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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Život je jako ranní rosa na trávě
Do dnešního farního časopisu vkládám
krátkou úvahu o životě. Apoštol Pavel
napsal křesťanům do Efesu, že mají
obléci člověka nového – stvořeného
podle Boha. Myslel tím, že mají vést
lepší život. Vést lepší život platí i pro
nás. Kdybychom se zeptali několika
desítek lidí, co je život, odpověděl by
každý podle svých zkušeností a svého
zaměření jinak. Hudebník řekne:
„Život je píseň.“ Mladý člověk řekne:
„Život je radost a láska.“ Nemocný: „
Život je žalost a boj.“ Student: „
Stálé učení – mučení.“ Unavený
životem řekne vám: „ Je slzavým
údolím.“ Věřící člověk ví, že život je
především darem Božím – má své
určení, tedy úkol, a ne vždy lehký,
spíše nesnadný. Má-li člověk svůj
život
dobře
prožít
s pocitem
vnitřního uspokojení, je třeba podle
apoštola Pavla „se obléci“. Ke každé
práci naší činnosti přiměřeně se

oblékáme. Pracovním šatem má být
vědomí, že pozemský život je
pomíjející, ale nabývající věčnosti
v Kristově království. V životě často
se
setkáváme
na
rozcestí
s neúprosným
rozhodováním
pro
dobro nebo zlo. Žijeme ve světě, na
kterém si stavíme svůj domov, avšak
zapomínáme, že by to měl být v našem
vědomí spíše stan – přechodné
bydliště. Na cestě života k věčnosti
máme však mnoho překážek a
nepřátel. Máme společného nepřítele
i znechucení. Na stromku sotva
zasazeném nenajdeme hned květy,
nebude hned večer po květu vidět na
něm ovoce. Přemýšlejme, jaké jsou
příčiny našich nezdarů. Je třeba
času, trpělivosti a hlavně do života
vkládat více lásky. Znechucení života
hledejme v pomoci a radě Ducha
svatého a přijdeme brzy na to, jak
málo se ztotožňuje má vůle s vůlí
Boží. Kéž naše životní pouť nás uklidní
i u oltáře Matky Boží P. Marie s jakou
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neúnavností ona třeba hledala nocleh
pro narození budoucího Spasitele
světa nebo ztraceného 12-ti letého
Ježíše v Jeruzalémě. Jaká útěcha by
nás měla nadchnout, že nepřestáváme být „ v rukou Božích“.
/P. Bohuslav Bláha/

pol. 17. stol. nový mariánský kostel se
třemi arkádovými kaplemi v průčelí a
dalšími třemi na západní straně
chrámu. Kolem dokola jej obklopují
ambity se čtyřmi nárožními kaplemi a
zvonicí a se dvěma vstupními portály,
Pražským a Březnickým. V ambitu je
umístěna zvonkohra a kaple jsou
bohatě zdobeny štukem a freskami.
Prahem k vlastnímu chrámu je 3 m
vysoká terasa se čtyřmi schodišti a
zábradlím. Kdo zde byl, rád se vrací a
kdo tuto nádheru ještě neviděl,
nechť přijme pozvání na sobotu 1.
října 2011, kdy se koná další
Růžencová pouť právě s cílem Svatá
Hora. Bližší informace o pouti:
Odjezd 1.10.2011 v 6:30 hodin
z Ořechova se zastávkami v Pršticích
a Silůvkách. V 8:30 bohoslužba
v želivském klášterním kostele a poté
komentovaná
prohlídka
kláštera.
Odjezd v 10:30 hodin do Pelhřimova.
Zde navštívíme Muzeum rekordů a
kuriozit, ve 13 hodin budeme
pokračovat do Svaté Hory u
Příbrami, kde je v 15 hodin plánovaná
prohlídka
basiliky
s výkladem,
možnost poslechu nových varhan,
nákup
suvenýrů,
požehnání
Svatohorskou Pannou Marií. Návrat
do Ořechova kolem 20. hodiny. Cena
poutního zájezdu bude upřesněna.
/LeS/

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI
Historie tohoto poutního místa sahá
až
do
středověku,
patří
k
nejznámějším poutním místům v
Čechách. Kolem mariánského kostela
tu postupně vyrostl soubor staveb,
který patří k nejcennějším stavbám
českého raného baroka.

