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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Matka bolesti
Krok za krokem vystupujeme po
schodišti postních dnů.
Den po dni stoupáme blíž ke
skalnatému vrcholu nad Jeruzalémém.
Po celý veřejný život Páně byla Panna
Maria v ústraní skryta před světem,
jakoby ani nechtěla nechat na sebe
padnout paprsek divotvorné moci
svého Syna. Ale když na něj dopadla
tíha opuštěnosti a když ho drtí
žernov bolesti, nemohla jej opustit,
musela být vedle něho. Věděla přece,
proč přišel na svět. Celý život od
nazaretského „Staň se!“ měla před
sebou tajemství kříže. Lehký závoj
betlémské radosti a štěstí domova
v Nazaretě proměnily se v roucho
bolesti, aby do jeho nespočetných vln
mohlo se jednou ukrýt všechno
utrpení světa a především bolest
každé matky, které lidská zloba a
krutost budou brát a přibíjet na kříž
její dítě. Ke kříži jsou přibity ruce,

které tisícům lámaly chléb a přinášely
požehnání, jsou přibodeny i nohy,
které spěchaly tam, kde volala bída
těla i duše. Mezi nebem a zemí visí
pod
mračny
Kalvárie
tělo
–
pozdvižené od země, aby celý svět
viděl potupu a utrpení. Avšak pod
křížem stojí v tiché odevzdanosti do
vůle Nejvyššího Matka, Jan a Marie
z Magdaly. Mateřská láska, přátelství
a kajícnost mají nejblíže ke kříži – ke
kříži Páně i ke kříži člověka.
U Matky bolestné věřící člověk hledá
a nalézá oporu a útěchu. Velikánům
lidstva je dáno nalézat u ní svou
tvůrčí sílu. V úctě skláníme se před
dvěma umělci, kterým Sedmibolestná
byla zdrojem překonání životních
křížů.
Uplynulo již více jak půl tisíciletí od
narození ( 6. 3. 1475 ) Michelangela
Buonarotti a v září tohoto roku
uplyne 170 roků od narození Antonína
Dvořáka. I když jejich osudy, poslání i
doba života byly tolik rozdílné,
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vytesal ještě Snímání z kříže a do
tváře Nikodemovy vložil on, neúnavný
hledač pravdy a krásy, podobu své
tváře, skloněnou k náruči Matky Boží.
Do tvrdého kamene tesal pokorný
umělec svůj zápas s lidským žalem a
v podobách Matky vítězství nad ním.
Antonín Dvořák – mohl bych na
mnoho stran jeho velikého hudebního
nadání vložit do slov: Bolest a píseň.
Úmrtí tří dětí za sebou, hmotné
poměry by možná jiného dovedly
zdrtit. Ale zmučené otcovské srdce
přivinulo se s pokornou zbožností
k Matce pod křížem. Jako žaloba
lidské bezmocnosti proti ranám
života zní zpěv orchestru a sboru.
Tady se smyčce rozezpívají jasnou
modlitbou důvěry, která prozáří
velkopáteční
temnoty.
Celá
Dvořákova skladba STABAT MATER
vyústí v jásavém hymnu ve strhujícím
a vítězném Amen, Aleluja! To člověk
naplněný bolestí překonal svůj stesk,
to Matka Boží položila na jeho rány
života zmučené tělo svého Syna,
který je pokoj a smíření, útěcha i
naše Vykoupení.
Požehnaná bolest Panny Marie!
Věřícímu srdci je studánkou útěchy,
umělci pramenem posvěcení a Církvi
náručí, v níž spočívá naše vykoupení a
spása.

oběma
byla
společná
pokorná
zbožnost i vroucí úcta k Matce Boží.
Michelangelo Buonarotti – malíř,
stavitel, básník, ale především sochař
– vzal do rukou dláto, aby do
bělostného mramoru vytesal bolest
Matky s mrtvým Synem v náručí.
Jeho celý život byl prosycen
bolestmi, nepřátelstvím a závistí
okolí. Věčně na útěku z milované
Florencie do Říma papežů. Jen
hořkost chudoby a síla hluboké víry
ho všude provázely. Kámen a dláto
byly jeho pozemským majetkem.

Do nespočetných záhybů roucha
oblékl svou PIETU, kterou tesal ve
svých 25-ti letech. Chtěl mít někde
domov – pokoj a mír. Nalezl ho na
srdci bolestné Matky a tam také
vyryl své jméno – do stuhy ležící na
srdci Matčině. Podepsal jedinou ze
všech prací a podepsal ji pro čas i
věčnost svou láskou k Panně Marii.
Unavený a nemocný – jako stařec,

/P. Bohuslav Bláha/
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smrt překazila jeho přání a učinila
konec jeho života. Zemřel 11.6. 1948
v Brně, byl převezen do Tikovic a zde
15. června pohřben na zdejším
hřbitově. Poslední rozloučení vykonal
J.M. opat rajhradský P. Pokorný za
účasti 40 spolubratří. Farníci ve
velkém počtu vyprovodili svého
oblíbeného faráře na hřbitov, kde se
svými farníky očekává vzkříšení těla.

