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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Dny všední a sváteční
Ke křesťanskému stylu života patří i
určitý řád, podle kterého dělíme svůj
čas na práci a odpočinek. Pán Bůh pro
nás nenaplánoval jenom práci. Každý
má také i odpočívat. Je náplní 3.
přikázání Desatera: “Pomni, abys den
sváteční světil.“ Příkazem svěcení
uplatnil Bůh svůj nárok setkat se s
člověkem – shromáždění k bohoslužbě
- slyšet Boží slovo a pak zpěvem a
modlitbou Bohu odpovědět. Dům Boží
je domem modlitby, místem kde
smíme vždy znovu nabírat nové síly a
odvahy k další práci, dalšímu boji víry,
který na nás čeká v následujícím
týdnu. Podle slov z Písma, když Bůh
dokončil dílo stvoření, sedmého dne
odpočinul a tomuto dni požehnal a
posvětil ho. Bůh si přeje, aby člověk
odložil břemeno práce, svých starostí
a shonu všedních dnů a věnoval se cele
svému Stvořiteli. I člověk si má
povydechnout. Práce unavuje a

vyčerpává. Když svoji práci lidé
vykonávají rádi a když je těší,
nedovedou se od ní odpoutat. Tehdy
ani necítí únavu. Co nás však vždycky
unavuje, to je všelijaké zlobení při
práci, různý nezdar, bezradnost.
Unavuje nás napětí mezi nadřízenými
a
podřízenými
a
všelijaká
nedorozumění. Doléhá na nás i závist
spolupracovníků. Býváme znechuceni,
jak dravý je zápas o moc a touha po
vyniknutí, stejně tak nenasytná touha
po zisku. Tyto projevy nás dusí –
proto je zapotřebí čas k vydechnutí a
odpočinku. Pozvání Božího Syna je
zde pro všechny: “Pojďte ke mně
všichni, kteří pracujete a jste
obtíženi u mne najdete odpočinutí“.
Neděle však nemůže být dnem
odpočinku ve smyslu nicnedělání.
Neděle nemá být příležitostí k
vyspávání a lenošení. Bůh chce,
abychom sváteční den neprožili bez
Něho. Bůh chce být s námi, se svými
dětmi. Chce, abychom naslouchali co
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nám chce říci a chce, abychom mu
odpovídali zpěvem a modlitbou, a tak
aby do naší duše padala rosa Boží
radosti a pokoje. Naše únava
všedních dnů se vzdálí a v srdcích
těch, kdo s Pánem prožili tuto chvíli
odpočinutí, se ozve srdečný zpěv
žalmu: “ Toto je den, který učinil
Pán, jásejme a radujme se z něho“.
Třetího dne po Vzkříšení Pána Ježíše
nastala neděle. Od té chvíle je to
slavený svátek života.
Svátek, který nikdy nepřestává. Jím
vzešlo nad naší zemí slunce, které
nezapadá. Je svátkem Božího lidu.
Zazáří po dnech všedních – den
sváteční!
V tom je zdravý rytmus života.
Božím příkazem je: člověk má
pracovat i odpočívat. Má mít oči
otevřené pro povinnosti dnů všedních
a nemá zapomínat na den sváteční!

1983 ve farním kostele sv. Václava v
Lubině. Své dětství prožil v obci
Lubina u Kopřivnice, kde bydlela celá
jeho osmičlenná rodina. K prvnímu
svatému přijímání přistoupil na
svátek Svaté rodiny v roce 1991. V
roce 1989 – 1993 navštěvoval
Základní školu v Lubině, v letech
1993 - 1996 Základní školu v
Kopřivnici. Od útlého dětství se
angažoval jako ministrant ve farním
kostele, od roku 1990 byl začleněn
do skautského hnutí. Rád hrával
divadlo v místním ochotnickém
souboru Pramínek. Ze sportů patřil
mezi jeho oblíbené fotbal a později
volejbal. V roce 1996 vykonal úspěšně
přijímací zkoušky a přestoupil na
víceleté Arcibiskupské gymnázium do
Kroměříže, kde prožil v křesťanském
prostředí Domova mládeže šest let
studentského života. Ve svých 17ti
letech přijal 25. listopadu 2000
svátost biřmování. Středoškolská
studia úspěšně završil 22. května
2002, kdy složil maturitní zkoušku.
Po maturitě se rozhodl pro kněžské
povolání. Absolvoval přípravný rok v
Teologickém konviktu v Olomouci. Na
podzim roku 2003 nastoupil do
kněžského
semináře
a
začal
vysokoškolská
studia
na
Cyrilometodějské teologické fakultě
v Olomouci. Po ukončení třetího
ročníku byl diecézním biskupem

