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Zpravodaj pro farníky obcí
Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Drž pevně, co máš!
Kaţdou neděli se můţeme něčemu
přiučit. Někdy to bude zcela něco
nového, jindy něco, co vás překvapí,
jindy si zase upevníte to, co uţ znáte,
ale vţdy se můţete nějak obohatit.
Kdybychom takto jednali dávno, uţ
bychom si nahromadili pěkný poklad
náboţenských vědomostí. Jestliţe
jste to dosud neučinili, začněte dnes!
Nenechávejte tento poklad v kostele,
vezměte si jej s sebou domů. Ale ani
doma jej nenechte leţet, dobře jej
opatrujte. Co jste získali, musíte si
také udrţet a navíc ze získaného
rozdávat druhým. Získat si něco
nového je těţké, uchovat si to je
rovněţ těţké. A poklad, který jste
získali tady v kostele, poklad
náboţenských vědomostí, se zvlášť
těţko uchovává. Věci, jako prádlo,
šaty, nábytek a nádobí vám většinou
neutečou. Ale vědomosti velmi snadno
vyprchají. Kdo se nepřičiní, aby si je

udrţel, tomu snadno uniknou a budou
dokonce tak nezdvořilé, ţe mu ani
neřeknou sbohem. Jistě byste si
přáli, abyste si tyto náboţenské
vědomosti udrţeli. Nechcete přece,
aby Vám na ty chvilky v kostele zbyla
jen matná vzpomínka, chcete, aby se
staly Vaším trvalým duchovním
majetkem. Zcela jistě byste si přáli,
abyste ještě po letech mohli říct: To
jsem kdysi slyšel v kostele, pevně mi
to utkvělo v paměti, dosud jsme na to
nezapomněli.
Apoštol Jan v knize Zjevení píše
jednomu biskupovi: Drţ pevně, co máš!
Drţ pevně! Apoštol tím chce říct:
„Nedotýkej se toho jen špičkami
prstů, nepokládej na to opatrně jen
dlaně, chop se toho pevně se vší
silou!“
Apoštol
má
na
mysli
náboţenská dobra. Drţ se pevně víry,
kterou ti Bůh nezaslouţeně dal. Drţ
pevně mravní dokonalost, ke které
ses s jeho milostí dopracoval! To je
ten poklad, který nesmíš ztratit. Tato

PEREGRÍNEK
slova apoštolova můţete vztáhnout
také
na
poklad
náboţenských
vědomostí, které získáváte v kostele.
Tyto vědomosti přece mají vţdy
nějaký vztah k Bohu. Upevňují naši
víru, slouţí naší snaze o mravní
zdokonalení. Proto o tomto pokladu
platí slova: „Drţ pevně, co máš!
Neponechávej
náhodě,
co
si
zapamatuješ. Dělej to vţdy jako s
výplatou, kterou pevně drţíš v rukou,
abys ji cestou domů neztratil. Kdo
pevně drţí co má, bude za nějaký čas
bohatší a náboţenské vědomosti
porostou. To je výzva a prosba nejen
v postní době, ale stále. Vede nás
nejen ke kříţi našeho vykoupení, ale k
budoucímu věku naší spásy. Milost
Boţí buď s Vámi i s Vaším úsilím!

nejpotřebnější
svátost.
Jí
se
stáváme dětmi Boţími. Vše, co nám
Spasitel zjednal, to nám bylo
přivlastněno ve křtu. Celé nebe se
nám otevřelo v tom okamţiku, kdy
jsme byli křtem ponořeni do
Nejsvětější Trojice a kdy vstoupila
do naší duše, aby se s ní zasnoubila.
Na tomto svatém místě jsme se stali
dětmi Boţími. Byla nám udělena
nejvyšší důstojnost. Svěřeny největší
poklady. Zde se Bůh stal naším
Otcem. Není to místo nejvznešenější
a nejdraţší? To je tvůj pravý rodný
dům, tvůj otcovský dům. Jestli je
tvůj křestní kostel nablízku, měl bys
tam často chodit a před křtitelnicí a
před svatostánkem si v duchu
obnovovat, čeho se ti zde dostalo a
jaké závazky jsi zde na sebe vzal.
Je-li to moţné, tak aspoň jednou do
roka bys měl vykonat pouť ke své
křtitelnici, do svého duchovního
otcovského domu, a zamyslet se nad
tím nesmírným zázrakem, který se
zde v tvé duši uskutečnil, a obnovit
svůj křestní slib. Ţe zavádím něco
nového? Jistě, ale něco krásného a
uţitečného pro duchovní ţivot.
/P. Silvestr Maria Braito, z časopisu