VÝROČÍ
120. výročí narození P. Vladimíra
Čapky
Otec Čapka se narodil 11. ledna 1891
se Staré Břeclavi. Kaplanoval 1 rok
v Jevišovicích u Znojma, dále působil
ve Žďáru a ve Štěpánově u
Nedvědice, kde se zasloužil o stavbu
nového kostela. Dne 1. 3. 1929 byl
jmenován
farářem
v Tikovicích.
Farnost spravoval 19 roků. Za jeho
působení byly opraveny vedlejší
oltáře a nechal postavit nový
pozlacený hlavní oltář. V r. 1936 byla
v kostele sv. Jiří pořízena nová
barevná okna, poté zakoupeny nové
lavice a v r. 1943 byl kostel celý
vymalován. Ve farní budově byl
zaveden
vodovod.
Válečnými
událostmi byl značně poškozen
kostel, fara i stodola.
Pan farář Čapka byl
veselý člověk. S každým
se uměl domluvit a
každému
bez
okolků
sdělil své mínění. Měl mnoho pravých
přátel. Na jaře 1948 onemocněl
silným krvácením a byl převezen do
nemocnice k Milosrdným bratřím
v Brně. Před svou nemocí ještě stačil
posvětit oltář v provizorní kapli –
orlovně v Silůvkách. Jeho záměrem
bylo, že půjde jako důchodce do
Silůvek, ale náhlá a neočekávaná

100. výročí úmrtí Msgr. Antonína
Párala
Dalším výročím, které bychom rádi
připomněli patří muži, který působil
v Ořechově 49 let. Msgr. Páral se
narodil v roce 1828 v Drnovicích u
Blanska, bohosloví studoval v Praze,
kde se také zapojil do zápasu o
budoucnost země. Stál v červnu 1848
na barikádách po boku Karla Havlíčka
Borovského.
Na ořechovskou faru
přišel Msgr. Páral v r.
1862 coby mladý kněz,
zde se také zapojil do
vlastenecké
skupiny,
k níž náležel ředitel školy František
Xaver Bakeš a později jeho nástupce
František Kyselka.
Msgr. Antonín Páral měl úmysl v r.
1878 rozšířit chrám v Ořechově,
neboť malý kostelík ze 13. století
nevyhovoval
zvýšenému
počtu
věřících. Za dvacet let se však
3

PEREGRÍNEK
nasbíralo
tolik
finančních
prostředků, že došlo k rozhodnutí,
postavit kostel nový. Za osm měsíců
od zbourání starého kostela byla
dokončena stavba nového kostela
v novorománském slohu, sám Msgr.
Páral věnoval na stavbu nemalou
finanční
částku.
Kostel
Všech
svatých byl slavnostně vysvěcen 6.
července 1900 biskupem ThDr.
Františkem
Saleským
Bauerem
z Brna.
Msgr. Antonín Páral měl přímou,
dobrosrdečnou a skromnou povahu,
dne 3. března 1911 odešel ve svých
třiaosmdesáti letech. O tři dny
později se v kostele Všech svatých
rozloučili se svým milovaným knězem
jeho
farníci a spolubratři a
doprovodili ho na ořechovský hřbitov.
/LeS/

soustřeďuje nikoli na jejich vlastní
smrt či krátkost jejich života, ale na
mne. Toto je mé vystoupení – mé
poslední vystoupení na této zemi,
naposled
ještě
jsem
středem
pozornosti. Poslouchám, co o mně
říká kněz ve svém kázání. Prohlížím si
také obličeje všech přítomných a
s radostí zjišťuji, že jim chybím.
Zanechávám prázdné místo v srdcích
a životech svých přátel. Pak
vystřízlivím při myšlence, že jsou
možná mezi přítomnými i tací, kteří
jsou rádi, že jsem odešel. Zúčastňuji
se i průvodu na hřbitov. Vidím
všechny stát mlčky u hrobu, slyším
poslední modlitby. Vidím, jak se
rakev noří do hrobu – poslední
kapitola mého života. Říkám si, že to
byl dobrý život, i se všemi svými
zvraty,
se
všemi
rozruchy
i
jednotvárnostmi, se všemi úspěchy i
nezdary. Zůstávám ještě chvíli u
hrobu a vyvolávám si jednotlivé
kapitoly svého života. Lidé se pomalu
rozcházejí do svých domovů, za
svými povinnostmi, sny a obavami.
Uplyne rok a já
se vracím na
zem. Ta bolavá
prázdná místa,
která jsem za
sebou zanechal,
se postupně zaplňují. Vzpomínka na
mě v srdcích přátel stále ještě

ZAMYŠLENÍ PRO POSTNÍ DOBU
Co je člověk?
K tomu, abyste viděli život takový,
jaký skutečně je, nic nepomáhá víc,
než skutečnost smrti. Představuji si,
že se zúčastňuji svého pohřbu. Vidím
své tělo v rakvi, cítím vůni květin a
kadidla,
jsem
svědkem
celého
obřadu. Každého, kdo se pohřbu
účastní, si krátce prohlédnu. Teď
vím, jak krátký život jim už jen
zbývá, ale oni sami si toho nejsou
vědomi. Teď se
jejich mysl
4
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přetrvává, ale už na mě myslívají
méně. Těší se teď na dopisy od
někoho jiného, tráví čas s někým
jiným, stal se pro ně důležitým zase
někdo jiný. A tak to musí být. Život
jde dál. Jdu se podívat na pracoviště.
Existuje-li stále ještě, mou práci
dělá někdo jiný, někdo jiný teď
rozhoduje. Navštěvuji místa, kam
jsem ještě před rokem rád chodil:
ulice, obchody, restaurace … všechny
tam stojí dál. A zdá se, že na tom
pranic nezáleží, že jsem pravidelně
jistými ulicemi procházel, v jistých
obchodech
nakupoval,
jistými
autobusy jezdil. Nechybím tam. Tam
ne. Hledám některé svoje věci, jako
například hodinky
nebo pero, a věci,
ke kterým jsem
měl zvláštní vztah:
suvenýry, dopisy,
fotografie.
Také
nábytek,
který
jsem užíval, své
oblečení a knihy.
Znovu se vracím za padesát let po
své smrti a zjišťuji, jestli na mě
ještě někdo vzpomíná a mluví o mně.
Přešlo sto let a já se znovu vracím.
Kromě jedné či dvou zažloutlých
fotografií v albu či na zdi a nápisu na
mém náhrobku už ze mne zbylo jen
málo. Už ani žádné vzpomínky přátel,
nikdo z nich už nežije. Přesto hledám