/P. Bohuslav Bláha/
ŽIVOT VE VÍŘE
I svatí umírají mladí
Jednu říjnovou neděli minulého roku
nám pan farář po mši svaté při
ohláškách sdělil smutnou zprávu o
tragické
smrti
po
autonehodě
mladého kněze. Tím knězem byl Pavel
Jiřík. Zde je jeho vizitka.
Narodil se 17. března 1983 v Čeladné
rodičům Josefovi a Ludmile jako
čtvrté dítě. Pokřtěn byl 17. dubna
2
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vybrán, aby pokračoval ve studiích
teologie v cizině.
Odchází do Říma do české koleje
Nepomucenum a v teologických
studiích pokračuje na Papežské
lateránské
univerzitě.
Studia
dokončuje v létě roku 2009. Vrací se
zpět do ČR a v době letních prázdnin
se připravuje na přijetí jáhenského
svěcení. Rozhodnutím biskupa přijímá
toto svěcení 5. září 2009 v kostele
sv. Václava v rodné Lubině. Jáhen
Pavel pak prožívá pastorační rok ve
farnosti Ostrava-Svinov. V té době
byl jmenován duchovním rádcem
skautů v ostravsko-opavské diecézi.
Zapojuje
se
do
pastoračního
působení na biskupském gymnáziu,
učí italštinu a etickou výchovu.
19. - 25. června se připravuje na
Velehradě k přijetí kněžského
svěcení, které přijímá 26. června
2010 v katedrále Božského Spasitele
v Ostravě. 29. června měl primiční
mši svatou ve farním kostele sv.
Václava v Lubině. 1. července byl
ustanoven kaplanem ve farnosti
Ostrava-Zábřeh. 10. října (neděle)
Pán Bůh si otce Pavla bere k sobě do
nebe,
tragicky
zahynul
při
autonehodě v Ostravě-Vítkovicích.
Knězem Kristovým byl 3 měsíce a 14
dnů.
V těch dnech snad nebylo v okruhu
jeho působení osoby, která by si

nepoložila otázku: „Proč právě on?“
Podle vyjádření ostravských farníků
byl O. Pavel úžasně optimistickým
člověkem. Každému byl přítelem a na
každém viděl vždy především to
dobré. V horlivosti a náboženských
aktivitách neznal odpočinku. Jeho
úsměv a otevřené srdce oplývalo
dobrotou a skromností. Při tom
nepostrádal smysl pro humor. Kolik
toho mohl ještě vykonat při šíření
Božího království na zemi.
Z lidského hlediska je Pavlova smrt
nepochopitelná tragédie. Z hlediska
nebe a víry je to ovšem velké
vítězství. My nevíme, jak by to
dopadlo,
kdyby
jeho
život
pokračoval. Bůh vidí dál než my. A
tak nám nezbývá než O. Pavla
zahrnout do svých modliteb.

/Vítězslav Novák/
Tato vzpomínka je věnována prvnímu
výročí jeho zrození pro nebe.
SVĚTCI BLIZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Naši svatí
V souvislosti s blahořečením papeže
Jana Pavla II. v květnu t. r., povězme
si
něco
o
kanonizaci
neboli
svatořečení. Kanonizaci předchází
blahořečení. V křesťanství mají své
svaté pouze církev katolická a
pravoslavná.
Než
se
jméno
konkrétního svatého člověka ocitne v
katolickém
kalendáři,
předchází
3
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svatořečení dlouhý formální proces,
který byl po staletí upravován.
Poslední reforma kanonického práva
z r. 1983 přinesla změnu v procesu
svatořečení. Svatý je člověk, který
vše obětoval pro svou víru a žil tak,
že si jsou věřící jisti, že po smrti
dosáhl spásy. Nejčastěji se svatými
stávají mučedníci, kteří pro Krista
položili život, ale také lidé skutečně
svatého života, kteří, věrni Boží
cestě, vše obětovali pro pomoc a
spásu druhých lidí.
Naše republika je docela malých
rozměrů, přesto máme svatých
hodně. Možná stačí připomenout si
některé z nich. První česká kněžna
Ludmila měla zásadní vliv na výchovu
a vzdělání svého vnuka Václava, byla
zavražděna na rozkaz své snachy
Drahomíry, neboť stála v cestě jejím
mocenským ambicím. Knížete Václava
nechal zabít bratr Boleslav, který
zásadně
nesouhlasil
s
jeho
náboženským životem. Svatý Vojtěch
se ve třiceti letech stal biskupem,
založil benediktýnský klášter v
Břevnově a na své křesťanské misi
mezi
pruské
pohany
zahynul
mučednickou smrtí. Svatý Prokop se
právě v tomto klášteře stal mnichem
a po vyvraždění Slavníkovců se
uchýlil do jeskyně jako poustevník.
Kolem jeskyně postupně vznikla
osada, jež se postupně přetvořila v

Sázavský klášter, a sv. Prokop se stal
jeho opatem. A sv. Anežka Česká,
dcera krále Přemysla Otakara I. a
Konstancie
Uherské,
se
stala
služebnicí Boží, než by se provdala
bez lásky na přání svého otce.
Založila klášter klarisek a stala se
jeho první abatyší. Jsou tu i další
neméně slavní svatí – sv. Gorazd, sv.
Jan Sarkander, sv. Jan Nepomucký,
sv. Zdislava z Lemberka, sv. Cyril a
Metoděj …... Modleme se k svatým
často a připomínejme si naše křestní
a biřmovací patrony.

