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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Zrcadlo Boží krásy
Kolikrát jsme ve svém životě
obdivovali krásy Božího stvoření.
Když jsme vystoupili se svými přáteli
na vrchol hory, co pod námi se vlnilo
sněhobílé moře ranní mlhy, nad námi z
modrého nebe na nás padaly hřejivé
paprsky sluníčka a za tohoto
krásného počasí jevily se našim
zrakům všechny ty šumivé lesy a malé
dědinky, zelené háje pod námi, jako
vidění z „Tisíce a jedné noci“. Možná,
že jsme si vzpomněli na slova o kráse
Boží přírody Bohem obdařeného
básníka: „Co je té krásy rozseto, že
duše sotva dýchá, a vše, ó Bože, Tvé
je to.“
Co vyšlo z rukou Boha Stvořitele je
krásné. Proto sv. Augustin říká:
„Křivdu bych činil nebeskému umělci,
kdybych řekl, že svět není krásný.“ I
Pán Ježíš pravil, že jediná rostlina je
neskonale krásnější, než Šalamoun ve
vší své nádheře. Věnoval-li Tvůrce

tolik moudrosti jedinému kvítku,
který dnes kvete a zítra uvadne a
zahyne, kolik asi péče věnoval Té,
která od věků byla vyvolena stát se
Matkou Vykupitele světa – celého
lidského pokolení. Jestliže anděl a
člověk je stvořen podle obrazu
Božího, pak je Panna Maria zrcadlem
Boží krásy, náš vzor a ideál. Krása
Matky Boží milostiplné se jeví v
jejích ctnostech. V jejím životě
nebylo nic umělého, vypočítavého, z
celého života mluvila upřímnost a
opravdovost a dokonalost. K dílu, k
němuž položila ruku, nikdo již ruku
pokládat nemusel. P. Maria nemusela
nic opravovat, žádné slovo odvolat,
nikdy nikomu neublížila a oprávněné
přání
nikomu
neodepřela.
Její
dobrota a láska je bezmezná a
nevyčerpatelná. P. Maria omilostněná,
skromná a pokorná, vděčná za každou
službu z lásky. Její největší radostí
bylo jiným radost projevovat a
pomáhat v tížích života. Proto
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vyprosila zázrak v Káně Galilejské,
proto se přimlouvala s dojemnou
horlivostí, aby nevyhasla radostná
svatební nálada. Její víra byla živá,
velká a silná. Pro ni ji blahoslavila její
teta Alžběta. Víra vyzkoušena v
Betlémě, osvědčená na Kalvárii pod
křížem vlastního Syna. Obstála ve
všech
zkouškách
–
ve
stáji
betlémské, při útěku do Egypta na
křížové cestě. Svojí statečností
převyšuje všechny mučedníky a
trpitelé – stala se jim královnou. Její
celý život byl obětí chvály, míru a
díků! Zahleďme se častěji do zrcadla
Boží krásy! P. Maria je a zůstane pro
lidstvo
vzorem
a
ideálem.
Blahoslavení
jsme,
jestliže
se
budeme řídit tím, co nám Matka
Ježíšova ukazuje na svém životě.

Vánocích (25.12.). V adventu se
křesťané vžívají do atmosféry
dlouhé přípravy na první příchod
Vykupitele do lidských dějin a
zároveň oživují touhu po jeho
druhém příchodu na konci časů, ale
rovněž do svého vlastního života.
Dnes trvá adventní doba 4 neděle
před slavností Narození Páně. První
začátky adventu se objevily v jižní
Galii a ve Španělsku koncem 4.
století. V průběhu 12. a 13. století se
stal
advent
začátkem
nového
liturgického roku, který do té doby
začínal Vánocemi.
V adventní době se při bohoslužbách
používá fialová barva a oltáře se
nezdobí květinami - na znamení
usebranosti a kajícnosti (s výjimkou
3. adventní neděle, kdy je barva
růžová - zdůraznění radostného
očekávání). V lidových zvycích je
však zdůrazněn i radostný charakter
adventu - např. kolední obchůzky,
adventní hry či vánoční vytrubování.
Výraznou postavou adventní doby je
poslední z řady starozákonních
proroků - sv. Jan Křtitel, který je
Kristovým bezprostředním předchůdcem. Jde před Ježíšem a vydává
mu svědectví svým kázáním, křtem
obrácení a nakonec svou mučednickou
smrtí.
K předvánoční výzdobě patří již
tradičně adventní věnec se čtyřmi