nějaké stopy, které jsem po sobě
zanechal. Dívám se do svého hrobu a
nacházím v rakvi jen hrst prachu a
rozpadlé kosti. Prohlížím si ten prach
blíže a vzpomínám na svůj život – na
výhry, na tragédie, na radosti i
strasti, na boje a konflikty, cíle a
sny, lásky i antipatie, které tvořily
můj život – všechno je to rozehnáno
větrem, pohlceno vesmírem. Jen
troška popela zbývá na důkaz toho,
že ten život vůbec kdy existoval. A
zatímco přemítám o tomto prachu,
z mých beder jako by někdo sejmul
nesmírnou tíhu – tíhu, která pochází
z představy, že jsem důležitý. Pak
vzhlédnu a přemítám o světě okolo –
o stromech, ptácích, zemi, hvězdách,
slunečním svitu, dětském pláči,
rozjetém vlaku, spěchajících davech,
o tanci života a vesmíru – a jsem si
jist, že to všechno nějakým
způsobem obsahuje zbytky té
bytosti, kterou jsem nazýval sebou, a
toho života, který jsem nazýval svým.
Naslouchám a uvažuji nad svým
tělem, které se proměnilo v prach, a
pozoruji tanec života, který se kolem
mne opět probouzí. Až procitnu ze
spánku smrti, nasytím se pohledem
na Tebe, Pane!
To poslední co očekávám po mém
procitnutí ze spánku smrti a co
zůstane beze změny na věky bude
5
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plné nasycení pohledu na Ježíše
Krista.
Požehnané Velikonoce, radost a pokoj
Vám a Vašim milým!
/ P. Bohuslav Bláha /

v hrobě jeho rodičů, rozloučila se za
farnost oblíbená žákyně Marie
Dvořáková a výstižně zhodnotila
život a osobnost P. Jana Slavíka. Do
ticha zimního únorového poledne bylo
vysloveno to milé – „Veledůstojný
pane rado! Plním Vaše přání: Když
jsem Vás vítala do naší farnosti, řekl
jste mi: Až jednou umřu, musíš mi
donést takovou pěknou kytici i ke
hrobu. Držím ji v rukou dnes a se
kterou se s Vámi loučíme. Přišel jste
k nám jako mladý kněz plný elánu a
chuti do práce pro spásu našich
nesmrtelných duší – všechno své já –
schopnosti i vědomosti jste věnoval
nám farníkům až do chvíle, kdy se
zastavilo dobrotivé a šlechetné
srdce. Odešel jste od nás a celá
farnost pláče a záplava bílých květů
ukazuje, jak Vás všichni měli rádi ……“
Pan farář Slavík přišel do farnosti tři
měsíce po mém narození. Stal jsem
se jeho ministrantem, sledoval jsem
jeho život tak samozřejmý a přece
tak
zvláštní.
Připravoval
nás
v hodinách náboženství na život a
k přijímání
svátostí.
Pronášel
z kazatelny svá procítěná a životní
moudra určená dětem i dospělým.
Rád bych mnoho a mnohé napsal a
pověděl, ale aspoň těchto několik
mých vzpomínek.
V tichu starobylé farské budovy, za
zdmi farské zahrady i dvora život

„Ničím se neznepokojuj, ničím se
nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale
nemění. Máš-li v srdci Boha, nic Ti
nechybí, jeho láska stačí.“
/ Terezie z Avily/
ŽIVOT VE VÍŘE
Slovem zachycené vzpomínky na
bohatý duchovní život P. Jana
Slavíka, biskupského rady a faráře
v Domamili, rodišti otce Bohuslava
Bláhy
Dne
11.
února
1961
vymezil
Všemohoucí v prostoru Nekonečna
74 let života, letos uplynulo 50 let od
tohoto okamžiku.
První únorová neděle je posledním
dnem Nejsvětější oběti a ve svátek
Panny Marie Lurdské triumfální
pohřeb. 43 spolubratří včetně tří
kněží z rodiště – P. Stanislav Bláha,
František Dvořák a já. Prostor
kostela i hřbitova nestačil pojmout
věřící
z farností
Martínkova,
Budkova, Babic i Domamile, jeho
prvního působiště. Obřad rozloučení
vykonal pan děkan Josef Handlíř
z Moravských Budějovic. Když po
obřadech v kostele spočinula rakev
6
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nezadržitelně vtesával vrásku za
vráskou vždy mile usmívající se tváři
– vidím Vás jako dnes z okna mého
rodného domu na cestě ke kostelu a
zpět vždy spěchajícího, jako ty
pečlivé včelky, k nimž jste tak přilnul
a které byly Vašimi nejbližšími
obyvateli. Kolik té lásky a oběti jste
nám dětem i dospělým rozdal, ví jen
Bůh. Kdykoli později jako kněz jsem
zavítal do Domamile a při setkání
s kýmkoli na vsi, vždy svezla se řeč
na P. Slavíka, kněze posvěceného a