/P. Bohuslav Bláha/

K ZAMYŠLENÍ
Vykonejte si jednou pouť ke své
křtitelnici
Jaká všechna poutní místa jste jiţ
zcestovali, ne-li přímo zběhali! Na
mnoha místech jste se rozplývali
zboţností. Dobře se vám tam modlilo.
Srdce prudčeji zabušilo. Štěstím se
zalykalo. A nyní se vás ptám:
„Vykonali jste jiţ pouť do svého
křestního
kostela,
ke
své
křtitelnici?“
V
katechismu
je
uvedeno, ţe křest je první a

„Na hlubinu“ č.10, prosinec 1942,
upraveno/
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Krev v křišťálovém kalichu spočívá u
nohy relikviáře. Dva andělé drţí v
rukou paprsky monstrance a zlatou
obrubu s nápisem: "Tantum ergo
sacramentum veneremur cernui" coţ
znamená: Před svátostí touto slavnou
v úctě skloňme kolena. Svaté ostatky
jsou uchovávány v kapli vpravo od
oltáře, kam se můţe kaţdý návštěvník
odebrat a v tichosti a klidu
adorovat.
V kostele naleznete i vyobrazení
tohoto zázraku a navštívit můţete
také vykopávky základů starého
původního kostela.

CESTOVNÍ OKÉNKO
Lanciana
Součástí pouti za Otcem Piem, které
jsem se zúčastnila, byla také
zastávka v Lanciinu, městečku, kde
se stal první eucharistický zázrak,
který
katolická
církev
zná.
Kolem r. 700 celebroval v chrámu sv.
Legontiana v Lancianu, který patřil
baziliánským mnichům, jistý kněz mši
svatou. Po sv. proměňování na něho
přišlo pokušení: zapochyboval o tom,
je-li Kristus skutečně přítomen v
Nejsvětější svátosti. Sv. Hostie se
proměnila v ţivé tělo a ve víně se
utvořilo pět krevních tělísek různého
tvaru
a
velikosti.
Svalovina - Hostie, jak ji můţeme
ještě dnes docela dobře vidět,
odpovídá velikostí dnešní velké hostii,
jaká se pouţívá v římskokatolické
církvi. Je slabě
nahnědlá
a
na
světle je prozářena
narudlým
jasem.
Krevní tělíska mají
barvu
země
s
nádech
doţluta.
Dnes je svalovina
upevněna
mezi
dvěma krystaly a to
všechno je uloţeno
ve
stříbrném,
jemně tepaném relikviáři z r. 1713.

/Lada Badinová/

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM

Jakub Alberione se narodil v
severoitalském Piemontu 4. dubna
1884. Ve svých šestnácti letech,
3
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krátce po vstupu do semináře v Albě,
zaţil nezapomenutelnou noc, jeţ dala
směr celému jeho dalšímu ţivotu.
Byla to noc rozdělující dvě století
(devatenácté a dvacáté). Mladý
Jakub
ji
strávil
dlouhou,
čtyřhodinovou adorací Nejsvětější
Svátosti. Jak sám vypravuje: "Ze
svaté hostie vycházelo zvláštní
světlo - hlubší pochopení Jeţíšova
pozvání: ‘Pojďte ke mně všichni…‘
Cítil jsem se hluboce povinen vykonat
něco pro Pána a pro lidi nového
století, ve kterém budu ţít." Tato
touha postupně získala konkrétní
podobu: být apoštolem dnešní doby,
hlásat evangelium prostřednictvím
tisku a později i rozhlasu, televize a
všech nejmodernějších a nejúčinnějších sdělovacích prostředků.
Jako mladému knězi mu v roce 1913
biskup svěřuje vedení diecézního
týdeníku. Alberione přijal toto
pověření jako oficiální potvrzení
toho, co cítil jako Boţí vůli. Prvním
krokem k její uskutečnění bylo
zaloţení tzv. typografické školy
Piccolo
Operaio,
která
kromě
týdeníku začala vydávat evangelium a
další náboţenské knihy. Z této malé
skupinky chlapců se stala dnešní
Společnost svatého Pavla. V roce
1915 Alberione začíná připravovat na
apoštolát prostřednictvím tisku i
několik dívek, kterým se brzy začalo