/P. Bohuslav Bláha/

ŽIVOT VE VÍŘE
O adventu
Roční okruh církevních svátků se
nazývá církevní rok. Jeho části
zpřítomňují liturgickým slavením
jednotlivé
etapy
dějin
spásy.
Nový církevní rok začíná první
adventní nedělí. Název pochází z
latinského
slova
"adventus"
(příchod). V křesťanském smyslu
slova tento výraz označuje příchod
Mesiáše,
který
se
uskutečnil
narozením Ježíše Krista a slaví se o
2
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svícemi, které se postupně zapalují,
takže na konci adventu svítí všechny
čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje
na židovskou tradici - starou více než
2000 let - slavení svátků světel
zvaných Chanuka, které spadají na
přelom
listopadu
a
prosince.
Se zajímavým projektem přibližujícím Chanuku těm, kdo mají
židovské kořeny, ale nepraktikují víru
svých předků, se můžete seznámit na
adrese http://www.chanuka.cz.
Vánoční okruh končí svátkem Křtu
Páně, který připadá vždy na neděli po
6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení
Páně neboli lidově svatých Tří králů.
Pak následuje první část liturgického
mezidobí.

časopisech jsem viděl množství
lákavě
vypadajících
pokrmů
a
receptů, jak je zhotovit. Po Vánocích
se na stejných stránkách budou
věnovat tomu, jak zhubnout, ale to
sem dnes nepatří. Média také
informovala o pořadu svátečních
bohoslužeb, za což jim patří dík.
Přesto bylo téměř všechno zaměřeno
na vnější stránku, dalo by se říct na
obal, do kterého jsou vánoční svátky
zabaleny.
Nejsem
zarytým
bojovníkem proti vnější stránce
svátků. Spíš mně vadí nepoměr mezi
vnitřním a vnějším a vím, že nejsem
sám. Do kostela se na vánoce chodí i
proto, že hodně lidí cítí, že ten obal,
tedy ta vnější stránka vánoc jaksi
není všechno. Cítíte to také tak? Co
je pod obalem, který může být
obrazně řečeno ze zlata nebo z
obyčejného papíru? Co brání tomu,
aby se z toho všeho nestal jen nějaký
sentimentálně obchodnický jarmark?
– Tedy spousta shánění a starostí a
pak několik okamžiků radosti a
vděčnosti v očích dětí a dalších
obdarovaných. Nebo třeba i jejich
zklamání. - Nikdy jste to nezažili? Co
tedy je vlastně to, co tvoří podstatu
Vánoc?
Podstatou
křesťanských
Vánoc
je
nesmírně
intenzivní
poselství o Bohu a jeho vztahu k
člověku, prostřednictvím události,
která se stala před 2000 lety v