působícího ve farnosti po tři
desetiletí. Zanechal po sobě živou
stopu působení. Letos uplynulo 50 let
od jeho smrti, chci poděkovat těmito
řádky za sebe i farníky z Ořechova
za
krásný
příklad
zbožnosti
v přesnosti času, za chvíle prožité
nejen u oltáře, ale i při poutích
v Budkově,
Martínkově,
Budči,
Štěpkově i za náš společný výlet na
Sázavu ke sv. Prokopu s třebíčskými i
domamilskými ministranty.

Na fotce je zleva sázavský pan farář, P. B. Bláha a P.Slavík s ministranty
A nemohu nevzpomenout a v živé
paměti mám Váš hrdinný čin záchrany
jedné domamilské topící se dívenky
v rybníce. A závěrem na tu poslední a
smutnou moji návštěvu v třebíčské

nemocnici a přání ke mně určené si
ponechávám jen pro sebe.
Plně věřím, že Bůh už dávno od onoho
dne 7. února LP 1961 za Vaši
štědrost, za hlásání Evangelia a
7
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viditelný postoj a úkon má boží lid při
liturgii konat. Je to dáno katolicitou
–
univerzalitou
Církve,
která
bohoslužbu římskokatolického ritu
(obřadu) slaví po celém světě a
naturel věřících je v různých částech
světa rozdílný.
Vraťme se však zpět do střední
Evropy – České republiky – brněnské
diecéze, jak všem našim vnitřním
postojům a duševním pohnutkám
odpovídají viditelné úkony (pohyby).
Všichni přece víme, že tělo a duch
jsou jeden celek. Proto také nejsou
různé polohy, jako je znamení kříže,
stání, sezení, klečení a sepjaté ruce
při bohoslužbě náhodné, nýbrž jsou
ve vztahu k duševním procesům.
Znamení kříže: Dělali jsme ho již
mnohokrát a víme, že je to znamení
naší spásy, při kterém oslovujeme
Nejsvětější Trojici. Prosíme touto
krátkou modlitbou o pomoc při nesení
osobního kříže, ale i o to, abychom
započatý čas prožili ve společenství
lásky a vzájemného obdarování, jak
je tomu mezi jednotlivými osobami
Nejsvětější Trojice. Proto znamení
kříže děláme zcela zřetelně, aby to
z pohledu neznalého člověka, který
by nás mohl náhodou sledovat,
nevypadalo, že zaháníme dotěrnou
mouchu. Pravou rukou konáme pohyb
od hlavy na hruď, k levému rameni a
končíme na pravém rameni. Kdy

Krista a za věrnou službu Božímu lidu
Vás odměnil věčnou Boží přítomností.
/ P. Bohuslav Bláha /
Člověk a viditelná znamení při
bohoslužbě
Člověk je tvor společenský. Můžeme
si představit dobrý rodinný život bez
společného jídla, bez svátků?
To platí i pro náboženskou oblast.
Kristus přislíbil: „Kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20)
Oficiální bohoslužba (mše svatá)
Církve se nazývá liturgie (řec. =
konání lidu). Je jasné, že společná
bohoslužba potřebuje jistý pořádek,
že se každý nemůže modlit a konat
co chce a jak chce. Proto má být při
bohoslužbě viditelná sounáležitost
věřících, jak v modlitbě, tak i
v úkonech, aby vynikla jednota
Církve. Je nutno dodat, že tohoto
cíle není ve všech farních obcích
dosaženo, zejména v úkonech božího
lidu, jako je znamení kříže, stání,
sezení nebo klečení. V různých
farních obcích je to dáno tzv. „místní
tradicí“, která se pro místní farníky
stává železnou košilí a tak se při
bohoslužbě hned pozná, kdo je nově
příchozí a kdo farní starousedlík.
Jedno je však jisté, že v celé Církvi
římskokatolické neexistuje univerzálně závazný předpis, kdy a jaký
8
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konáme znamení kříže? Konáme ho
při vstupu a odchodu z kostela a na
konci bohoslužby, kdy nám kněz dává
požehnání na cestu. Určitě však ne
při
přijímání
hostie.
Proč?
Z praktických důvodů, abychom knězi
či akolytovi, který bude podávat
svaté přijímání, nevyrazili misku
s hostiemi z ruky.
Stání: Může být výrazem úcty,
respektu, vážnosti. Mluvíme proto o
„pozdvihujících“ okamžicích. Stojíme
při soudních rozsudcích, minutách
ticha, při národní hymně … Stání je
ale výrazem připravenosti (něco
učinit). Proto se při bohoslužbě
hodně stojí, především při příchodu
kněze na začátku bohoslužby, při
úkonu kajícnosti, zpěvu „Sláva na
výsostech Bohu“, čtení evangelia,
vyznání víry a přímluv. V druhé části
bohoslužby při modlitbě „ Otče náš“
a na závěr při propouštění božího lidu
knězem.
Bití v prsa: Čisté srdce. Vyznání vin
je základním předpokladem slavení
bohoslužby. Toto znamení má udeřit
do bran našeho vnitřního světa a
otřást jím až do hloubky. Tu volá
Boží hlas: „Probuď se! Podívej se
kolem sebe! Vzpamatuj se! Změň své
smýšlení! Čiň pokání! Budím tím sám
sebe. Je to tedy vzpamatování,
lítost, obrácení mysli.