/M. Červinková/
Sv. Vojtěch
Biskup, mučedník a hlavní patron
pražské arcidiecéze, jehož svátek
slavíme 23. dubna, pocházel z
českého knížecího rodu Slavníkovců.
Narodil se kolem roku 956 na hradě
Libici.
Devět let (972-981) strávil v
Magdeburku v blízkosti arcibiskupa
Adalberta, jehož jméno při biřmování
přijal.
V roce 981 byl vysvěcen na kněze
prvním
pražským
biskupem
Dětmarem a po jeho smrti nastoupil
na jeho místo (983). Do jeho diecéze
patřilo kromě Čech a Moravy také
Slezsko, část jižního Polska a
dnešního Slovenska. Horlivě usiloval o
odstranění různých dobových
4
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zlořádů, a tím proti sobě poštval část
kléru a některé mocné šlechtice.
Proto požádal, aby byl zproštěn
úřadu a vstoupil v Římě do
benediktinského kláštera (990).
Na přání papeže se v roce 992 vrátil
do Prahy a založil benediktinský
klášter v Břevnově. Při návratu z
druhého pobytu v Římě dostal zprávu
o vyvraždění svého rodu Slavníkovců
(995) a odešel hlásat evangelium
pohanským Prusům (996). Vojtěchova
misionářská činnost však skončila
hned na samém počátku: sedm Prusů
ho 23. 4. 997 probodlo svými oštěpy.
Z Hnězdna, kde byl pohřben, byly
jeho ostatky převezeny do Prahy v
roce 1039.
Rokem sv. Vojtěcha - připomínkou
tisíce let od jeho mučednické smrti uzavřeli čeští a moravští katolíci v
roce 1997 Desetiletí duchovní
obnovy
národa,
které
vyhlásil
kardinál František Tomášek ještě v
době komunistické totality.

Kiliána
Ignáce
Dientzenhofera.
Obrovská stavba, která na severní
straně vystoupila za původní hranice
klášterního areálu, byla stavebně
dokončena během pouhých šesti let
do roku 1733.

Díky tomu, že církev zpřístupnila
Benediktinský klášter veřejnosti,
můžeme navštívit v tomto klášterním
komplexu kostel sv. Vojtěcha,
zákristii, knihovnu a refektář.
Kostel sv. Vojtěcha – původně
gotický, byl přestavěn v barokním
slohu
pod
vedením
italského
stavebního mistra Martina Allia v
letech 1685-1688 a jeho přestavbu
dokončil Kilián Ignác Dientzenhofer
v letech 1721-1723. V roce 1999 byla
v kostele nad kaplí sv. Kříže nalezena
kopie Turínského plátna. Pochází z
roku 1651 a byla darem turínského
biskupa
Bergiria
broumovskému
opatu Sobkovi z Bílenberka (stáří
relikvie, na které je zobrazeno mrtvé

/Lada Badinová/
CESTOVNÍ OKÉNKO
Broumov – Benediktinský klášter
Dnešní podoba kláštera je výsledkem
vrcholně barokní přestavby. V roce
1726 schválil opat Zinke úplné
odstranění starého konventu a větší
části budovy opatství a jejich
nahrazení novostavbou dle projektu
5
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Ježíšovo tělo, přesně dokumentuje
autentická
listina,
která
byla
k rouchu
přiložena).
Na
světě
existuje kolem 40 kopií, tato je však
středoevropským unikátem.
Jedinou kopií nacházející se severně
od Alp. Kopie Turínského plátna i
přiložená listina jsou vystaveny v
refektáři kláštera, kde se nachází i
vzácná mešní roucha.
V Broumově se dodnes zachovala
vzácná klášterní knihovna, avšak
většina
nejstarších
rukopisných
památek byla zničena při častých
požárech. Knihovna má dvě části –
opatskou
knihovnu
a
knihovnu
konventu. Dnes je v ní přibližně
17000 svazků.
Asi kilometr od Benediktinského
kláštera se nachází hřbitovní kostel
Panny Marie (jak mu říkají místní „U naší milé Paní pod lipami“). Je
nejstarší
dochovanou
dřevěnou
sakrální stavbou ve střední Evropě.
Interiér
zaujme
především
šablonovitou malbou, která se nachází
na stěnách kostelíka i na stropě.

vydalo v r. 2006 Karmelitánské
nakladatelství v Kostelním Vydří.
Kniha
je
přepisem
přednášek
z exercicií
na
téma
vnitřního
uzdravení. Konec téměř každé
kapitoly tvoří modlitba P. Velly, která
shrnuje dané téma. Chybí zde však
nejdůležitější část exercicií, a to je
osobní modlitba. Chcete-li mít
z knihy opravdu užitek, je třeba,
abyste každou kapitolu probrali
s Ježíšem osobně – v modlitbě.
Tématu vnitřní uzdravení hrozí
nebezpečí, že informace zůstanou
jen v rozumu, nepřejdou do srdce, a
náš život se nezmění.
Ukázka z kapitoly Bůh nás miluje
jako Otec:
Příběh orlího mláděte
Slyšeli jste o tom, jak se orlí samice
stará o svá mláďata? Když orlí mládě
vyroste a nastane čas, aby se naučilo
létat, matka ho vezme a vynese
vysoko k nebi. Umíte si představit
zděšení malého mláděte, když se
nachází kdesi vysoko mezi oblaky a
vůbec neumí létat? Ale to nejhorší
teprve přijde. Když matka vidí, že je
dostatečně vysoko, otevře zobák, ve
kterém mládě drží, a umožní mu, aby
v tom velkém prostoru roztáhlo
křídla. Ale to je zbytečné, mládě
vůbec neví, jak na to. Nastává
tragická chvíle a mládě si klade
zoufalé otázky: „Proč mi to má matka