/převzato z www.pastorace.cz/
K ZAMYŠLENÍ

Milí přátelé, vítám vás všechny, kdo
jste přišli sem do brněnské katedrály
na půlnoční bohoslužbu. Jsme na
místě, kde se lidé už nejméně 900
let a nejen v tomto čase scházejí k
modlitbám. Vítám vás, kteří sem
chodíte pravidelně, i vás, kteří jste
zde dnes poprvé. Když jsem se před
svátky díval do novin, časopisů, na
internet a sledoval televizní noviny,
musím uznat, že se tématu „Vánoce“
věnovaly pečlivě. Dověděl jsem se
jaké dárky a za kolik jsou zrovna v
kurzu, jaké jsou vánoční zvyky, v
3
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judském Betlémě, události, kterou
vidíme znázorněnou tak často, že její
poselství už ani nevnímáme. A přesto
toužíme tomuto poselství porozumět,
protože cítíme, že může mít pro náš
život větší hodnotu, než všechny
dary, které jsme před chvílí dostali.
Tím poselstvím je: Bůh tě má rád.
Proto ti posílá svého Syna. Před chvílí
jsme vyslechli texty z Písma, texty,
které se vztahují k betlémské
události. Sedm set let před touto
událostí píše prorok Izajáš svým
spoluobčanům, kteří se pro své
špatné skutky a zřeknutí se Boha
dostali do tmy vyhnanství v asyrském
zajetí. Jako by jim říkal: i když si
myslíte, že to není možné, Bůh je
věrný,
prozáří
tmu
vašeho
i
jakéhokoli
jiného
otroctví
a
vysvobodí vás. - To zůstává aktuální
stále a můžeme uvažovat o formách
otroctví, které pociťuje i každý z
nás. A evangelium popisuje samu
událost, kdy Bůh v osobě Ježíše
Krista vstupuje do našeho času a
prostoru. Stojíme před určitým
tajemstvím, patřícímu k člověku i k
celému lidství. Klíčem k poodhrnování
závoje tohoto tajemství je a zůstane
víra. Měli bychom všichni prosit:
Pane, dej nám více víry, máme
prázdné ruce a nemáme ti co dát.
Touto prosbou a zároveň modlitbou
bych mohl skončit, ale slyšel jsem

jedno lidové vyprávění, které jakoby
vzniklo právě pro tuto chvíli.
Prázdné ruce
V noci, kdy se Ježíš narodil, přinesli
andělé radostnou zvěst o narození
dlouho
očekávaného
Spasitele
pastýřům. Všichni jej chtěli vidět,
poklonit se mu a přinést nějaký dar.
Mezi nimi byl ale jeden pastýř, který
neměl vůbec nic, co by někomu tak
vznešenému mohl nabídnout. Ostatní
mu říkali: pojď s námi do Betléma,
ale on se bránil a říkal: nemohu jít s
vámi, protože se nesluší, abych se
tam objevil s prázdnýma rukama.
Nakonec se ostatním podařilo jej
přesvědčit a tak se s nimi vydal k
jeskyni, kde Maria měla v náručí tak
dlouho očekávané děťátko a usmívala
se, když viděla víru a štědrost těch,
kdo mu chtěli dát, co měli. V té chvíli
si povšimla pastýře, který neměl nic a
stál vzadu s holýma rukama. Pokynula
mu, aby k ní přišel. On šel, ale cítil se
velmi nesvůj. Maria mu ale položila do
náruče malého Ježíška, protože
potřebovala mít volné ruce, aby
mohla přijímat dary ostatních. A tak
se prázdné ruce ukázaly být tou
nejlepší dispozicí k přijetí největšího
možného obdarování.

/Homilie Mons. Vojtěcha Cikrleho na
"půlnoční" v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně - 24. prosince 2008/
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v poutním areálu Svatá Hora u
Příbrami.
Želivský klášter nás do své náruče
přivítal v devět hodin ráno. Mši
svatou nám odsloužil sám pan opat
Bronislav Ignác Kramár (50tý opat
želivský) v kostele Narození Panny
Marie, od kterého se nám dostalo
vřelého přijetí, a který se s námi
před rozloučením také vyfotografoval.