Složené sepjaté ruce: Znamení
soustředěnosti.
Sezení: Může být výrazem pro
odpočívání, nutností pro člověka,
který
je
nějakým
způsobem
zdravotně
hendikepován,
pro
meditativní sledování, pro klidné
naslouchání, ve kterém je obsažena
ochota zaznamenávat vyslechnuté
nebo viděné. Tak sedí znalci umění
před obrazem v muzeu, který na ně
zapůsobil. Proto sedí účastníci
bohoslužby při předčítání epištol
(tzn. při četbě ze Starého a Nového
zákona jako jsou apoštolské listy …) a
při kázání. Sedí také dříve narození a
lidé, kteří ze zdravotních důvodů
nemohou při bohoslužbě stát.
Klečení: Je výrazem úcty, pokory,
podřízení. Kdo je pyšný, natahuje se,
kdo se dělá malým, klesá na kolena,
přiznává svou slabost. Proto katolíci
při vstupu do kostela poklekají před
svatostánkem,
před
Ježíšem,
kterého
kněz
zpřítomňuje
při
bohoslužbě na obětním stole.
Na závěr tohoto našeho zamyšlení
nad postoji při bohoslužbě si
představme
„
čistě
duševní
bohoslužbu“. Museli bychom se vzdát
nejenom slov, ale i melodií a symbolů.
Člověk není přece oslavován jen
rozumově, nýbrž daleko více obrazy a
symboly. O to více právě dnešní
člověk. Fotka hladovějícího dítěte
9
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nás dojímá víc než mnohostránkový
článek o bídě v rozvojových zemích.
Sám Kristus nám dal viditelná
znamení. Zjevně proto, že nás lidi
zná a rozumí nám. Proto se
neostýchejme zapojit do uctívání
Boha také smysly a tělo.
/ Radovan Plšek /

jedna z nejvýznamnějších postav 20.
století. Jeho pontifikát (1978 –
2005) je třetí nejdelší v dějinách.
/ LeS/
SVĚTCI
Svatá Anežka Česká
Jedna
z nejslavnějších
českých
světic, přišla na svět 20.1. 1211 (letos
jsme tedy oslavili 800 let od jejího
narození) jako nejmladší dcera
českého krále Přemysla Otakara I. a
Konstancie Uherské.
V dětství je Anežka vychovávána
v cisterciáckém
klášteře
ve
slezských Třebnicích a v premonstrátském klášteře v Doksech,
několik let poté stráví na vídeňském
dvoře Babenberků.
Postavení královské dcery ale Anežku
neuspokojuje, její touhou je vstoupit
do kláštera a stát se služebnicí Boží
- tato touha se jí ale splní až po
smrti otce v roce 1230, kdy si
prosadí rozhodnutí (po několika
neúspěšných svatebních jednáních - s
Jindřichem, synem císaře Friedricha
II., Jindřichem III. Anglickým,
císařem Friedrichem II.), že se bude
plně věnovat zbožné činnosti.
V roce 1232 pak Anežka zakládá
špitál sv. Františka pro chudé a
nemocné Na Poříčí (od roku 1252
špitál sídlí poblíž Juditina, dnešního
Karlova mostu) - v roce 1233 poté

BLAHOŘEČENÍ PAPEŽE JANA
PAVLA II.
Tiskové středisko Svatého stolce
vydalo program beatifikace papeže
Jana Pavla II., která proběhne 1.
května 2011. Samotná beatifikační
bohoslužba začne na Svatopetrském
náměstí v neděli 1.5.2011 v 10:00
hodin a předsedat jí bude papež
Benedikt XVI. Hned po skončení mše
svaté bude před oltářem Vyznání
vystavena rakev s ostatky nového
blahoslaveného, které budou věřící
moci uctívat. Den na to, v pondělí 2.
května v 10:30 se bude opět na
Svatopetrském
náměstí
konat
děkovná bohoslužba.
Jan
Pavel
II.,
národností
Polák,
264. papež římskokatolické
církve,
zemřel
2.
dubna
2005
ve
věku
nedožitých 85 let.
Byl první neitalský
papež od roku 1522 a
10
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poblíž špitálu vznikají dva kláštery:
mužský klášter menších bratří sv.
Františka a ženský klášter řádu sv.
Kláry (podle dochovaných listů je
Anežka se sv. Klárou v úzkém
osobním kontaktu).
Do kláštera klarisek pak Anežka v
roce 1234 sama vstupuje a záhy se
stává jeho představenou (abatyší).
V roce 1237 se Anežka pokouší o
založení vlastního řádu, založeného
na přísném dodržování řádových
regulí františkánského řádu, ale
papež Řehoř IX. nemá pro její snahy
dostatek pochopení a vznik nového
řádu nepovolí.
Anežka se nato vzdává hodnosti
abatyše kláštera sv. Kláry a od roku
1238 pak užívá (a to až do své smrti)
titul "starší sestra" - po dobu jejího
života pak zůstává titul abatyše
pražského
kláštera
klarisek
neobsazen.
Po celý svůj život je Anežka Česká
činná nejen jako členka řádu
klarisek, též se významně zapojuje
do veřejného života své doby, nemalý
vliv má mimo jiné na svého bratra,
krále Václava I. Jednookého - v roce
1249 za české vnitropolitické krize
se například přímo podílí na smíru
mezi ním a jeho odbojným synem
Přemyslem Otakarem II..
V roce 1252 pak vzniká z Anežčina
popudu pražský klášter křížovníků s