Celý projekt vypracoval architekt
Carlo Lurago. Z Příbrami sem vede
kryté zděné schodiště, dlouhé 400
m, vystavěné v r. 1728 podle plánů K.
I. Dienzenhofera. Ve 13. stol. stála
na kopci nad Příbramí pouze gotická
kaple. V 17. stol. se dostala do držení
jezuitů
a
stala
se
cílem
náboženských
procesí.
Pro
narůstající počet poutníků kaple
nestačila, a proto byl postaven ve 2.
2
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navštívili i kostel nedaleko Assisi,
mohli jsme vidět, jak sv. František se
svými bratry žil – v chudobě a
prostotě. Moc se mně líbila jeho
velká socha, v rukou držel košík a v
něm seděla živá hrdlička. A vůbec
neodlétla! Ani nebyla přivázaná!
Bylo tam moc hezky, památek je tam
tolik, že bych se do Assisi a jeho
okolí ještě někdy rád vrátil.
/RaS/

CESTOVNÍ OKÉNKO
Pozdrav od sv. Františka
Splnilo se mně velké přání a na svoje
narozeniny jsem byl s rodiči v Assisi.
Nejvíc se mi líbila bazilika sv.
Františka – před ní bylo na trávě z
keřů napsáno PAX a uvnitř se mi
líbily obrazy na stěnách, na každém z
nich byl nějaký zážitek ze života sv.
Františka. Bylo jich tam hodně, třeba
jak dával kus látky chudákovi, jak
krmil ptáky nebo se mu zdál sen o
postavení kostela.

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Bratři ze Soluně
Víte, kteří dva svatí u nás byli až do
poloviny 19. století označováni
staročeskými
jmény
Crha
a
Strachota?
Přece
slovanští
věrozvěsti Cyril a Metoděj.
Crha vznikl zkomolením jména Cyril a
Strachota byl výsledkem špatného
překladu řecké verze Metoděj neboli
Methodius. Ten, kdo to zavinil, se
totiž přiklonil k latinskému výrazu
„metus“ čili strach. Ze školy víme, že
Cyril a Metoděj byli bratři povoláni z
Řecka na Velkou Moravu, kde
prosadili staroslověnštinu jako jazyk
pro slovanské bohoslužby a vytvořili
písmo, jemuž se říká hlaholice. S
odstupem staletí to vypadá jako
selanka, ale ve skutečnosti to byl
urputný a vysilující boj. Apoštolové
Slovanů, jak se jim přezdívalo, jej
vedli po celý život a Metoděj kvůli

Byli jsme i u hrobu sv. Františka, lidé
tam seděli v lavicích nebo klečeli.
Také jsme se tam pomodlili a zapálili
svíčku. V Assisi se mně taky líbil
kostel sv. Kláry, domy z kamene a
hezky ozdobené zdi a okna květinami.
Zajímavé byly úzké uličky, některé
vedly hodně do kopce. Když jsme
3
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němu strávil několik let ve vězení.
Jedinými uznávanými liturgickými
jazyky v 9. století byla totiž latina,
řečtina a hebrejština.
Bratři odcházeli z významné rodiny,
narodili se v druhém největším
řeckém městě Soluni. Jejich otec byl
vysokým hodnostářem byzantského
císařství. Měli dalších pět sourozenců
a traduje se, že jejich matka byla
Slovanka – právě proto prý oba
perfektně ovládali staroslověnštinu.
Starší z obou bratří Metoděj
zpočátku
o
duchovní
dráze
neuvažoval. Získal právnické vzdělání,
poté pracoval ve státní správě, ale
pak se stalo něco, co ho přimělo k
zásadnímu rozhodnutí. Vzdal se
slíbené kariéry a jako prostý mnich
odešel do kláštera. V Konstantinopoli
totiž došlo ke krvavému převratu, při
němž byl násilně sesazen dosavadní
patriarcha a zavražděn ministr
Teoktist, což byl rodinný přítel,
který se bratří ujal po otcově smrti.
O jedenáct let mladší Konstantin –
řeholní jméno Cyril či Kyrillos přijal
až krátce před svou smrtí v římském
klášteře, byl nadaný a vzdělaný
mladík. Ovládal několik jazyků, byl
rozený diplomat a přednášel filozofii
v Konstantinopoli. Patřil k významným
učencům, byl však také velmi zbožný
a záhy po studiích se nechal vysvětit
na kněze. Proto byzantský císař oba