říkat Dcery svatého Pavla. K těmto
řeholním
společenstvím
pak
postupem času přibyla další a
Paulínská rodina, zaloţena Jakubem
Alberionem, se dnes skládá z pěti
řeholních
kongregací,
čtyř
sekulárních institutů a jednoho
laického sdruţení.
Alberione zemřel v Římě 26.
listopadu 1971 ve věku 87 let. 27.
dubna 2003 byl papeţem Janem
Pavlem
II.
prohlášen
za
blahoslaveného.
Modlitba bl. Jakuba Alberione

(před četbou Písma):

Jeţíši, pravé
světlo
osvěcující
kaţdého člověka. Zjev mi všechny
poklady moudrosti a poznání, které
jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého
sv. Ducha, aby mě naučil to, co jsi
hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do
mé duše a povede moje kroky. Amen.

(po četbě Písma):

Jeţíši, boţský učiteli, ty máš slova
věčného ţivota. Věřím, Pane, ţe jsi
Pravda, ale rozmnoţ moji víru. Miluji
tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás
zveš, abychom dokonale zachovávali
tvoje příkazy. Pane, ţivote náš,
klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za
dar Písma sv. Dej, ať dokáţu
zachovávat tvoje slova ve své mysli a
uvaţovat o nich ve svém srdci. Amen
4
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těch, kteří přispívají k tvorbě
farních
časopisů.
Odměnou
a
povzbuzením
jsou
pravidelná
setkávání redaktorů farních časopisů
kaţdé dva roky s brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem v
katedrále sv. Petra a Pavla.
Sobotní dopoledne 3. prosince 2011
před druhou adventní nedělí bylo pro
nás vyznačeno jiţ dlouho dopředu v
kalendáři. Dostali jsme pozvání na
setkání redaktorů farních časopisů
brněnské diecéze s otcem biskupem.
Za časopis Peregrínek jsme se vydali
ve sloţení Lada Badinová, L. a I.
Steingartovi. Setkání začalo v 10
hodin bohosluţbou v katedrále sv.
Petra a Pavla, mši sv. celebroval
Mons. Vojtěch Cikrle. V homilii jsme
slyšeli povzbudivá slova o tom, jak
také my "pracujeme" na Boţím
království,
jaká
je
moţnost
evangelizace právě skrze tištěné
slovo našich časopisů… Setkání
pokračovalo
pak
v
prostorách
Biskupství brněnského na Petrově 2,
kde nám byli představeni hosté R. D. Mgr. Roman Kubín, ředitel
Pastoračního střediska brněnské
diecéze,
Vítězslav
Koutník,
šéfredaktor časopisu Nezbeda a
Helena Horáková, manaţerka Radia
Proglas. Kromě "odbornějších" témat
z úst hostů jsme se pak mohli
seznámit s jednotlivými přítomnými

Jakub Alberione a Paulínky
Paulínky - dcery svatého Pavla jsou
mezinárodní
řeholní
kongregací,
která je poslaná hlásat evangelium
lidem dnešní doby všemi moderními
sdělovacími
prostředky.
Jejich
spiritualita – ţít a hlásat světu
Jeţíše – Mistra, Cestu, Pravdu a
Ţivot podle příkladu Marie, Královny
apoštolů, a svatého Pavla, apoštola.
Apoštolát – přinášet evangelium do
světa komunikace, aby se Boţí slovo
mohlo dostat k co nejvíce duším.
Kongregace má svůj původ v
charismatické intuici blahoslaveného
Jakuba Alberione. U nás známe
nakladatelství a knihkupectví sester
Paulínek s širokou nabídkou knih,
filmů na DVD, CD s hudbou i
mluveným
slovem
s křesťanskou
tématikou a dalším sortimentem –
kalendáře, pohledy, přání, záloţky,
obrázky … Samotné knihkupectví sídlí
v Praze, ale existuje i internetový
obchod, kde si kaţdý můţe objednat
v pohodlí domova.