červenou hvězdou - ten pak nese
rysy jediné specificky české řehole.
Anežka stojí též za tím, že
pohřebiště českých panovníků je
přeneseno z kostela sv. Víta na
Pražském Hradě do kláštera klarisek
Na Františku.
Anežka Česká umírá 6. března roku
1282, pohřbena je v klášterním
chrámu Na Františku.
Již nedlouho po smrti pak začíná být
Anežka českým lidem považována za
světici, věří se, že na její přímluvu se
dějí četné zázraky.
O svatořečení Anežky se snaží,
neúspěšně, již Jan Lucemburský,
poté jeho syn Karel IV. a později pak
např. Leopold II. Habsburský teprve pražský arcibiskup kardinál B.
J. Schwarzenberg dosahuje v roce
1874
prohlášení
Anežky
za
blahoslavenou - svatořečena je pak
12. listopadu roku 1989 papežem
Janem Pavlem II.
/ LaBa /
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Ořechovské kříže (3).
Holemých kříž
Při setkání s p. Leošem Holemým
jsem se dozvěděl, jak to bylo
s křížem, kterému se od války říká
„Holemých“.
Vyprávěl zajímavé věci, posuďte
sami:
11
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Při bitvě o Ořechov
se i na Kerendově
bojovalo velmi urputně. Jedno z německých obrněných
vozidel (hakl se jim
říkalo) mělo stanoviště
v průjezdě
domu
rodiny
Holemých. Vždycky vyjelo, střílelo na
nepřítele, i na letadla, a zase se
ukrylo v průjezdě. Zřejmě odvetou
za tuto činnost byl bombový útok na
stanoviště obrněnce, který však
zasáhl vedlejší domy.
V té době starý kříž, který stál na
stejném místě jako současný kříž,
byl válečnými událostmi zničen.
Komu patřil do té doby p. Holemý
neví. Pamatuje si však, že po skončení
války jeho rodiče na místě starého
zničeného kříže nechali postavit kříž
nový jako díky za to, že jejich dům
nebyl ve válečné vřavě zničen, ale
jako zázrakem utrpěl jen malé
poškození ve srovnání se sousedními
domy. Nový kříž postavil mistr
kamenický p. Jan Menšík z Tikovic.

kříž, stojící na vrcholu Chřibského
kopce. Tento kříž přerostly borovice,
zasazené
v jeho
bezprostřední
blízkosti
(snad
v dobré
víře).
Květinový záhon kolem kříže a
lavička v jeho blízkosti vybízely
výletníky a pocestné k odpočinku a
chvilce zamyšlení.
Kromě manželů Hronových z Tikovic,
kteří celou dobu okolí kříže udržovali
(díky jim za to), i ptactvo nebeské
chtělo kříž uchránit před larvami a
hmyzem, který se v břevnech kříže
ukrýval, a začalo do kříže klovat. I po
opravě ptactvo ve své činnosti
pokračovalo. Větším problémem se
ukázala být voda, která způsobila
uhnívání
dřeva
kříže
zespodu.
V současnosti hrozí pád kříže.
Momentální situace vedla ke vzniku
skupiny lidí, kteří by chtěli na místo
dožívajícího kříže postavit nový
litinový kříž na kamenném podstavci,
který by na místě vydržel další
desetiletí. Jestli se akce „výměna
křížů“ podaří, tak již o prázdninách
budete moci k novému kříži na
starém místě zamířit vycházkou.
/ Ivan Macíček /

Kříž u Popové zmoly
Dřevěný
kříž
byl
postaven z iniciativy
tikovických farníků L.
P. 1992. Posvěcen byl
v měsíci září. Měl
nahradit
podobný

O jedné kostelní věži
Také se vám líbil seriál České
televize Praha – město věží? A také
jste se toužili podívat jednou do
takové věže, kde zvoní velké i malé
12
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zvony? Podařilo se mi navštívit věž
sv. Jakuba v Brně a být přítomna
zvonění jejího největšího zvonu – sv.
Jakuba, a podívat se do přilehlých
prostor půdy a kůru.
Zvony
jsou
nejstarší
hudební
nástroje.
Snad
není
vesnice,
městečka či města, a v nich kapličky,
kaple, kostely, kde by nebyl zvon,
který nám v pravidelných intervalech
zvoní ráno, v poledne a večer, ale
rozezní se i ve dnech svátečních, či
zvoní zcela mimořádně a oznamuje
nám, že se něco radostného nebo
smutného stalo.
Vystoupejte tedy se mnou.
Na věž kostela sv. Jakuba vedou dvě
kamenné šroubovice s kamennými
schody. Jedna, která má vchod
z ulice a má 86 schodů, končí v patře,
kde je umístěn zvon sv. Marie a sv.
Josef. Druhá s vchodem z kostela má
89 schodů a končí u dveří na půdu.
Zvon sv. Marie váží 4 tuny. Tento
zvon zanechala v Brně švédská
armáda v r. 1645 jako válečnou
reparaci a zvon ovládají dva zvoníci.
Sv. Josef váží 1 tunu, je na
elektrický
pohon
ovládaný
ze
sakristie a zvoní se s ním 3x denně.
Do dalšího patra pokračujeme po
dřevěných mlynářských schodech,
které mají 42 schodnic a jsou velmi
příkré. V tomto prostoru je zavěšen
na silných dřevěných trámech zvon