bratry vyslal na misijní cestu k
pohanům, kteří se je pokusili otrávit
a Konstantin jen o vlásek unikl smrti.
Když pak moravský kníže Rostislav
požádal byzantského panovníka o
křesťanské misionáře, padl los právě
na Konstantina a Metoděje. Měli
potřebné misijní zkušenosti, ovládali
jazyk, byli vzdělaní a kultivovaní,
dokázali
velmi
rychle
přeložit
všechny bohoslužebné knihy a texty
z latiny do staroslověnštiny. A také,
co bylo neméně důležité, hodlali
vychovat své nástupce z místních
obyvatel.
Jenže klacky pod nohy jim házel
kdekdo. Neustále museli obhajovat
oprávněnost
slovanské
liturgie.
Dvanáct let, kdy po území Velké
Moravy
se
rozšířila
slovanská
liturgie, bylo velmi důležitých.
Cyril zemřel jako dvaačtyřicetiletý,
Metoděj ho přežil o šestnáct let.
Plamínek,
který
tehdy
bratři
rozžehli, už nikdy nezhasl.
/Marie Červinková/
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Ořechovské kříže (4).
Skupinka zájemců o historii obce
dostala díky pochopení knihovnice pí
Steingartové
v zimním
období
možnost nahlédnout do obecního
fotoarchivu. Byla to jedinečná
příležitost. Podařilo se nám určit
4
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potvrzení toho, že do válečných
událostí v Ořechově stávala na rohu,
přilepena k domku, ve kterém bydleli
Burianovi, kaplička se sochou sv.
Jana Nepomuckého. Tato skutečnost
je zmíněnou fotkou potvrzena.
Neustálým
zdrojem
zajímavých
informací je Ořechovská kronika. Při
každém pročítání a listováním v této
knize objevím něco nového. Naposled
jsem si všiml, že na dobové pohlednici
z Ořechova (odhadem staré téměř
100 let) je vedle obchodu „Baračky“
krásně vidět venkovní výklenek se
sochou sv. Jana Nepomuckého. Tato
socha byla odstraněna při stavebních
úpravách domu někdy v 60. letech
minulého století. Přežila však 20 let
někde v ústraní a v r. 1981 byla znovu
postavena vpravo od vchodu do
kostela Všech svatých v Ořechově.
Na závěr mám dobrou zprávu. Během
dubna a května byl dřevěný kříž u
Popové zmoly odstraněn. Byl shnilý
odspodu a hrozil jeho pád. Na
stejném místě byl postaven na
kamenném podstavci litinový kříž.
Část
prací
provedli
svépomocí
tikovičtí občané, odbornou práci
udělala firma p. Szromka. Finančně
celou akci zaštítila Obec Ořechov.
Díky všem, kdo přiložili ruce k dílu,a
starostovi zvlášť.
/Ivan Macíček/

několik
fotek
z rozstříleného
Ořechova, včetně občanů na těchto
fotografiích zachycených. Přesto
zůstává v archivu několik fotek
dosud nepoznaných.
Mezi válečnými fotkami mě nejvíc
potěšil pohled z Kouta, na kterém je
vidět
rozstřílený
a
pobořený
kamenný kříž. Kříž stál v zatáčce
cesty před domem, kde nyní bydlí
manželé Ruškovi (dříve Smejkalovi,
přezdívaní Boháčovi.) Kříž byl buď
zasažen granátem, pobořen tankem
nebo jinou vojenskou technikou.
Objevení této fotografie je velmi
překvapivé, o existenci tohoto kříže
jsem neměl tušení, nikdo z pamětníků
mě na jeho předválečnou existenci
neupozornil.