/Lada Badinová/

ZE ŢIVOTA FARNOSTI
Setkání na Petrově
Právě odkaz bl. Jakuba Alberione …
hlásat evangelium prostřednictvím
tisku, rozhlasu, televize a všech
nejmodernějších a nejúčinnějších
sdělovacích prostředků… je snahou i
5
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zástupci farních časopisů a také si
navzájem představit naše časopisy. K
dispozici byly také ukázky některých
čísel zpravodajů a časopisů. Ani náš
"Peregrínek" se mezi mnoţstvím
vydávaných měsíčníků, čtvrtletníků,
občasníků, neztratil, a zaujal. Čas
plynul rychleji, neţ se nám zdálo. Jak
by také ne, při milém povídání,
teplém čaji, dobré kávě a pohoštění v
podobě chlebíčků a koláčků. Myslím
si, ţe přání Ing. Martiny Jandlové,
která vše zorganizovala a setkání
vedla, abychom ze setkání odcházeli
obohaceni nejen o zkušenosti a
náměty, ale také o vědomí, ţe
tvoříme v rámci rodiny církve "malou
mediální" rodinu, která si pomáhá, se
jistě naplnilo.
/Leona Steingartová /

ministranskou albu a škapulíř, uplyne
ještě dlouhá doba. Je zapotřebí
naučit se různým úkonům (chůzi,
poklekání),
dále
rozpoznávat
liturgické potřeby, které
mají
většinou latinské názvy a i dospělí
mají někdy problém je vyslovit např.
purifikatorium (ručníček na utírání
kalicha a pateny, má uprostřed vyšitý
kříţek). Nyní naše farnost proţívá
ministranský boom. V poslední době
se k ministrantské sluţbě přihlásili
bratři Kryštof a Igor Lhotečtí a
bratři Tomáš a Adam Smejkalovi.
Brzo po jejich uvedení do sluţby se
přihlásili bratři Luboš a Matyáš
Párovi a Jan Dudík, kteří byli při mši
přijati za ministranty 18. 3. 2012.
Celkový počet ministrantů stoupl na
17. Tento počet je nejvyšší za
posledních 30 let. Bohosluţba bez
ministrantů je něčím ošizená a i pro
kněze náročnější. Proto Vás jménem
ministrantů prosím, aby jste na
ministranty pamatovali i při své
modlitbě, aby naše farnosti netrpěly
nedostatkem ministrantů.

Ministranti
Ministrant z latinského ministrare je
moţné
přeloţit
jako
"slouţit".
Ministrant je tedy sluţebník. Takto
začíná první schůzka s chlapcem,
který
se
rozhodne
stát
se
ministrantem. Neţ ho ale kněz při
mši přijme do liturgické sluţby
ministranta, neţ sloţí slavnostní slib,
ţe bude svědomitě a s radostí, k
chvále Boţí a k prospěchu naší farní
rodiny slouţit u oltáře, a neţ mu
ostatní ministranti při této slavnosti
obléknou před celou farní rodinou

/Tomáš Dudík/

Pozn.: Pro kluky u oltáře je přínosný
časopis nazvaný Tarzicius, který
můţete
objednat
na
adrese
Tarzicius, o.s., Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec n. Nisou 
6
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Místo toho jej zanesl k sobě domů a
ošetřoval ho. Tarsicius mu z
posledních sil předal bursu a úkol
donést sv. přijímání vězněným, poté z
bursy obdrţel sv. přijímání on sám z
rukou vojáka a zemřel. Voják pak
dokončil jeho úkol.
/Tomáš Dudík/