CESTOVNÍ OKÉNKO
Vzpomínka na letošní putování
se Sv. Peregrinem
V pátek 13. května v sedmnáct hodin
jsme my – poutníci z Ořechova,
Tikovic, Silůvek a Prštic, vyrazili
směr Žarošice. Hlavním celebrantem
této mše svaté byl opat kláštera
v Nové Říši Marian Rudolf Kosík. Ve
své homilii otec Marian vzpomenul
nejenom v tomto měsíci uskutečněné
blahořečení sv. otce Jana Pavla II,
ale také spojitost svatého otce se
Žarošicemi. Právě tento papež 21. 5.
1995 na Svatém Kopečku u Olomouce
posvětil
nové
gotické
korunky
Milostné sochy Staré Matky Boží
Žarošické, a posléze ji sám také
korunoval.
V úterý 13. září jsme putovali do
Žarošic podruhé. Tentokrát byl
hlavním celebrantem P. Augustin
Ladislav Gazda OSB. Mottem jeho
kázání bylo – Slovo Boží žijte celým
svým životem. Toto se odráželo i
v jeho vzpomínkách na mariánské
poutní místo Lurdy, ale také
na návštěvu
mládeží
oblíbené
vesničky Taizé.

Po mši svaté nás paní průvodkyně
provedla celým areálem kláštera a
povyprávěla o jeho historii i jeho
dalších plánech do budoucnosti. Po
prohlídce pelhřimovského Muzea
rekordů a kuriozit jsme se kolem
třetí hodiny odpolední vydali k areálu
Svatá Hora. Po asi hodinovém výkladu
o tomto poutním skvostu jsme se
shromáždili v hlavním chrámě Nanebevzetí Panny Marie, kde je
vystavena milostná soška Panny
Marie Svatohorské. Po vyjmutí sošky
z uzavřené vitríny jsme obdrželi od

1. října jsme se společenstvím Sv.
Peregrina prožili „Růžencovou pouť“
v Želivském
klášteře,
v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit a
5
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kněze její požehnání a mohli jsme se
Panně Marii poklonit a políbit jí
roucho.

popravu Pavel z Tarsu, tedy Tarsan....
a vzpomíná na svůj pestrý život ....
svým
přesvědčivým
projevem
rozechvěl nejedno srdce a sem tam
se i slzy dojetí objevily. Nebyla to
však jen role Pavla, byli skvělí všichni!
Bylo milým překvapením, že pětinu
souboru tvořily známé tváře z
Ořechova – děvčata ze skupiny
Gemini, která doprovázejí rytmické
mše v kostele Všech svatých Karolína Ferdusová, Barbora Ryšavá,
Markéta Dudíková, Tereza Ryšavá a
Romana Kišová. V závěru muzikálu
byli všichni učinkující odměněni
dlouhotrvajícím
potleskem,
nezapomnělo se ani na zvukaře a
osvětlovače. Autorův osobitý humor
nás opět vrátil do reality a my se po
téměř
tříhodinovém
vystoupení
vraceli domů spokojeni a obohaceni
příjemným zážitkem. Druhé představení natáčela Česká televize.
Přejeme souboru Spojené farnosti,
aby se Tarsan líbil i jinde a věříme,
že k nám do Ořechova zase rádi
zavítají.
/Leona Steingartová/

Jako bonus letošního poutního roku
můžeme brát „Fatimskou pouť“ 13.
října
do
Žarošic.
Hlavním
celebrantem byl totiž Miloslav
kardinál Vlk. Přestože se celou dobu
zdálo, že tento den nebude nijak
hezky, bude zima a bude pršet, díky
Panně Marii jsme prožili příjemnou a
duchovně povzbudivou slavnostní mši.
Děkujeme, Panno Maria za Tvou
ochranu, za Tvé přímluvy, za Tvé
prosby. Děkujeme. /Lada Badinová/
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Muzikál Tarsan o sv. Pavlovi z Tarsu