Na další vzácné fotografii je
zachycena
křižovatka
u
ořechovského kostela (nyní roh ulic
Sokolské a Kyselovy). Na ní je
zajímavá ustřelená tanková věž.
Ještě zajímavější pro mě je však
5
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přivítal spolubratry P. Tomáše Petera
Paradiče
z
Kongregace
bratří
nejsvětější svátosti, P. Jana Nekudu,
faráře z Náměště nad Oslavou, a P.
Gerharda Waldera ze servitského
řádu. Ke kapličce se tedy vydáme
opět každý individuálně, třeba i
několikrát, během léta a podzimu.
Možná bychom mohli společnými
silami přispět k opravě kapličky, po
dvou zimách je omítka opět zvlhlá a
oprýskaná. Těšíme se na příští pouť,
účast nám přislíbil O. biskup Pavel
Posád, rodák z Budkova. Třeba i
počasí nám bude přát, tak ať se naše
kaplička rozzáří. Ale ještě se
několika slovy vraťme k letošní pouti.
Hlavním celebrantem mše svaté byl
O. Walder, který rád přijal pozvání a
neváhal přijet z dalekého Insbrucku.
Zmíněný P. Paradič pronesl duchovní
slovo, které bylo zacíleno na význam
kněžské služby. Po mši sv. si vzal
slovo ještě O. Walder a poděkoval za
možnost prožít s námi pouť ke cti sv.
Peregrina a připomněl, že do
Ořechova se rád vracívá. Ing. Eva
Balíková z Institutu křesťanské
výchovy ve Znojmě - Hradišti se s
námi podělila o své zážitky v Egyptě.
V souvislosti s modlitbami za
pronásledování křesťanů ve světě
nám přiblížila skutečnost, kdy při
letošní lednové návštěvě svých přátel
v Egyptě pocítila pronásledování

Opravy
Začátkem roku byla provedena
rekonstrukce sakristie v kostele
Všech svatých. Všichni, kdo jsme si ji
mohli prohlédnout hotovou, obdivovali
jsme praktické řešení vysokého
stropu – vznikl tam nový prostor na
odkládání
ornátů
a
dalších
liturgických předmětů. Dostanete se
tam po novém dřevěném schodišti.
Také novou izolovanou podlahu,
malbu, elektrické úpravy a nové
zásuvky si sakristie po letech
opravdu zasloužila. Náklady těchto
úprav činily 40 tisíc Kč.
/LeS/
Pouť ke sv. Peregrinu 15.5.2011
Mnozí si posteskli, když v sobotu
před poutí pršelo. Tak jako loni. Pouť
se konala tedy opět v kostele Všech
svatých, ale byla stejně nádherná,
plná
duchovních
zážitků
a
spokojenosti.

Jistě k tomuto prožitku přispěla
účast čtyř kněží – místní P. Bohuslav
Bláha přizval a v latinském jazyce
6
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křesťanů na vlastní kůži, nemohli
navštívit poutní místa, kostely ani
chrámy. Tamní křesťané žijí ve
strachu o svůj život. Matka Bolestná
v Egyptě Ježíše uchránila před
pronásledováním a jistě i tentokrát
vezme „svoje děti“ pod ochranný
plášť. 5. neděle velikonoční je
věnována
modlitbám
za
pronásledované křesťany, spojme se
v modlitbě s těmi, kteří potřebují
pomoc. Děti z naší farnosti se
zapojily do chystané výstavy obrázků
na téma „Útěk z Egypta“ a budou
pozváni v sobotu 17. září do Znojma –
Hradiště,
kde
bude
výstava
zveřejněna a všechny čeká bohatý
program. Program bude umístěn na
nástěnce kostela během letních
prázdnin.
/LeS/