Sv. Tarsicius – patron ministrantů
Tarsicius byl Říman, malý chlapec,
který ţil v době pronásledování
prvotní církve.
Kdyţ
byla
zajata
jedna
skupina
křesťanů, kněţí
řešili, jak jim
před
smrtí
donést alespoň
sv.
přijímání.
Bylo jim jasné,
ţe
dospělé,
kteří by se
chovali
podezřele,
by
vojáci
prohledávali. Tarsícius, kterému v té
době bylo asi 12 let, se nabídl, ţe
svaté přijímání vězněným donese,
vycházel z předpokladu, ţe malý
chlapec nebude tak nápadný. Tak
opravdu dostal pouzdro s Eucharistií
(tzv. „bursu“) a pověsil si jí na krk
pod oblečení. Cestou jej zastavila
skupinka vrstevníků, se kterými se
znal, ale křesťané to nebyli. Zvali ho,
ať si s nimi jde hrát, ale on nechtěl.
Chlapci viděli, ţe pod oblečením něco
úzkostlivě skrývá, ihned došli k
názoru, ţe je to křesťan a začali ho
bít. Seběhli se k tomu další lidé,
kteří se k bití nebohého Tarsícia
také přidali. Uviděl to římský voják,
také tajný křesťan, lidi rozehnal, ţe
prý chlapce předá k potrestání.

Ministranti mají nové obleky
Staré ministrantské obleky - béţové
s kapucí, které nosili ministranti
celých 11 let, pomalu začaly
dosluhovat. Poprvé si je oblékli při
mši k výročí 100 let od posvěcení
kostela
Všech
svatých.
Tehdy
vzbudili ohlas (pozitivní i negativní)
nejen u ořechovských farníků, ale i u
kněţí a návštěvníků našeho kostela.
Otec biskup Vojtěch byl tehdy
osobně
poděkovat
jedné
z
ořechovských farnic, která obleky
navrhla a ušila. Při novém zájmu
chlapců o sluţbu ministranta vyvstala
otázka co s hábity a protoţe ze
starých
někteří
vyrostli,
bylo
rozhodnuto nechat ušít nové. Po
delším rozhodování a po finančním
zhodnocení, bylo rozhodnuto, ţe nové
hábity ušijí sestry z Kongregace
sester Učednic Boţského Mistra,
které
provozují
v
Brně
na
Kapucínském náměstí obchod s
liturgickými potřebami - Liturgický
Apoštolát. Na přání pana faráře, byly
7
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hábity doplněny škapulířem. Škapulíř
(z latinského scapula = lopatka) je
označenípruhu látky, splývající přes
prsa dolů jako zástěra a na zádech
přes lopatky. Nosí se jako svrchní
oděv a slouţí coby viditelné znamení
zvláštní ochrany Panny Marie. Tyto
škapulíře jsou známy jiţ v raném
středověku u benediktinů, od nichţ
je převzaly další řády. Existuje
několik druhů těchto škapulířů a
mohou je nosit i katoličtí laici, kteří
se rozhodnou knězem poţehnaný
škapulíř při zvláštní bohosluţbě
přijmout. Naši ministranti nosí
škapulíře v liturgických barvách.
Liturgické barvy máme čtyři základní
- bílá, zelená, červená a fialová.
Bílá - je barvou světla, a proto je
obrazem Krista, který je světlem
světa. Pouţívá se o všech svátcích
Páně, pokud nepřipomínají umučení.
Bílá také symbolizuje nevinnost a
čistotu, a je tudíţ pouţívána o
svátcích
Panny
Marie,
andělů,
svatých vyznavačů, panen a vdov,
kteří netrpěli mučednickou smrtí, a
pouţívá se i při pohřbu dětí. Dalším
významem bílé barvy je radost, a
pouţívá se tedy při všech radostných
příleţitostech, v průvodech a při
udílení svátostí, vyjma svátostí
smíření a pomazání nemocných. Je
vlastní Velikonočnímu období a
Narození Páně.