V neděli 29. května 2011 a podruhé v
neděli
6.
listopadu
2011
byl
ořechovský obecní sál zaplněný do
posledního místa a ti, kteří se již
dříve setkali s texty a muzikou
Luďka Strašáka ze souboru Spojené
farnosti, věděli, že je na co se těšit.
Každopádně všichni se zvědavostí
očekávali, co nový muzikál Tarsan
přinese.
Stručně
vyjádřeno
–
výborně! Ale to je málo. Texty se
vrývaly
do
paměti,
melodie
umocňovaly sílu slov. Představitel
hlavní role Pavla z Tarsu – Tomáš
Lerch – nás přenesl do doby kolem
roku 67, do vězení, kde čeká na svou

Ořechovské kříže
V Koutě nikdy kříž nebyl. Mýlil jsem
se. V Peregrínku č. 24 jsem se
zmiňoval o překvapivém objevu
fotografie v archivu obce Ořechov,
na kterém je kříž v Koutě před
domem, kde nyní bydlí Ruškovi.
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Nejprve reagovali Kouťáci, že tam
kříž nepamatují. Když jsem se při
setkání s pí. Ruškovou st. dozvěděl,
že celý život žila ve zmiňovaném
domě a kříž tam opravdu nikdy nebyl,
musel jsem Koutskou teorii opustit.
Další dotazování mě přivedlo ke
zjištění, že kříž na fotce z archivu
je zničený předchůdce kříže, který
stojí nyní mezi starými lipami před
„Hortovým domem“ mezi ulicemi
Divadelní a Polní. Jedna z lip je na
obrázku dokonce vidět. A domy,
zachycené na archivní fotografii
nejsou západní stranou ulice Kout (od
Pírkových k Barešovým), ale jedná se
o ulici Ježkov, starou zástavbu od
nynější ulice Výstavní k domu p.
Hájka.

Vězte, že obě popisované části obce
jsou si podobné. Nechal jsem se
zmást svažitostí obou ulic, cestami
vedoucími pod mezí, a hlavně obě
fotky ulic mají na konci ulic domy
uskočené blíže k cestě (v Koutě
Barešova hospoda, dříve „u Žida“ –
na Ježkově dům pana Hájka).
Vyvodil jsem si z této příhody
poučení, že se fotky nemají
posuzovat povrchně, ale musíme si
všímat každého detailu. Zkrátka
dvakrát měřit, než něco zveřejním.
Slibuji, že se polepším.
Posuďte sami přiložené fotografie.

/Ivan Macíček/

Oslavy
100
let
od
založení
gymnázia v Moravských Budějovicíh

Oslav se zúčastnil také P. Bohuslav
Bláha a prostřednictvím p. Jiřího
Dočekala z Moravských Budějovic
jsme získali tento příspěvek.

Procházím přes náměstí docela
svižně,
protože
zrovna
mírně
nestíhám, je sobota 24. 9. 2011
krátce před 14. hodinou a rád bych
byl včas na začátku dnešní slavnostní
mše. Po náměstí se zvolna prochází
nezvykle mnoho svátečně oblečených
a naladěných lidí, stále si něco
ukazují, o něčem diskutují, jiní se
právě vítají nebo vzpomínají se
slzami v očích na ta uplynulá léta.
Někteří posedávají na lavičkách,

Západní strana ulice Kout

Ulice Ježkov po válce
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roztroušených po náměstí, další se
zase
společně
občerstvují
v
zahrádkách
před
zdejšími
hospůdkami.
Ty
jsou
jindy
poloprázdné, ale dnes praskají ve
švech. Počasí je nádherné a všude je
plno! Tak tohle se v Moravských
Budějovicích nestává ani o nedělích
nebo o velkých svátcích. Dnes ještě
není císařské posvícení, na to je ještě
necelý měsíc čas. Co se to tu vlastně
děje, blesklo mi hlavou a dále
přemýšlím:
Mezinárodní
hudební
festival, ten už tu byl před měsícem.
Děje se tu něco nezvyklého a již si
naplno uvědomuji, že srazy spolužáků
ze
všech
ročníků
moravskobudějovického
gymnázia
jsou
naplánovány právě na tento dnešní
den, kdy vrcholí oslavy 100 let od
založení gymnázia. Pro mnoho lidí
jsou dnes Moravské Budějovice
doslova středem světa a všichni, jak
je dobře vidět, si to náramně užívají.
Celkem nedávno, totiž první týden v
červenci, byla v našem farním
kostele sv. Jiljí společná každoroční
mše absolventů gymnázia celebrovaná
Mons. Pavlem Posádem. Vzpomínám si
na myšlenky biskupa Pavla z
posledních několika takto prožitých
mší: „Všichni jsme spolužáci, i když
možná ne všichni ze stejného
ročníku, ale to nevadí, … možná ani ne
všichni ze stejného gymnázia - ale to