kteří tuto službu přijímají. Když se
ohlédneme zpět, jsou i tací, kteří
rádi vypomohou i jako dospělí.
Ministrantská služba je pro nás
všechny, není to jen záležitost té či
oné rodiny, která má syna –
ministranta. Proto padlo rozhodnutí
pořídit chlapcům nové obleky. V
neděli 29. května k nám přijedou
sestřičky z Kongregace sester
učednic božského Mistra, aby
oměřily míry ministrantů na nové
obleky a ušily nám je. Cena jednoho
oblečení se pohybuje okolo 1.000 Kč.
V neděli 5. června se uskuteční
sbírka na obnovení ministrantských
obleků, všem dárcům předem Pán Bůh
zaplať!
/LeS/
ZAMYŠLENÍ
Když pomyslím na to, jak dlouho žiji,
napadá
mě,
jak
je
život
nespravedlivý. Jiní žili mnohem kratší
dobu, myslím na mnoho lidí, se
kterými jsem vyrůstal a které jsem
později znal. Někteří dostali méně
než hodinu života. Za posledních
dvacetčtyři hodin zemřely tisíce lidí,
některé z těch smrtí byly násilné,
některé klidné. Ve mně život ještě
stále hoří. Jak dlouho bych chtěl,
aby ještě hořel?
Vybavuji si své dětství a jednotlivá
stádia mého dospívání. Bylo mi
vskutku požehnáno mnoho víc, než

Nové obleky pro naše ministranty
Maminky ministrantů, ale i někteří
další, zblízka si mohou všimnout, že
dosavadní obleky, které užívají naši
ministranti už mají ledacos za sebou.
Jak ministranti rostli a vyměňovali si
obleky po sobě navzájem, tudle se
délka založila, tudle popustila, pod
paží se zašil párající se rukáv … ale s
propálenou dírkou nebo s fleky od
vosku, přestože žehlička přes savý
papír dělá divy, toho už se moc
nenadělá. Naše farnost je známá tím,
že zde máme u oltáře hodně chlapců,
7
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jsem očekával či než jsem si
zasloužil! Myslím na zážitky, které mi
život přiděloval – ty šťastné, které
mi vyplňovaly můj život, i ty bolestné,
které mi pomohly růst k dobrému.
Myslím na všechny lidi, které jsem
měl možnost potkat. Kdybych měl
dnes zemřít, užil jsem více než
spravedlivého dílu na Boží milosti. Co
mi život přinese, je dar navíc zcela
nezasloužený. Poté, co jsem si toto
přiznal, uvědomuji si, že mám před
sebou další dny života, vidím, jak je
prožívám ráno, v poledne, odpoledne
a večer a přijímám všechno s
povděkem. Dělám si seznam věcí,
které budu nejvíce potřebovat.
Nejde jen o velké a vznešené věci
jako jsou láska, krása a dobro, ale i o
ty menší, jako třeba vůně čerstvě
upečeného chleba, chuť kávy či má
oblíbená
kniha..
Připomínám
si
spoustu takových věcí s vděčností a
láskou. A pomyslím na to, kolika z
nich si zřejmě budu mít možnost v
následujících dnech užít. Až se můj
život přiblíží ke konci, za kolika
zkušenostmi se budu moci ohlédnout
a říci jim: „Jen pro tebe už stálo za
to žít.“? A o kolika svých skutcích
řeknu: „Díky tomu, že jsem udělal
tohle, stál můj život za to.“ ? Tyto
zkušenosti a skutky si znovu vybavuji
a prožívám.

A nakonec se obracím k Bohu, abych
mu řekl, ať už tichem či slovy, co je
pro mé srdce – můj život
nejpřednější a nejdůležitější. /P.B./
O modlitbě