sv. Jakub, nachází se zde hodinový
stroj a v těchto místech jsou
vyvedena z věže tři okna. Kroky
návštěvníka
zavedou
přirozeně
k těmto oknům, která jsou směrována
na sever, západ a jih. Ze severního
vidíme
část
Brna
s hotelem
Continental, z jižního na Náměstí
Svobody a ze západního na Špilberk,
ale z tohoto okna vás také upoutá
krásná architektura domu, ve kterém
je fara kostela a na protější straně
dům, kde v přízemí je umístěna
prodejna zdravotnických potřeb.
Zvon sv. Jakub má pohnutou historii.
V roce 1515, 27. dubna, zachvátil
kostel sv. Jakuba požár a při něm
bylo roztaveno všech 8 zvonů, které
tehdy byly ve věži zavěšeny. Brněnští
radní proto nechali v Holandsku odlít
zvon, který byl pojmenován sv.
Jakub, ale jeho zvuk nikdy neslyšeli.
Na věž byl totiž šestitunový zvon
zavěšen až v roce 1592.
Po dalších mlynářských schodech
s 32 schodnicemi pokračujeme do
dalšího věžního patra, kde jsou
umístěny tympány, které odbíjejí na
věžních
hodinách
čtvrt,
půl,
třičtvrtě a každou celou hodinu.
Nachází se zde také starý hodinový
stroj.
Zvon, který vidíme na věži z ulice je
umíráček, a je umístěn na dalším
patře nad tympány. Vedou tam už jen
13
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žebříčky. Nad umíráčkem je hrot
kostelní věže s makovicí, ve které
jsou uloženy dokumenty, týkající se
chrámu. Celá část této věže, kde
jsou umístěny tympány a umíráček,
je vyztužena ocelovou nýtovanou
konstrukcí.
Umístění zvonů ve věži chrámu sv.
Jakuba je atypické. Téměř vždy jsou
zvony ve věžích kostelů umístěny tak,
že největší zvon je zavěšen nejníže,
nad ním visí menší a nakonec
nejmenší. Ve věži sv. Jakuba je to
jiné!
Při sestupu nahlížíme do půdního
prostoru, kde dřevěné krovy drží
celou střechu kostela. Tyto prostory
bych
přirovnala
k pohádkovému
bludišti. Je to zcela něco jiného, než
na co jsme zvyklí ve svých rodných
domech. Především je třeba ocenit
mistrovskou práci tesařů. Dřevo na
krovy pochází z bílovického polesí a
věnovali
je
mniši z bílovického
kláštera.
Také zastavení na kůru, kde se
ocitnete tak blízko pod gotickou
klenbou stropu kostela, můžete se
zatajeným dechem obdivovat krásu
žebroví, připomínající spíše krajku.
Zvonění na zvonu sv. Jakub je obřad.
Přesně v 9,00 hod. stojí 4 zvoníci u
svých lan v tichém rozjímání a čekají
na
pokyn
vedoucího
zvoníka
k zahájení zvonění. Přesně v 9,12

hod. se zvon rozezní a zní 5 minut.
Pokud se sejde zvoníků 6, zvoní se
současně i se sv. Marií a se sv.
Josefem tak, že s Josefem se začíná
a ostatní se přidávají. Kdo slyšel
souznění těchto tří zvonů, považoval
ji za velebnou zvonovou hudbu.
Obnova vyhořelého kostela probíhala
od roku 1516 do roku 1592, kdy byla
podle pamětního zápisu z makovice
věže kostela dokončena věž, o které
čtete. 28. května 2010 proběhla
v městě Brně „Noc kostelů“, při
které mohli návštěvníci navštívit i věž
sv. Jakuba. Bylo jich víc jak tisíc. Na
panoramatu města můžeme vidět
mnoho kostelních věží, ale věž
kostela
sv.
Jakuba
se
svou
jednoduchostí řadí k nejpěknějším a
se
svými
94
metry
jednou
z nejvyšších věží města.
/Marie Červinková/
KNIŽNÍ OKÉNKO
Návrat Anežky Přemyslovny –
Josef Tomáš
Ve dvojí dějové linii Návratu Anežky
Přemyslovny – pokud lze u této
básnické alegorie mluvit o ději –
spolu procházejí Prahou muž a žena,
která přijela z ciziny na mužovo
pozvání. Muž i žena jsou lidmi
současné doby, ale jako by byli
zároveň českým králem Václavem I. a
jeho sestrou Anežkou, kteří se zde
14
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po staletích setkávají. Jak známo,
vztah mezi Anežkou a Václavem I.
byl velmi vřelý a Anežka byla svému
bratrovi často rádkyní.
Vše, co je v těchto třinácti básních
(Příjezd, Klášter, Ulice, Most, Řeka,
Ticho, Hrad, Chrám, Město, Paláce,
Socha, Odjezd, Práh), kde autor
nechává střídavě hovořit oba iluzivní
páry, vysloveno, jsou úvahy, otázky a
odpovědi na jeho věčné snažení
pochopit smysl lidského bytí a jeho
vztah k přítomnosti a k věčnosti.
Základní ve vztahu krále k Anežce
byla jeho prosba: „Vezmi mě v sebe