taky vůbec nevadí!“ Napadá mne hned
automaticky, že když na gymnázium
teď chodí moje dcera, je to tedy
vlastně také jejich spolužačka. No, a
když teď máme doma tu spolužačku
a nastávající maturantku, tak proč
bych nešel na tuto mši spolužáků a
absolventů také? Mše absolventů
gymnázia jsem v posledních letech
navštívil a cítil jsem se tam vždycky
jako doma, každý byl důležitý a
každý byl vítán. Všichni tedy jsme
nějakým způsobem spolužáci! To již
slavnostní mše právě začíná a spolu s
biskupem Pavlem přichází před oltář
několik dalších kněží, absolventů
moravskobudějovického gymnázia. Je
zde
dokonce
absolvent,
který
maturoval před 71 lety a zároveň je
to nejstarší přítomný kněz P.
František Hrůza. Dále je zde bývalý
třídní profesor z tehdejšího 4.
ročníku biskupa Pavla Posáda, stále
svěží a usměvavý P. František
Puchnar, kterého jsme měli možnost
uvidět také před několika dny, jak
koncelebruje poutní mši v nedaleké
Dobré Vodě. Rádi zde také vidíme
rodáka z nedaleké Domamile a
absolventa moravskobudějovického
gymnázia ThMgr. P. Bohuslava Bláhu,
faráře v Ořechově, kterého mnozí
lidé stále dobře znají jako vzácného
člověka a který nám před časem
přivezl na výstavu do Domamile a do
8
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Moravských
Budějovic
svoji
nádhernou sbírku svatých obrázků.
Za
100
let
vyšlo
z
moravskobudějovického gymnázia 35
absolventů, z nichž se stali kněží,
mezi nimi také lukovský rodák P. Jan
Bula, současný kandidát blahořečení.
V promluvě otce biskupa Pavla,
rovněž absolventa zdejšího gymnázia,
jsme slyšeli o vzdělání a o tom, co je
to vlastně moudrost. Tato slova pak
výstižně shrnul v následujícím
závěrečném citátu: „Bože, dej, ať se

přítomný kněz slovo, v několika
větách se krátce představil a
vyjmenoval místa, kde všude působil.
Přítomní odměnili každého kněze,
svého spolužáka, za jeho slova
potleskem.

Další návštěvou našeho pana faráře
byla dne 6. 11. 2011 farnost Ostrava
– Zábřeh, kde se konaly oslavy u
příležitosti 200 let stavby a 80 let
od slavnostního vysvěcení kostela
Navštívení Panny Marie. Naše krásné
vzpomínky na pouť do tohoto místa v
r. 2009, kdy jsme si mohli nový
kostel a jeho přilehlé prostory
prohlédnout, doplnilo nyní vyprávění
P. Bohuslava Bláhy …

nestanu idiotem, odborným idiotem s
omezeným rozhledem, užitečným
idiotem nějaké mocenské kliky,
sebeuspokojeným konzumním idiotem
uprostřed polospících měšťáků. Dej
mi moudrost, ať poznám tvého Syna
Ježíše a následuji ho. Amen.“ (A.