Sv. Bernard, Kázání o postu, 6-7.
Pokaždé když hovořím o modlitbě,
věřím, že ve vašich srdcích slyším
stejné lidské myšlenky, které jsem
často slyšel a někdy i vyzkoušel ve
svém srdci.
Jak je to možné, že ačkoli se
neustále zaměřujeme na modlitbu,
téměř nikdy ovoce své modlitby
nevidíme? Tak jako k modlitbě
přicházíme, tak také odcházíme:
nikdo nám neodpovídá ani slovem,
máme dojem, že jsme se namáhali
zbytečně.
Co však říká náš Pán v evangeliu?
„Nesuďte podle zdání, ale suďte
spravedlivým
soudem“;
Co
je
„spravedlivý soud“ jiného než „soud
víry“? neboť „Spravedlivý bude živ
z víry“ (He 2,4). Následuj tedy soud
víry a ne svůj dojem; víra je totiž
pravdivá a tvůj dojem mylný. Pravda
víry je slibem samotného Syna
Božího: „Věříte-li, dostanete všecko,
oč budete v modlitbě prosit.“(Mt 21,
22)
Bratři a sestry, nepokládejte nikdo
svou modlitbu za bezcennou: Říkám
vám, že ten, k němuž se modlíme, zná
8
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její hodnotu. Sám nařídil, aby byla
zapsána v jeho knize dříve, než
přešla přes vaše rty. My pak musíme
neochvějně doufat v jednu z těchto
dvou věcí: buď nám dá to, oč žádáme,
nebo to, o čem ví že je pro nás
užitečnější. Neboť my nevíme, oč
máme žádat; on však má soucit s naší
nevědomostí. Laskavě přijímá naši
modlitbu a neposkytuje nám to, co by
pro nás bylo zcela zbytečné nebo co
přinese větší prospěch později.
Modlitba však nebyla neplodná.
Kdybychom dělali to, co doporučuje
žalm: „Hledej blaho v Hospodinu, dá
ti vše, oč požádá tvé srdce“ (Ž 37,
4). Ach proroku! Přikazuješ nám,
abychom
nacházeli
uspokojení
v Hospodinu, jako by toto uspokojení
leželo na dosah ruky. Známe požitek
z jídla,
z odpočinku
a
dalších
pozemských věcí. Ale Bůh? Jaký
požitek nám nabízí, abychom v něm
nacházeli svou radost?
Bratři moji, kdo nikdy nepocítil
radost z čistého svědomí?
Kdo nikdy neokusil chuť čistoty,
pokory a lásky? To není požitek
z jídla nebo pití, ale je to uspokojení,
uspokojení větší než všechna ostatní.
Neboť je to uspokojení božské,
nikoli tělesné: A právě tehdy, když
zakoušíme tuto radost, nalézáme
blaho v Hospodinu.

Mnozí si stěžují, že onu náklonnost,
onen sladký líbezný pocit zakoušejí
jen zřídka. Buď na ně dotírají
pokušení, nebo jsou jejich starosti
drsnější a oni se věnují ctnosti ne
proto, aby pocítili její blaženost, ale
pro ctnost samotnou, pro radost
z Boha samotného, se vší horlivostí,
ne-li se vší svou náklonností. Beze vší
pochyby,
za
těchto
podmínek
dokonale
naplňuješ
prorokovo
doporučení. Neboť nejde o to cítit,
ale konat. Citem vnímáme blaženost,
ale atributem ctnosti je čin. „Raduj
se v Hospodinu“, to znamená: směřuj
k tomu, vynakládej veškeré své úsilí,
abys hledal své blaho v Hospodinu.
Nemáš si nač stěžovat, spíše máš za
co děkovat: Bůh se o tebe stará do
té míry, že když ho požádáš o něco
zbytečného, vymění to za lepší dar.
/Radovan Plšek/
Ani ty nejsi omyl přírody...

Bůh si ze mě utvořil Služebníka již v
matčině
lůně.
(Iz
49,3-6)
Je úžasné, že nikdo z nás není
produktem náhody, či dokonce omylu
přírody. Každý z nás má totiž na
světě své jedinečné místo. S každým
z nás je počítáno. Každý z nás může
svůj život prožít plnohodnotně a
užitečně - bez ohledu na vnější
podmínky, ve kterých se nalézáme.
Ve světě totiž stále působí Bůh i
9
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nějak ovlivňovat. Nechci vypadat
jako příšerná snacha, ale pokud se o
tom s někým v rodině bavím, všichni
mi řeknou – musíš se s ní prostě
naučit žít, neber to, co říká tak
vážně a dostanu kapky, že jsem
nepřizpůsobivá a že si to moc beru.
Je to možná pravda, ale já nedokážu
vyjít s vědomím, že se mi bude
takovýto člověk motat do výchovy a
ignorovat
mé
představy
o
rodičovství. Moc prosím o radu, jak
se mám s tím naučit žít.

