evangelií
do
staroslověnštiny, kterou roku 863
přinesl se svým bratem Metodějem
na Velkou Moravu.
Co by řekl ředitel Proglasu k 15
letům vysílání? Co by stanici přál?

„Řekl by velké díky všem, od malých
po velké, od mladých po seniory, od
nových po nejzasloužilejší – za
neokázalé a vytrvalé svědectví o
svém vztahu k Bohu i k lidem skrze
užívání modrého kamínku do mozaiky
života. Kamínku, který se jmenuje
Radio Proglas,“ uvedl Martin Holík.
/zkráceno
a
upraveno
podle
informací ČBK - LeS/
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