Pereira)
Dále jsme byli svědky nádherné
souhry všech přítomných kněží při
bohoslužbě
oběti.
Na
celkové
radostné atmosféře během celé mše
bylo vidět, že všichni přítomní jsou
opravdoví spolužáci a zpívali, modlili
se naplno, hlasitě. Během mše jsme
také vyslechli nádherný přednes
Biblických písní spolu s varhanním
doprovodem,
což
byl
výsledek
okamžité a nádherné spolupráce dvou
spolužáků, absolventů moravskobudějovického gymnázia. Ještě před
závěrečným požehnáním dostal každý
9
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Byl jsem pozván místním duchovním
správcem P. Mariuszem Roszewskim
k oslavě 200. výročí založení farního
kostela Navštívení P. Marie, a to na
neděli 6. listopadu t. r. Mimořádně
krásné
počasí
nás
cestou
doprovázelo. Po delším bloudění (po
více než 30-ti letech se silniční
doprava změnila) jsme konečně
objevili hledaný kostelík ve Starém
Zábřehu. Před kostelem se přivítal s
biskupem Mons. Františkem Václavem
Lobkowiczem a místními knězi. V 9
hodin začala slavnostní bohoslužba,
při které pronesl Otec biskup
krásnou promluvu o významu kostela
pro Boží lid – poukázal zvlášť na
přítomnost Pána Ježíše v našich
kostelích, které představují a
připomínají živou Církev – vzpomněl
zde působících kněží. Po mši sv. se
kostel ztišil a sledovali jsme krásné
dětské vystoupení s recitacemi a
duchovními
písněmi.
Následovalo
moje
bezprostřední
setkání
s přítomnými věřícími – vzpomněl
jsem na své působení před 35 lety,
kaplany P. Františka Petríka, P.
Jaroslava Jokla a kněží, kteří ve
farnosti vypomáhali – důchodce P.
Nováka, p. faráře z Hrabové O.
Vítězslava
Schneiderky.
Nemohl
jsem nevzpomenout zaměstnanců
kostela
p.
Šeděnku,
Mařenku
Zaníkovou, na pečlivou a starostlivou

kostelnici
Boženku,
neúnavného
varhaníka p. Havránka. Všichni
jmenovaní kromě P. Františka Petríka
už se odebrali do věčné Boží
přítomnosti
–
taktéž
i
moji
předchůdci p. kan. Eduard Hurník, p.
děkan Vincenc Majar i P. Bohumil
Zaňka. Zůstal jsem jako jediný žijící
z té doby a tak mně i místní duchovní
správce P. Mariusz řekl, že se modlil,
abych se oslavy zúčastnil a tak se
stalo
k jeho
radosti.
V závěru
zaznělo slavné Te Deum a následovala
návštěva dvou domů řeholních sester
s
pohoštěním
i
vyprávěním
vzájemných životních zážitků. V
12:15 byl pro nás připraven společný
oběd v překrásném starobylém
zámku poblíž kostela. Kolem 15.
hodiny ještě před naším odjezdem
domů
nás
doprovodil
pěkným
výkladem o novém kostele pan kaplan.
Tak jako naši křížovou cestu k
Sedmibolestné Panně Marii ve farní
zahradě projektoval arch. Marek
Štěpán, tak i tento Boží stánek v
Ostravě – Zábřehu navrhl zmíněný
architekt. Stojí za prohlídku (naši
farníci před několika roky při pouti
na Cvilín tento kostel navštívili). Vše
je neuvěřitelně promyšlené, uspořádané a účelné. Bohoslužebný
prostor se svatostánkem, symbolické
náboženské výjevy, do prostoru
zabudovaná společenská místnost,
10
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bydlení pro kněze, místnost pro děti,
prostorný sál s jevištěm atd.... V
pozdních odpoledních hodinách, opět
za
krásného
počasí
a
po
nezapomenutelných zážitcích, jsme
se
s
mým
doprovodem
místostarostou Ořechova Tomášem
Dudíkem, kterému za jeho ochotu
děkuji – vraceli domů. Děkuji také P.
Mariuszovi – místnímu p. faráři při
kostele Ducha Svatého - i panu
kaplanovi, za jejich milé přivítání,
provedení novým kostelem i za
krásné společenství, které jsme při
farní oslavě vytvořili.
/P. Bohuslav Bláha/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Bruno Ferrero – Deset slov o víře
Oblíbený autor příběhů pro duši
rozebírá v deseti kapitolách důvody,
proč má smysl být křesťanem. Na
příkladech z Písma, citátů slavných
autorů i všedních příběhů ukazuje
smysluplnost volby křesťanství a
víry.