skrze konkrétní lidi. I skrze tebe
chce ve světě něčím pohnout. Máš
být jeho "vyslancem". Ne snad na
nějakém velkém velvyslanectví, ale
možná můžeš být:
. člověkem, se kterým si může
popovídat zatrpklá sousedka,
. maminkou dítětě potřebující lásku,
. dítětem pro starou maminku, která
potřebuje péči,
. charitativní pracovnicí ve své obci, i
kdyby mělo jít "jen" o navštěvování
nemocných...
Bůh nás mnoha způsoby používá pro
své plány lásky. Jsme si tak navzájem
pomocníky a průvodci k Bohu.
"Potřebuji tě," říká Bůh i tobě.
Zeptej se ho právě nyní: "Bože, kde
bych ti mohl být užitečný?" Jistě
časem zaslechneš jeho odpověď".
Naslouchej pozorně jeho tichému
hlasu. Bůh mluví! Jen my jsme někdy
příliš hluční...

Odpověď:
Milá…
Myslím, že na Vaši otázku není
jednoduchá odpověď. Život s sebou
přináší těžké situace. Buď se bude
babička chovat v rámci normálních
mezí, potom je třeba, abyste v sobě
našla odvahu jí vycházet vstříc,
hovořit s ní, pokusit se jí chápat a
alespoň občas jí dceru svěřit. Pokud
její chování začne být mimo
rozumnou hranici, musíte věc řešit.
Na takové posuzování ale nejste
sama, což je skvělé! Opřete se o
svého muže i tchána. Jistě Vám
pomohou posoudit dobře situaci a
rozlišit, jestli je ještě vše v normě.
Dala bych za pravdu tomu, co
slýcháváte
doma:
s
takovým
člověkem je opravdu nutné se naučit
žít. A učit se odstupu. Své dítě asi

Převzato z www.vira.cz
OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Otázka:

Velmi Vás prosím o radu, jedná se o
problém s mou tchýní, se kterou
nevycházím dobře. Donedávna jsme
se téměř nevídaly, ale teď, co se nám
narodila dcera, je to pro mě moc
těžké. Má tchýně není zlá, ale je
hodně (i psychicky) "nestandardní".
Děsím se toho, že by mohla naše dítě
10
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dotaz a odpověď zcela anonymizují.
Případná podobnost je proto čistě
náhodná (a ev. způsobená i tím, že
popisovaný případ se vyskytuje
obecně častěji...).
Převzato z www.vira.cz

nebudete moci uchránit jejího vlivu.
Věřte, že i kdyby ho neovlivňovala
babička, najde se mnoho dalších lidí,
kteří ho budou ovlivňovat ´špatně´.
Dobrý
vývoj
dítěte
spočívá
především v pocitu bezpečí v
nejbližší rodině - Vy a Váš muž. Vaše
tchyně mu, myslím, nemůže ublížit
tak moc, jak se Vám na první pohled
zdá, možná i naopak. Dítě není možné
uchránit
špatného
vlivu
okolí.
Vždycky zde budou nějaké špatné
věci. Psychologové říkávají, že se
takto
dítě
automaticky
učí
vymezovat a je tak lépe připraveno
do života.
Vztahy takto fungovat nemají, ale to
bychom snili o nebi a tam nejsme. Je
tedy třeba situaci zcela přijmout a
vyrovnat se s ní tak, jak jen to
budete umět. Nezapomeňte, že Vaše
dítě vstřebává do sebe od kolébky
způsob, jak se vyrovnáte s tímto
náročným vztahem a jednou bude
reagovat stejně. Myslím, že by mu
pomohlo, dokážete-li v sobě najít sílu
k nějaké formě pozitivního jednání.
Doporučuji Vám dobré duchovní
doprovázení a pokud skrze ně
nezískáte nějaké světlo, tak i
psychologickou
konzultaci
(popř.
obojí).