/Lada Badinová/
ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Ježíš – lékař těla i duše
P. Elias Vella
V dnešním okénku pro čtenáře bych
ráda upozornila na knihu františkána
minority P. Eliase Velly, kterou
6
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dělá? Proč je na mě tak zlá? Co jsem
jí udělalo? Proč mě nemiluje? Chce
mě snad zabít?“ A co udělá matka?
Když vidí, jak se mláděti létat
nedaří, jednoduše slétne pod něj a
roztáhne svá křídla, aby si na ně
mládě mohlo sednout. A potom ho
snese na zem.
Podobný postoj zaujímáme k Bohu
také my, protože podobně s námi
zachází i Bůh. Občas i nás vynese
vysoko mezi mraky, mezi mraky
našich problémů, kde křičíme a
voláme: „Kde jsi, Pane? Kde jsi, proč
jsi mě opustil?“ V té chvíli s námi i
Bůh trpí tak, jako orlí samice trpí
spolu s mládětem plným strachu.
Nemyslete si, že je to pro ni něco
příjemného, když její mládě v
tragické situaci padá dolů! Ale ona to
musí udělat. Matka určitě nebude
riskovat, nedopustí, aby mládě
dopadlo na zem, a tak v pravou chvíli
zasáhne. Tato krásná symbolika se
objevuje i v Písmu, kde se říká, že
Bůh nás nese na svých perutích jako
orel (srov. Ex 19,4, Dt 32,11).
Možná prožíváte to, co orlí mládě, a
cítíte, že padáte. Nic ve svém životě
nechápete,
jste
znepokojení,
nedokážete si odpovědět na spoustu
otázek. Pouze jedna věc je jistá – že
se jednou ocitnete na orlích křídlech.
Možná nikdy nepochopíte, proč se
vám v životě některé věci přihodily,

ale Bůh to ví. Bůh vás nenechá ve
volném prostoru bez své lásky a své
péče. Ale chce, abyste dozráli, chce,
abyste se naučili roztáhnout křídla a
letět. Proto je v našem životě
potřeba utrpení. Pokud se mě
zeptáte na příčinu mnohých životních
těžkostí,
nebudu
vám
umět
odpovědět, ale mohu vám říct jedno:
věřte, že vás Bůh miluje. Když si to
uvědomíte, když se to budete snažit
prožívat, když budete hrdí na
důstojnost Božích dětí, mohu vás
ujistit, že mnoho vašich problémů
zmizí. Nejdůležitější zkušenost v
životě je ta, že nás Bůh miluje.
Pozn.: Duchovní obnova s P. Vellou je
plánovaná v termínu 19. - 23. 5. 2012
v
Třebíči,
více
najdete
na
www.fatym.com nebo záznamy z již
uskutečněných seminářů najdete na
stránkách http://www.tv-mis.cz/

/L. Steingartová/
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Turínské plátno
Jednoho letního dne jsme se
vypravily do Diecézního muzea v Brně
na Petrově na výstavu s názvem „
Turínské plátno - podoby Kristovy
tváře“. Koncepce a libreto - Dr. Karel
Rechlík.
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Naše dojmy z výstavy byly nad
očekávání. Dokonale jsme si objasnily
co je Turínské plátno.
„ …První den po sobotě, když ještě
byla tma, šla Marie Magdalská k
hrobu a spatřila, že kámen je od
hrobu odvalen. … běžela k Šimonu
Petrovi. Petr a ten druhý učedník
vstali a šli k hrobu…. sehnuli se a
viděli tam ležet lněná plátna…“
Výstava byla umístěna v kryptě
katedrály. Vstupné 30 Kč, důchodci a
studenti polovic.
Turínské plátno bylo vystaveno ve
fotografiích ve skutečné velikosti
4,36 x 1,10 m, s detailním popisem a s
výkladem
časově
historických
souvislostí osudu vzácné relikvie.
Na plátně jsou viditelné obrysy
postavy muže asi 175 – 180 cm
vysokého, vážícího cca 80 kg, s
plnovousem a dlouhými vlasy po
ramena. Postava je otištěna zepředu i
zezadu. Obrysy z obou stran vznikly
přeložením plátna přes hlavu postavy.
Na plátně jsou zřetelné stopy krve
po bičování a rány od hřebů a jsou
vidět skvrny poškození vodou a
požárem. Na plátně jsou
viditelná i místa, kde bylo plátno
opravované zaplátováním. Plátno je
od roku 1578 trvale umístěno v
turínské katedrále v Itálii.
První vědecký výzkum plátna byl v
roce
1978.
Následovala
další