Zelná - je barvou naděje, neboť
evokuje pohled na zelené osení
slibující bohatou úrodu. Symbolizuje
také Kristovo zmrtvýchvstání a
pouţívá se v liturgickém mezidobí.
Červená - připomíná utrpení a oheň.
Proto se pouţívá na Květnou neděli,
Velký pátek, o Seslání Ducha
svatého, při slavení utrpení Páně,
apoštolů, evangelistů a mučedníků.
Fialová - barva připomíná barvu
popela a znamená pokání a kajícnost.
Přísluší Adventní a Postní době, dále i
mším za zemřelé (všech věrných
zesnulých) a smírným obřadům.
Další liturgické barvy jsou zlatá,
růţová a černá, které se pouţívají
jen výjimečně a v těchto barvách
nejsou škapulíře ušity.
Obleky nepatří jen ministrantům,
kteří je nosí, ale celé farní rodině a
jsou důstojným doplňkem liturgie,
proto patří velký dík Vám všem ,
kteří jste na nové alby a škapulíře
přispěli.
/Tomáš Dudík/
ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Kdyţ dovolíte, předloţím Vám dnes
dvě knihy spisovatelky Stormie
Omartianové – Síla manţelčiny
modlitby a Síla rodičovské modlitby.
Podklady k těmto knihám jsou
8
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posbírány ze zkušeností vlastních, i
ze zkušeností modlitebních skupin,
které autorka zaloţila. Jsou návodem
– příkladem, jak se má – či jak by se
mohl člověk zachovat, kdyby se chtěl
opravdu za druhého modlit. Knihy
jsou rozloţeny do třiceti kapitol –
třiceti dní s danými texty, modlitbou
a výzbrojí (citáty z bible). V knize
Síla
manţelčiny
modlitby
nám
autorka předkládá své prvotní
poznatky:
…“Největší problém, kterému jsem v
našem
manţelství
čelila,
byla
manţelova zloba. Jediní, kdo byli
zasaţeni jeho záchvaty vzteku, jsme
byli já a děti. Pouţíval slova jako
zbraně
a
zanechal
mě
vţdy
ochromenou a zmrzačenou. Neříkám,
ţe jsem byla bez chyby – právě
naopak. Věděla jsem, ţe nesu stejný
podíl viny jako on, ale nevěděla jsem,
jak s tím naloţit. Prosila jsem
pravidelně Boha, aby učinil mého
manţela citlivějším, méně zlostným,
příjemnějším a méně vznětlivým.
Mnoho změn jsem ale nezaznamenala.
Neslyšel
mě
Bůh?
Nebo
upřednostňoval
manţela
před
manţelkou, jak jsem se tehdy
domnívala? Po několika letech, během
nichţ se moc nezměnilo, jsem volala k
Bohu v zoufalství: “Boţe, já uţ takhle
nemůţu ţít! Vím, co říkáš o rozvodu,
ale já uţ s ním nemůţu sdílet stejnou

domácnost. Pomoz mi, Pane.“ Seděla
jsem na posteli s Biblí v ruce celé
hodiny a bojovala s nejsilnější touhou
sebrat děti a odejít. Věřím, ţe díky
tomu, ţe jsem předstoupila před
Boha s úplnou upřímností o tom, jak
se cítím, dovolil mi vidět jasně a do
detailu, jaký by byl můj
ţivot, kdybych odešla: kde bych ţila,
jak bych zajistila sebe a děti a
starala se o ně, jací přátelé by mi
zbyli – a to nejhorší, jak by následky
rozvodu ovlivnily mého syna a dceru.
Byl to hrozný a nevýslovně smutný
obraz. Kdybych odešla, našla bych
určitou úlevu, ale zaplatila bych vším
tím, co je mi drahé. Věděla jsem, ţe
to není v Boţím plánu pro nás. Jak
jsem tam seděla, Bůh mi také vtiskl
do srdce, ţe rozhodnu-li se poloţit
svůj ţivot před jeho trůn, zemřu-li
své touze odejít a dám mu všechny
své potřeby, naučí mě, jak v
modlitbách poloţit svůj ţivot za
Michaela. Naučí mě, jak se za něj
opravdu přimlouvat jako za Boţího
syna, a během tohoto procesu obnoví
naše manţelství a
vylije
své
poţehnání na nás oba. Bude pro nás
mnohem lepší zůstat spolu – pokud se
nám podaří projít tímto obdobím -,
neţ by pro nás kdy mohly být
rozdělení a samota. Bůh mi ukázal, ţe
Michael byl drţen v síti své
minulosti, která mu znemoţňovala
9