Tomášovo osobní vyznání: Je třeba
naučit se “milovat bez rozdílu stejně

všechno. To znamená milovat nejenom
sebe a všechny živé tvory, ale i
rostliny a stromy, a dokonce i
kameny,…
každý
byť
i
ten
nejnepatrnější
kousek
tohoto
všudypřítomného
tajemství,
až
nakonec se jím staneme i my…“
Poezie Josefa Tomáše je obrazivá a
mnohotvárná.
Svým
mravním
obrazem je očistná, neboť je
svědectvím usilovného hledání. Je
povzbudivá, protože ukazuje, že toto
hledání podstupuje člověk vědomý si
svých lidských omezení, ale vždy plný
naděje, vyrovnaný ve své mysli a
v podstatě šťastný. Připomíná nám
tak trochu slova z Návratu Anežky
Přemyslovny o andělu, jenž „má tvář i

tam, kde tuším neproměnnou stálost!
Tys ji našla, tys v ní spočinulo…“
K tomuto cíli se král - autor snažil po
celý život přiblížit, když už ne
dospět, ale – jak přiznává – jeho úsilí
bývalo krátkodeché a býval to vždy
„jenom
záblesk,
jen
letmé
zahlédnutí“. A dlouho nechápal ani
smysl Anežčina poselství, „že jen

srdce už namířené do ráje, i když
zbytkem svého těla se stále ještě
nesmí odpoutat od pomíjivé sice,
přesto však nádherné, neboť naší
Země.“

vlastnit zde znamená ztratit na věky
tam, zatímco odříkání tady slibuje
nalézt věčnost netušených slastí!“

Hana Tomková
/LaBa/
Ke knize je připojeno CD – recitace:
Gabriela
Vránová
a
František
Derfler, hudební doprovod: Eva
Henychová

Muž a žena navštěvují v Praze místa,
která jsou nějak spojena s Anežkou,
a žena se stále snaží najít důkaz pro
to, že v dávné minulosti skutečně
Anežkou byla. Hledá i odpověď na
otázku, proč se vrátila. A odpovědí
je, co Anežka kdysi svému bratrovi
radívala – a co můžeme považovat za

OZNÁMENÍ
- Farní knihovna sv. Zdislavy ve farní
budově je otevřena každou 1. a 3.
neděli v měsíci od 10:30 hodin.
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PEREGRÍNEK
- Již čtvrtým rokem sponzoruje
naše farní rodina malou Merinku
z indického Coimbatore. Letos chodí
již do 5. třídy katolické základní
školy. Každý, kdo by rád přispěl
jakoukoli částkou, může kontaktovat
pí. Hanu Poledňovou, která má adopci
na dálku v naší farnosti na starosti.
- V úterý 12. dubna v 17 hodin se
koná v místní knihovně přednáška
věřící lékařky MUDr. Ilony Burdové
o sexuální výchově dětí, jak
napomoci v osobnostním dozrávání, o
budování zdravého sebevědomí a
dalších
zajímavých
tématech.
Přednášku zkontaktoval P. Marek
Dunda. Vstup je volný.
- Květnová pouť do Žarošic se koná
v pátek 13. 5. 2011, odjezd v 17
hodin (Silůvky – Ořechov: Jeřábkova
– Kadeřnictví – parkoviště u zdrav.
střediska). Cena 100 Kč. Kontaktní
osoby:
pí.
Badinová
a
pí.
Steingartová.
- Tradiční pouť ke cti sv. Peregrina
se koná v neděli 15. května. Více
informací p. Dudík.
- Letos poprvé se naše farnost
zapojí do již mezinárodní akce Noc
kostelů, která se uskuteční v pátek
27. května 2011 od 18 do 24 hodin.

Bližší informace a program p.
Radovan Plšek.
- Podzimní Růžencová pouť je
plánovaná na sobotu 1. října 2011.
Tentokrát je cílem pouti Svatá Hora
u Příbrami, cestou navštívíme také
Želivský klášter a Muzeum kuriozit a
zajímavostí
v Pelhřimově.
Bližší
informace budou včas sděleny.
- Duchovní centrum sv. Františka
z Pauly na Vranově nabízí pro r. 2011
bohatý program – např. 16.6.-19.6.
Duchovní obnova pro manžele (P.
Karel Moravec), 30.6.-4.7. a 5.7.-9.7.
Exercicie pro mládež (P. Pavel
Havlát OM), 4.8.-7.8. Duchovní
obnova pro ženy (P. Pavel Konzul),
25.11.-27.11. Adventní obnova pro
všechny (Pavel Kilian) a další. Více
najdete na www.dc-vranov.katolik.cz
- Děkujeme všem, kdo se aktivně
podílí na podobě farního zpravodaje,
příspěvky do dalších čísel můžete
dávat přímo p. faráři, pí. Badinové
nebo pí. Steingartové, případně se
domluvit na předání textů a
fotografií v elektronické podobě.
Další číslo vyjde 29. května.

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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