zkoumání pravosti plátna stále
novějšími
vědeckými
metodami.
Poslední zkoumání je z roku 2001.
Zkoumání bylo objektivní. Zúčastnilo
se na 40 odborníků všech vyznání, z
nichž jen 2 katolíci. Objevily se nové
poznatky a vznášené pochybnosti
byly vyvráceny. Mnoha způsoby byly
zkoumány vzorky lněného vlákna.
Zaujalo nás například, že na plátně
byly nalezeny zbytky pylů z 30
rostlin, rostoucích výhradně v
Palestině. Zkoumání je stále ještě
otevřené.
Součástí výstavy byla videoprodukce
portrétů Kristovy tváře, z různých
obrazů, které se nachází v naší
diecézi. Příjemná duchovní hudba v
prostoru krypty pod chrámem
dotváří
úžasnou
atmosféru
a
dokonalý duchovní zážitek. Škoda, že
výstava již skončila.
Trvala jen pár týdnů. Přesto ji
navštívilo na dva tisíce lidí. Brněnské
Diecézní
muzeum
jistě
brzy
veřejnosti nabídne něco nového,
neméně zajímavého.
Na Petrov jsme se vydaly ulicí Bašty
a stoupaly jsme bosky po vodních
schodech, což bylo v horkém počasí
velmi příjemné. Na terasách pod
Petrovem se nabízí krásná vyhlídka
na Brno. Zastavily jsme se u nově
umístěného kříže, který dominuje
pohledu na Petrov z jhovýchodní
8
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strany. Je památkou na návštěvu
svatého otce Benedikta XVI. v roce
2009 na letišti v Tuřanech. U kříže
jsme pořídily pár fotografií a
pokračovaly dále nově upravenými
kapucínskými
zahradami.
Na
občerstvení
jsme
zašly
do
restaurace
Živá
voda,
kterou
provozuje Misijní rodina sester
Donum Dei. V kouzelné restaurační
zahrádce sestry pěstují květiny i
zeleninu. Přišly sem z různých koutů
světa. V ten den obsluhovaly dvě
sestřičky černé pleti.
Konečně jsme se dostaly ke
katedrále sv. Petra a Pavla. Pohled
zblízka na krásu stavby a věží tají
dech. Některé kamenné zdobné
prvky
vypadají
jako
krajkoví.
Zajímavé je náměstíčko kolem
katedrály s farními budovami od čísla
l - 9. Zde bydlí Otec biskup Vojtěch,
generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
a další. U vchodů do jednotlivých
domů jsou vizitky zde bydlících.
V klidu jsme si prohlédly katedrálu,
která je otevřena po celý den. Nabízí
se i průvodce.
Na závěr krásného prožitku jsme v
nárožním obchůdku Donum nakoupily
drobné náboženské předměty a s
pocitem uspokojení jsme opustily
Petrov přes Zelný rynk zpět k
nádraží. Malý nenáročný výlet na

Petrov, ale s bohatými zážitky všem
doporučujeme.

/Ludmila Krečmerová
a ing. Libuše Olivová/
Hodová mše svatá v Silůvkách
V neděli 24. července 2011 byla již
tradičně sloužena mše svatá k poctě
sv. Anny, patronky obce, za hojné
účasti věřících místních i z okolí.
Kromě účasti našeho pana faráře –
otce Bohuslava Bláhy, nás poctil svou
návštěvou
hlavní
celebrant
bohoslužby , novokněz bratr Vojtěch
Drahomír Dvouletý z řádu kapucínů,
rodák z Boršic u Buchlovic, nyní
působící v Brně v kostele Nalezení sv.
Kříže pod Petrovem.

9
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V homilii nám přiblížil život rodičů
Panny Marie – sv. Jáchyma a sv.
Anny.
Tato bohoslužba pod širým nebem
byla důstojným zakončením celého
hodového dopoledne.
Na konci bohoslužby nám otec
Vojtěch
udělil
novokněžské
požehnání – Bohu díky za tuto milost.

byly odstraňovány. Na rodiče byl
činěn nátlak, aby své děti neposílali
do kostela a do náboženství.
Statečný p. Urban složil i verše,
které byly vytesány do desky na
památníku: „ Zloba války přehnala se
tímto krajem – Bůh žehnej, nechť
naše vlast – je opět zemským rájem.“
Bohužel tyto pěkné verše se zřejmě
nelíbily některým vojákům, kteří po
vzniku vojenské posádky v Ořechově
chodili kolem kříže do hajanské
hospody a osud kříže se naplnil.
Nejdříve rozbili desku s verši,
později vztáhli ruce i na kříž. Na
rozbitém kříži je nyní provizorní
nápis neznámého autora, který jako
by se omlouval za celé to těžké
období:

/Zdenka Fialová/
Oprava kříže v Hajanech
V Hajanech vznikla skupina občanů,
kteří by chtěli opravit poškozený
polní kříž, stojící na půli cesty mezi
Hajanami a bývalými kasárnami v
Ořechově. Obrátili se na p. faráře
Bláhu, správce farnosti, do které
patří i Hajany. P. Bláha mně umožnil
spojit se s lidmi, kteří si vzali obnovu
kříže za svůj úkol. Žijí v Hajanech
nedlouho. Chodili kolem „kříže bez
kříže“ a vnímali to jako nenormální,
co by se mělo dát do pořádku,
opravit. Starousedlíci jako by si na
„kříž bez kříže“ za 50 roků (asi tak
dlouho je kříž poškozený) zvykli. Kříž
vybudoval v roce 1949 p. Urban z
domu přes ulic vedle Obecního úřadu.
V té době bylo postavení nového
kříže nejen projevem víry ale i
občanské statečnosti. Tehdy se
kříže bouraly ne za tichého souhlasu
státních orgánů, ale z jejich popudu.
Kněží a věřící byli zavíráni, někteří i
popravováni. Kříže ze školních tříd