PEREGRÍNEK
změnit to, jakým je, ale ţe mě
pouţije
jako
nástroj
svého
vysvobození, pokud k tomu dám
svolení. Bylo bolestivé říci „Ano“ a
stálo mě to hodně slz. Kdyţ jsem to
však udělala, cítila jsem poprvé po
mnoha letech naději. Začala jsem se
modlit za Michaela kaţdý den tak,
jak jsem se nemodlila nikdy předtím.
Pokaţdé jsem ale musela vyznat
tvrdost svého vlastního srdce…“
/Lada Badinová/

spoutaností a také za uzdravení
našich vnitřních zranění.
Exercitátor nám v přednáškách
vysvětloval vliv a působení zlého
ducha v našem ţivotě a jeho útoky
skrze pokušení moci, majetku a slávy.
Poukázal také na nebezpečí pro
současného člověka, které se skrývá
v okultismu, satanismu, spiritismu a
v hnutí New Age a vysvětlil nám kde
je hledat a jak je rozpoznat.
Bůh nám ale dává zbraň proti těmto
zákeřnostem. Zdrojem moci proti
ďáblu je Bible, Eucharistie a Duch
Svatý. Jeden mnich, který velmi
uctíval Eucharistii, kdysi o. Vellovi
řekl, ţe Eucharistie je jako opalování.
Kdyţ se posadíš na sluníčko, po chvíli
si vezmeš knihu, nebo děláš něco
jiného a ani nevnímáš, ţe se opaluješ.
Kdyţ jsi v blízkosti Nejsvětější
svátosti, také se ti po chvíli zatoulají
myšlenky jinam neţ bys chtěl. Není
to však důvod k tomu, abys odcházel.
Naopak, máš zůstat. Důleţité je, ţe
jsi v Jeţíšově blízkosti, protoţe tato
blízkost tě změní, poznamená tě.
Budeš jiný. Kdyţ se přestaneš
opalovat, taky jsi jiný a ani jsi to
nezpozoroval.
V úterý na závěr adorace vzal o. Elias
Nejsvětější svátost a obcházel s ní
mezi věřícími. Umoţnil nám tak,
abychom
byli
v co
nejtěsnější
blízkosti k Jeţíši, mohli mu sdělit své

DUCHOVNÍ OBNOVA
Ve dnech 26.
aţ 28. února
2012 pořádali
bratři minorité
postní duchovní
obnovu s otcem Eliasem Vellou,
minoritou z Malty, která se konala v
kostele svatých Janů v Brně.
Téma obnovy - Trojí Ježíšovo
pokušení na poušti (Mt 4,1-14).
Program obnovy začínal kaţdý den v
14.00 hodin přednáškou, v 15.30 byla
mše svatá (homilii měl o. Vella),
pokračovalo se další hodinovou
přednáškou a závěr večera patřil
adoraci před Nejsvětější svátostí,
kde jsme s o. Eliasem a mladými
hudebníky a zpěváky chválili Boha,
zříkali se všech vlivů zlého, prosili za
osvobození z různých závislostí a
10
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pocity, potřeby a prosby. Mohli mu
v tomto úzkém spojení říci – Jeţíši,
miluji Tě!
/Lada Badinová/