MŮŽEŠ …
Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš
zabránit, aby Tě hledal. Můžeš Boha
nenávidět, ale nemůžeš zabránit, aby
Tě měl rád. Můžeš se rozhodnout
proti Kristu, ale On se na Golgotě
rozhodl pro Tebe. Můžeš se vyhýbat
Jeho slovu a církvi, ale Jeho slovo a
církev Tě stále hledají. Můžeš si sám
hledat cesty, ale nemůžeš zabránit,
aby Tě Bůh vedl. Můžeš Boha zapírat,
proklínat, ale nemůžeš zabránit, aby
Bůh byl.
Blahoslavený Jan Pavel II.
KAM V LÉTĚ
- Kongregace sester svaté Hedviky v
Břežanech u Znojma pořádají v
areálu zahrady sester setkání na
téma „Když je láska v nesnázích,
promluvme si o vztazích“. Akce se
koná v sobotu 11. června od 13:30
hodin. Na programu je přednáška
Doc. MUDr. Jaroslava Maxe Kašparů
Ph.D, mše svatá a další lákadla :-)
- Farní tým (FATYM) ve Vranově nad
Dyjí se každoročně podílí na

V dotazu a odpovědi byly provedeny
redakční úpravy a změny, které
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pořádání červnové cyklistické pouti
z
FATYMského
Vranovska
do
farnosti Jeníkov u Duchcova v
severních Čechách, kterou si kněží z
FATYMu „adoptovali“ a snaží se jí
různými způsoby pomáhat. Letošní
cyklopouť proběhne ve dnech 19. až
22. června. Nocování je pro poutníky
připraveno
na
historicky
a
nábožensky
zajímavých
místech
(Nová Říše, Sázava a Brozany u
Doksan). „Mezi účastníky bývá
pravidelně i jeden z kněží farního
týmu Vranov nad Dyjí, který se
stará během cesty o duchovní
program. Tempo skupiny bývá
příznivé i pro ty, kteří se neřadí
mezi závodníky, o čemž svědčí
skutečnost, že se minulých ročníků
cyklopouti zúčastnilo i několik
děvčat a žen,“ říká P. Marek Dunda,
farář z Vranova nad Dyjí. Zájemci o
cyklopouť se mohou hlásit na tel.
515 296 384
- V červenci (6.-10.7.2011) se v
areálu BVV koná opět Katolická
charismatická konference. Letošní
motto zní: „ Udělejte všechno, co
vám řekne“ (Jan 2,5). Přednášku na
toto téma můžeme slyšet v pátek
8.7. od 15 do 16:15 hodin z úst

P. Raniera Cantalamessy, známého
italského kapucína a papežského
kazatele, který přijal pozvání
pořadatelů. Více informací a celý
program
najdete
na
http://konference.cho.cz/
- A něco nakonec: Tovaryšstvo
Ježíšovo,
jezuité,
pořádají
každoročně několik turnusů tzv.
Rytířských táborů pro chlapce od 10
do 15 let. Ještě jsou volná místa.
Tábor je nedaleko - v Budkovicích,
kousek od Ivančic. Cena tábora je
1800 Kč. Dopravu zajistí rodiče
sami. Na těchto letních táborech je
možné vrátit se o několik staletí do
minulosti a prožít (alespoň v
omezené míře), co znamená(lo) být
rytířem - plnit chrabré činy ve
jménu krále, císaře a pro chválu
Boží. Chlapci prožijí časy, kdy slavní
rytíři křížili své meče na bitevních
polích, v lesích při chytání lapků,
nebo na kolbištích pro čest své
dámy. Pro případné další informace
stačí zavolat některé z následujících
čísel: 603 193 373- Václav Dlapka
nebo 731 587 840- Josef Hrdlička

Přílohu uvnitř čísla tvoří Novéna
ke cti nebeského Otce.

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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