„Odpusť nám – 1949. A buď s námi
dál – L.P. 1989.“ Když jsme sháněli
informace o kříži mezi hajanskými
10
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pamětníky, všichni byli potěšeni
myšlenkou na obnovu tohoto kříže.
Vyjadřovali ochotu, přispět na opravu
i finančně. Iniciátoři akce již
předběžně
oslovili
obec
a
zastupitelstvo se žádostí, zda by
obec nemohla uhradit náklady na
opravu památky v předpokládané výši
asi 20 000 Kč z obecní pokladny.
Památník stojící na křižovatce
polních cest mezi dvěma vzrostlými
lípami poskytuje pocestným pěkný
výhled na Syrovice a kraj pod
Pálavou. Je u něj vybudováno
provizorní posezení, které by mohlo
být zrekonstruováno zároveň s
křížem, podaří- li se zajistit
dostatek finančních prostředků.
Velmi pěkné místo pro pěší nebo
cyklistický výlet. Doporučuji všem. O
dalším průběhu akce „Oprava kříže v
Hajanech“ vás budu informovat.

přepsali několik krásných myšlenek
dr. Kašparů, které jsme během
přednášky zapsali a zprostředkovali
tak alespoň částečně atmosféru
setkání.

„ Když nemá člověk pořádek v sobě,
přenáší pak nepokoj na druhé. Platí to
i v manželství – pak je manželství
buď radostné nebo plné starostí.
O čem je život?
Všechny věkové kategorie, muži i
ženy, děti, dospělí v zaměstnání …..
život je o vztazích. Mezi prvními je
vztah dítě – matka, který vzniká již
při oplodnění. Po narození vztah s
otcem. Postupně vztahy ve škole,
učení, práci, manželství …. žijeme ve
vztazích celý život.
Existují čtyři základní roviny vztahů.
Vztahy k lidem. Vztahy ke kultuře.
Vztahy duchovní. Nejdůležitější je
ale vztah - člověk sám k sobě. Není
to sobectví, je to potřeba. Miluj
bližního jako sám sebe! Člověk musí
být sám se sebou spokojen! Čeho je

/Ivan Macíček/
Přednáška dr. Maxe Kašparů
V sobotu 11. června 2011 jsme přijali
pozvání do zahrady Emauzy k
sestřičkám „hedvičkám“ do Břežan u
Znojma. Kongregace sester svaté
Hedviky pořádala pro poutníky
odpoledne s bohatým programem,
jehož součástí byla i přednáška dr.
Maxe Kašparů na téma „Když je láska
v nesnázích, promluvme si o
vztazích“. Dovolte, abychom zde
11
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srdce plné, tím ústa přetékají …..
Jaké
prožíváme
stavy,
takové
zažíváme vztahy. A jaké prožíváme
vztahy, takové máme stavy. Nejdřív
musíme každý vyřešit vztah JÁ – JÁ
a pak řešit vztahy ostatní JÁ – TY,
JÁ – KULTURA, JÁ – BŮH. Když se
má život „točit“, musíme ho naplnit
ve všech 4 fázích :-)
Které „jedy“ narušují vztahy?
Jsou také čtyři. 1. Komplex
méněcennosti – člověk není schopen
přijmout sebe takového, jaký je.
Komplex nám někdo vytvoří, někdo
nás v něm vychová, vytváří se už od
narození. Ale nemáme důvody mít
komplexy. Máme cenu Kristovy krve,
ne podle toho jaké máme tituly nebo
stav konta. Každý z nás je originál a
Bůh nás miluje takové, jací jsme.
Rada – neponižovat děti, nesrážet je,
nechat v nich růst jejich hodnotu.
Ale pozor na extrém – pocit
vícecennosti! Ženy, máte-li pocit
méněcennosti, běžte domů, svolejte
celou rodinu a řekněte jim, ať se
podívají na originál! :-)
2. Podmíněná láska – používá slůvko
„až“. Ten druhý na nás chce, abychom
dosáhli nějakého výkonu a podle toho
pociťujeme jeho lásku. To je špatně.
Podmíněnou lásku často používáme u
dětí, ale také se objevuje v
manželství, pozor na to. 3. Falešné
vidění toho druhého je další „jed“,

který narušuje vztahy. Do vztahů
velmi zasahuje to, jestli vidíme
vztahy stejně a podle toho vybíráme
a hodnotíme. Ale tak to vůbec není.
Nesmíme hodnotit člověka podle
toho, jestli vidí věci stejně jako já …
I kdo nevidí věci stejně jako já, není
můj nepřítel..... každý má právo mít
vlastní názor, a to neovlivňuje náš
vztah. To je velice těžká věc, ale
není nemožná. 4. Záměna prostředků
a cílů – tj. nevyužívat se navzájem za
účelem svého uspokojení, svých
ambicí. Dnešní doba zrelativizovala
hodnoty. Charakter a vztahy spolu
souvisí. Charakter – co je rovné, to je
pevné. Stavět vztahy vyžaduje
„olovnici“, aby byly rovné. Olovnice se
řídí podle přirozeného zákona –
Desatera. Když nestavíme vztahy
podle Desatera, bortí se. Držme se
zásad a mějme rádi člověka a potom
poznáme, co jsou to zázraky.