DĚTEM
Vyškrtej všechna slova osmisměrky a
dozvíš se, co znamená slovo Advent
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Garyho Chapmana (Pět
jazyků lásky, Návrat domů, Praha
2002) se láska vyjadřuje pěti
hlavními jazyky, kterými jsou slova
ujištění, pozornost, přijímání daru,
skutky služby a fyzický kontakt.
Jestli je modlitba dialogem lásky,
pak je zde můžeme nalézt všechny. A
jako vždy skončíme objevem, že Bůh
těchto pět jazyků použil jako první.
Modlit se znamená najít s ním ten
správný souzvuk a odpovědět mu
správným „tónem“.
…

A
K
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D
K

„Podle

Slova ujištění

Kolik toho Bůh v Bibli namluví! Běžně
používá slova ujištění. Bible od

/převzato z www.deti.vira.cz/
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počátku až do konce představuje
starostlivého Boha, který vyznává
svou lásku a nabízí přitom slova
pravdy, útěchy a vykoupení.
Koláž biblických vět, sestavená spíše
podle smyslu než podle přesné
formulace, by mohla vypadat takto:
„Již od počátku jsem tě povolal
jménem. Ty jsi můj a já jsem tvůj.
Ty jsi můj milovaný, v tobě jsem
nalezl zalíbení. Uhnětl jsem tě
v hlubinách země a vytvořil tě v lůně
tvé matky.
Vyryl jsem si tě do dlaní svých rukou
a ukryl tě ve stínu svého objetí.
Dívám se na tebe s nekonečnou
něhou a pečuji o tebe s hlubší
starostlivostí, než matka pečuje o
své dítě. Sečetl jsem všechny vlasy
na tvé hlavě a vedl jsem tě na
každém kroku. Kamkoli jdeš, já jdu
s tebou, a kdekoli spočineš, já nad
tebou bdím. Dám ti pokrm, který
zažene všechen tvůj hlad, a nápoj,
který utiší veškerou tvou žízeň.
Neskryji před tebou svou tvář. Víš,
že já jsem tvůj, stejně jako já vím,
že ty jsi můj. Ty mi patříš.“
Je to jako stále se opakující refrén:
Neboj se, já jsem s tebou. Nestarej
se, já jsem tvůj Bůh. Činím tě silným,

pomáhám ti, chráním
neporazitelnou rukou…“

tě

svou

/Lada Badinová/

OZNÁMENÍ
- Přílohu dnešního Peregrínka tvoří
Pobožnost ke cti Ježíšovy přečisté
krve
- V příštím roce vyjde farní časopis
25.3., 24.6., 23.9.a 16.12. Děkujeme
všem, kteří přispívají svými články a
chtěli bychom povzbudit i ostatní,
pokud máte ostatním co sdělit,
neváhejte a pište 
- Poslední prosba se týká úklidu
kostela – kdo je ochotný dvakrát,
třikrát ročně v sobotu dopoledne
zapojit se, přihlaste se v sakristii.
- Přejeme vám radostný Advent,
krásné a klidné Vánoce, dárky, které
vás potěší a hodně zdraví, štěstí a
dobrých lidí kolem sebe v roce 2012

redakce
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