pohoštění ohnivým chlebem a vínem
se Jiskříci vydali na obhlídku kostela
a
seznamovali
se
se
svými
povinnostmi. „ Budete dohlíţet na to,
aby svíce na oltáři hořely jasným
plamenem a na to, aby vůbec hořely.
Ale to není to hlavní. Musíte být
především jiskřičkami v lidských
srdcích, plamínky, které v nich budou
svítit i v té největší nepohodě.
Jakmile zahlédnete nějaké srdce
otevřené pro Boţí lásku, na nic
nečekejte a skočte dovnitř a uţ v
něm zůstaňte. Proto přichází kaţdý
rok z velikonočního ohně noví a noví
Jiskříci, aby si jich lidé mohli co
nejvíc odnést ve svých srdcích domů.
Já tady zůstávám, abych vás mohl
učit všemu, co potřebujete a za těch
více jak sto let jsem mohl poznat
nespočet lidí, kteří sem do kostela
chodili. Nejraději mám děti, ty mají
radostná a otevřená srdíčka snad
všechny. Jednou vám budu vyprávět,
co všechno jsem v kostele zaţil, ale
teď uţ jděte spát, Jiskříci, venku
svítá.“ Nedělní ráno bylo rozjásané
vzkříšením a Jiskříky zanedlouho
čekala sluţba na ranní mši svaté. Bylo
zvláštní, jak jiskřiví lidé z ní potom
odcházeli.
/Jarka Cýrusová/

OKÉNKO PRO DĚTI
Pohádka - Velikonoční jiskřičky
Bílá sobota byla nocí, kdy husovický
kostel zářil radostně do tmy aţ k
rannímu kuropění. A právě ve chvíli,
kdy si den podává ruku s nocí, se v
koutku sakristie sešli malincí, jasně
planoucí skřítci. Kdyby je někdo z lidí
zahlédl, asi by se vylekal, ţe mohou
něco v kostele zapálit, byli totiţ jako
malé jiskřičky ohně. Ale nebyl důvod
mít strach, tak jako hořící keř,
viděný Mojţíšem neshořel, tak ani
tito
skřítci,
vzešlí
z
jisker
velikonočního
ohně
nebyli
nebezpeční.
Bylo vidět, ţe starousedlíci Jiskříci
vítají nově příchozí. Jeden z nich,
snad nejstarší jim vyšel vstříc. „
Vítáme vás mezi námi, Jiskříci. Kaţdý
rok se těšíme, kolik nás opět přibude
a jsme rádi, ţe i letos oheň planul tak
utěšeně, ţe je vás hodně.“ „ Buď také
pozdraven, otče Jiskříků, jsme rádi,
ţe tě můţeme poznat a učit se od
tebe jiskřivé moudrosti,“ odpověděl i
za ostatní malý Jiskroň. Po malém
11
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více
dozvědět
o
činnosti
Okrašlovacího
spolku,
jste
srdečně zváni. Nejbliţší schůzka
je v úterý 10. dubna.
- Další pozvání patří večerní pouti
do Ţarošic v neděli 13. května.
Odjezd autobusu je v 17 hodin. V
Ţarošicích
začíná
v
18.30
modlitba růţence, poté mše svatá
celebrovaná opatem Marianem
Kosíkem a na závěr světelný
průvod.
- Tradiční pouť ke cti svatého
Peregrina se koná v neděli 20.
května. Účast přislíbil P. Pavel
Posád.
Pouť
bude
spojena
s výstavou obrázků svatých ze
sbírky P. Bohuslava Bláhy. Výstava
obrázků
bude
ke
zhlédnutí
v prostorách farní budovy u
kostela Všech svatých do konce
května. Poutní mše sv. začne v 15
hodin u lesní kaple. V případě
nepřízně
počasí
bude
mše
v kostele Všech svatých. Bliţší
informace
budou
ještě
zveřejněny.
- Přejeme čtenářům poţehnané
Velikonoce, ať světlo vzkříšeného
Spasitele prozáří kaţdou temnotu
a naplní naše dny radostí a nadějí

OZNÁMENÍ
- Jistě jste si oblíbili příspěvky
pana Ivana Macíčka o kříţích.
Jeho záliba a nadšení šly dál a
stal se jedním ze zakládajících
členů Okrašlovacího spolku, o.s. v
Ořechově. Členové se pravidelně
schází kaţdé druhé úterý v měsíci
večer v bývalé zvláštní škole, dnes
Kulturním centru. Pokud vás
zajímá historie a staré časy, rádi
si zavzpomínáte a chtěli byste se

Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky a Tikovice vydává ŘK farnost
Tikovická 24, 664 44 Ořechov. Neprodejné. Vychází pro vnitřní potřebu.
Korektura: P. Bohuslav Bláha. Kontakt: Leona Steingartová, Lada Badinová.

12