/L. a I. Steingartovi/
Správné chování dětí v domě Božím
Někteří farníci si stěžují na chování
některých
malých
dětí
při
bohoslužbě, na hlasitý pláč dětí
během liturgie, na pobíhání po
kostele ….obrací se na mne se
stížnostmi, že neslyší mluvené slovo,
jsou nesoustředění, pobíhání dětí k
obětnímu stolu je ruší. Všichni rodiče
prošli tím, že měli děti malé. Některé
12
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děti jsou klidné, o jiných víme více.
Je na rodičích, jaký postoj zaujmou,
jak odhadnou situaci.
Vstupujeme-li do kostela – dospělí i
děti s rodiči nebo bez nich – měli
bychom mít na mysli, kdo v tomto
domě přebývá a do této skutečnosti
je třeba co nejdříve zasvětit i malé
děti. Jak se mají v domě Božím
chovat.
Je
třeba
zachovávat
patřičné ticho. Veliké ticho je
svatostánek – Bůh stvořil i naši duši v
tichu. Pokud je dítě potichu, necháme
ho v klidu. Při hlasitém projevu
položme mu něžně ruku na ústa. Dítě
postupně pochopí a naučí se zde
chovat tiše. Vyhýbejme se tomu hrát
si s dítětem - dítě si nemůže v
kostele hrát jako doma, nenechme ho
volně pobíhat po kostele, dítě musí
poznávat, že se nachází v domě Boha.
Pokud se nepodaří dítě utišit, musíme
s ním na chvíli vyjít z kostela. Dítě
má pochopit, že v kostele se rodiče
musí věnovat Bohu, ne jen dítěti,
nemohou se s ním mazlit tak jako
doma. Teprve když je dítě větší,
učíme je sedět v lavici. Dítě má
rozlišovat prostředí doma a v
kostele. Kostel není totéž co domov.
Málo pomůže, když si dítě bere do
kostela hračky. Tím jen smažeme
posvátnost prostředí a odlišného
chování. Smyslem výchovy není jen
usměrňovat chování, ale uvádět jej

do vztahu k Bohu – modlitbou –
modlitební knížečkou, leporelem s
náboženskou tématikou apod. Dítě
má prožívat, že do kostela nechodí
pro zkrácení chvíle, ale za někým,
kdo ho očekává, kdo ho má rád – to
je třeba dítěti říci a připravovat ho
takto na budoucí vztah k Bohu, P.
Ježíši, P. Marii. Pokusme se tedy
shrnout pravdy o dětech v kostele:
S dětmi do kostela můžete. S
kočárkem do kostela můžete. Dětem
polohlasně
vysvětlovat
obřady
můžete. Nutit přespříliš dítě k
upjatosti znamená znechutit mu
kostel třeba i na celý život.
Nechat dítě v kostele svobodně řádit
je nezodpovědné a neohleduplné. Je
dobré, když se rodiče snaží mít
dobrý odhad situace, a když děti
křikem nebo pobíháním ruší ostatní,
pokusí se je uklidnit nebo s nimi jdou
chvíli ven. Je dobře, když ostatní včetně kněze - jsou tolerantní, když
tu hranici únosnosti dětského rušení
v kostele mají trochu někde jinde,
než dotyční rodiče. Je dobře, když
rodiče zůstanou s dítětem doma,
když vidí, že v tomto případě je to
tak lepší (a nemusí mít z toho
výčitky). Je dobře, když si na takový
stav zůstávání doma rodiče (i děti)
nezvyknou tak, že už se do kostela
nevrátí. Je dobře, když naše
13
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bohoslužby budou otevřené všem a
budou pulzujícím životem.

působil v kněžské službě jako kaplan
ve Slavkově u Brna, v Čučicích a v
Bučovicích. Roku 1950 byl ustanoven
administrátorem farnosti Babice u
Lesonic,
kde
byl
kontaktován
Ladislavem Malým vydávajícím se za
západního agenta. Tento muž si
získal Drbolovou důvěru lží o prosbě
pomoci
pražskému
arcibiskupovi
Josefu Beranovi. Drbolovo setkání s
Malým jej kompromitovalo a vedlo k
zatčení. Václav Drbola se stal obětí
komunistického režimu,
kterému posloužil ke
kriminalizaci
katolických
duchovních
v
souvislosti s případem
„Babice“. Byl odsouzen
ve vykonstruovaném procesu k trestu
smrti a 3. srpna 1951 popraven. Zcela
rehabilitován mohl být státními
justičními orgány až v letech 1990–
1997.
- Pouť – Žarošice
V úterý 13. září se koná pouť do
Žarošic. Odjezd je v 17 hodin ze
Silůvek (autobusová zastávka), Prštic
(zastávka
u
zámku),
Tikovic
(Jeřábkova), Ořechova (kadeřnictví,
parkoviště u zdrav. střediska). Cena
zájezdu 100 Kč. Přihlásit se můžete
od září v zákristii.

Nenechte
se
odradit
těmito
připomínkami. Jste vždy s dětmi
vítáni Božím lidem a především P.
Ježíšem.
OZNÁMENÍ
- Dne 2. září 2011 při příležitosti 60.
výročí popravy kněze Václava Drboly
požehná brněnský biskup Vojtěch
Cikrle jeho pamětní desku na budově
fary v Bučovicích.
Poté bude následovat v 17.00 hodin
pontifikální bohoslužba v místním
kostele Nanebevzetí Panny Marie a
setkání zakončí v Katolickém domě
beseda o P. Václavu Drbolovi a
aktuálním stavu jeho kanonizačního
procesu.
Václav Drbola se narodil 16. října
1912 ve Starovičkách nedaleko
Hustopečí. Po vysvěcení v roce 1938

- Znojmo - Hradiště
U příležitosti svátku Panny Marie
Bolestné a Povýšení svatého kříže se
14
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v klášteře sv. Hippolyta ve Znojmě –
Hradišti
koná
mezinárodní
ekumenické setkání na vinici sv.
Anežky ve dnech 16. - 18. září 2011.
Pozvánka s programem je součástí
farního zpravodaje a je také
umístěna na nástěnce v kostele.
Zvlášť patří pozvání dětem a jejich
rodičům z naší farnosti, které
vyjádřily kresbou útěk sv. Rodiny do
Egypta a obrázky jsou vystaveny od
července v klášteře sv. Hippolyta v
rámci
výstavy
zachycující
pronásledování křesťanů. V sobotu
17. září okolo 16. hodiny je na
programu žehnání křížové cesty ve
Znojmě
–
Hradišti.
Zde
je
Společenství sv. Peregrina Ořechov
uvedeno mezi sponzory růžové cesty.
Několik růží bylo darováno paní Evě
Balíkové, vedoucí Institutu pro
křesťanskou kulturu a iniciátorce
ekumenického
setkání,
během
květnové pouti ke cti sv. Peregrina v
Ořechově. Dalších 6 sazenic bylo
dokoupeno v červenci t. r. Jak ing.
Balíková uvedla, pro děti, které
obrázky na výstavu věnovaly, je
připravena odměna, která bude
předána právě 17.9. v 16 hodin.
Doprava individuální.

Hora u Příbrami s následujícím
programem:
7:00 odjezd - Ořechov (parkoviště u
zdrav. střediska, obecní úřad),
Tikovice (aut. zastávka Jeřábkova),
Prštice (aut. zastávka u zámku) a
Silůvky (autobusová zastávka)
8:30 Želivský klášter - mše sv.
9:30 komentovaná prohlídka kláštera
(cca 60 min), odjezd do Pelhřimova
11:00 prohlídka Muzea rekordů a
zajímavostí (cca 60 minut)
Individuální oběd, ve 13 hodin odjezd
do Svaté Hory
15:00 komentovaná prohlídka baziliky
Nanebevzetí Panny Marie a poutního
místa, možnost nákupu suvenýrů,
požehnání
soškou
P.
Marie
Svatohorské, odjezd okolo 17.
hodiny.

- Růžencová pouť
V sobotu 1. října 2011 se koná pouť
Želivský klášter – Pelhřimov – Svatá
15
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zážitek - Rej čertů. Jedná se o
odpolední zájezd, na programu je
individuální prohlídka města, náměstí
s vánočními trhy a v 16:30 shlédnutí
průvodu masek - čertů. Mikulášská
nadílka pro děti bude na cestě zpět.
Přihlášky na telef. čísle 724316759
(pí. Badinová) nebo 777674936 (pí.
Steingartová). Cena za dopravu 130
Kč/ osoba, pro děti "Mikulášský
balíček" v ceně 70 Kč. Odjezd ve 14
hodin z parkoviště u zdravotního
střediska v Ořechově, se zastávkami
u obecního úřadu, na Jeřábkové, v
Pršticích (autob. zastávka u zámku)
a v Silůvkách (křižovatka u OÚ).
- Modlitební skupinka matek zve na
setkání do silůvské orlovny každé
pondělí od 19. hodin, od 3. října v 18
hodin a od září každou sudou středu
v 17
hodin
ve
farní
budově
v Ořechově.
- V ořechovském kostele Všech
svatých se uskuteční v sobotu 22.
října v 18 hodin Misijní most
modlitby – modlitba růžence na
úmysly misií.
- Další číslo farního zpravodaje
vyjde v neděli 20. listopadu 2011.
Za vaše příspěvky do zpravodaje
děkujeme.

Cena zahrnuje cestu, vstupné na
prohlídku v Želivském klášteře, do
Muzea kuriozit v Pelhřimově a
baziliky ve Svaté Hoře. Děti do 15-ti
let 530 Kč, senioři + ZTP 540 Kč,
ostatní 560 Kč. Přihlásit se můžete
od září v zákristii kdykoli po mši
svaté, platbu uskutečnit tamtéž.

- Termální lázně Gyır
Ve státní svátek 17. listopadu
můžete
využít
možnost
jednodenního zájezdu do termálních
lázní a aquaparku v maďarském
Gyıru. Přihlásit se lze na telefonní
čísle 724316759 (pí. Badinová) nebo
777674936
(pí.
Steingartová).
Autobus odjíždí 17.11. v 5:30 hodin z
parkoviště u zdravotního střediska v
Ořechově, se zastávkami u obecního
úřadu, na Jeřábkové, v Pršticích
(autob. zastávka u zámku) a
Silůvkách (křižovatka u OÚ). Koupání
v Gyıru od 9 do 16 hodin, odjezd v
16:30. Cena pro dospělého 650 Kč
(380 cesta, 240 vstupné, 30
pojištění) a pro děti, studenty a
seniory 590 Kč (380 cesta, 180
vstupné, 30 pojištění).

- Městečko Retz
Letos potřetí se vydáme do
rakouského Retzu na netradiční

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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