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ÚVOD
Vše, co člověk udělá, vejde do
věčnosti
Vše, co člověk udělá, pomine. Tuto
pravdu nemůžeme popřít. Ale bude
dobře,
když
si
objasníme
a
znázorníme na příkladu. Každý z nás
má 4 pradědečky a 4 prababičky. Co
víme o jejich činech? Někteří z
těchto osob žili jistě dlouho a
vykonali toho mnoho. Co o tom víte.
Vezměte si papír a napište to! Aha,
jste v rozpacích, ani těch osm osob
nedáte dohromady, natož, abyste
napsali jejich skutky. A přece jste s
těmito osobami pokrevně spřízněni, z
každého máte něco, snad jste věrným
obrazem někoho z nich. A nyní teď
sedíte bezradně nad listem papíru, na
který máte napsat, co tito lidé
vykonali. Je tedy pravdou, co člověk
vykoná, pomine. Z vlastního života
víme ledacos, snad toho ještě víme
mnoho, ale ještě více jsme zapomněli.
Na mnoho otázek musíme odpovídat.

To už nevíme, tady mi paměť selhává,
podrobnosti už nemohu uvést. Tak
pomíjející jsou naše činy, už teď, co
teprve za 10, 20 let nebo více. Je
možné, že naše město, naše vesnice
bude ještě stát, možná, že se stane
velkoměstem nebo že se v něm narodí
budoucí slavný spisovatel nebo
vědecký pracovník … Jedno je jisté,
ani o vás ani o mně nebudou lidé za 50
– 100 let nic vědět. Co člověk udělá,
pomine. Ale stejně pravdivá je věta:
Co člověk udělá, vejde do věčnosti.
Do této nádrže vtéká každý dobrý
skutek, malý i velký, významný i
nedůležitý, velké činy mocných i
skromná činnost malých. Co člověk
udělá, vejde do věčnosti, ať chce
nebo nechce, tady se nikdo nikoho
neptá. Člověk také své činy nemůže
přivolat zpět z věčnosti. V nějaké
listině může něco opravit, když to
místo vygumuje. Ale tady neexistuje
gumování, tady selhávají všechny
chemikálie, tady se také nemůže
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vytrhnout nějaký list. Co člověk
udělá, vejde do věčnosti a potrvá –
neboť to vchází do věčnosti Boží. Do
věčnosti Boží se vejde každý den se
vším, co uděláte. Jako požehnání?
Jako neštěstí? To záleží jedině na
nás. Co uděláte s Bohem a pro Boha,
to vejde do věčnosti jako Vaše
požehnání.
Bůh řekl Abrahámovi: „Choď přede
mnou a buď dokonalý!“ Bůh neřekl:
„Vykonej velké činy, proveď něco
mimořádného, nějak se proslav!“ Řekl
mu jen: „ Choď přede mnou!“ To
znamená, když budeš něco dělat, měj
mě vždy v očích, potom bude vše v
pořádku, potom budeš dokonalý.
Milovaní! Choďte před Bohem, mějte
ho před očima při všech svých
činech. Všechno čiňte s ním ve
spojení s jeho vůlí. Všechno čiňte pro
něho, to jest k jeho oslavě.
Nezapomeňte na tento úkol, až se
třeba z kostela, ze zaměstnání
vrátíte domů, pamatujte na Něj na
každém místě, kam vás Prozřetelnost
postaví nebo přivede. Všechno, co
člověk činí, je pomíjející. Tomuto
údělu podléháme všichni. Také já mu
podléhám, ale pro mne i pro vás platí
tato věta: „Vše, co člověk dělá, vejde
do věčnosti – tam jsou všechny naše
činy uschovány.“ To je pro nás
povzbuzením a zároveň útěchou.

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Svatá Monika – matka kněze a
světce (331-387)
Památku sv. Moniky si připomínáme
27. srpna. Její příběh je svědectvím
o tom, jak velký význam pro kněžské
povolání má vliv matky. Je to také
příběh o zpustlém a nemravném
mladíku
Augustinovi,
který
se
nakonec stal knězem a biskupem,
jehož dílo, stejně jako život jeho
matky, k nám promlouvá dodnes. Jak
se mohlo stát, že syn tak dobré
matky, jakou Monika byla, sešel na
scestí?
Podle literatury - první důvod
spočívá v nejednotné výchově. Ve
čtvrtém století, tedy v době, kdy
Monika žila, byli křesťané stále velmi
roztroušeni po říši, a tak běžně
docházelo ke smíšeným manželstvím
s pohany.
Málokteré
smíšené
manželství bylo však tak nežádoucí a
politováníhodné jako to, jež uzavřela
devatenáctiletá
dívka
Monika
s jednou
tak
starým obecním
úředníkem Patriciem. Jednalo se o
zcela zesvětštělého člověka, bez
jakýchkoliv skrupulí, který se v hněvu
neváhal uchýlit dokonce i k násilí.
Dokud na Augustinovu výchovu
dohlížela jeho matka, vše směřovalo
k dobrému cíli. To však skončilo, když
otěže převzal otec. Pro něj nebyly

/P. Bohuslav Bláha/
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cílem výchovy zbožnost a ušlechtilá
mysl,
nýbrž
světská
sláva a
bohatství. Proto neustále vědomě
vytrhával
z duší
svých
dětí
křesťanskou nevinnost a skromnost,
jež Monika s takovým úsilím a
opatrně zasazovala. Jak už to
v podobných rodinách, kde otec říká
„hot“ a matka „čehý“, bývá, děti
zprvu
nevěděly,
koho
mají
poslouchat, ale pak zvítězila silnější
strana, pro dospívající chlapce bude
totiž téměř vždy otec vítězem.
Augustin se tedy vysmekl matčině
ruce, která jej vedla, a následoval
svého otce v sestupu z vrcholu hory
do
propasti.
Druhý
důvod
Augustinova pádu prý spočíval v jeho
povaze a nadání. Moničin syn byl
velmi inteligentní. Stal se miláčkem
učitelů,
který
svou
moudrostí
zastiňoval všechny spolužáky. Získal
si oblibu jako básník a skvělý řečník.
Ze všech stran byl zahrnován
obdivem, a, jak se nezřídka stává,
ten mu brzy zamotal hlavu. Ovládla
ho nemírná pýcha jdoucí ruku v ruce
se smyslnou žádostivostí, která
přemohla jeho vůli. V Augustinově
případě pýcha předcházela pád, což
v dějinách lidstva není ničím novým.
Škola a přátelé dokončili to, co
začalo
pýchou
a
nejednotnou
výchovou.
O
svých
neslavných
školních dnech Augustin po svém

obrácení napíše tato výmluvná slova:
„Ze zlaté číše jsem pil jed, který mi
podávali okouzlení učitelé.“ Knihy,
divadlo a špatná společnost udělaly
zbytek. A když se Augustin stal
otcem
nemanželského
dítěte,
neutrpělo tím jeho jméno, nýbrž
jméno jeho matky. Celé město
Moniku pomlouvalo, na ni lidé
shazovali veškerou hanbu. Augustin si
z toho ale nic nedělal. V záchvatu
slavomamu se v kruhu svých stejně
smýšlejících a zpustlých přátel
vytahoval tím, že je považován za
nejhoršího z nich.
Sám Augustin
bude později často hovořit o
hříšných cestách svého mládí. Ale jak
se mohlo stát, že tak zkažený mladík
nakonec vyrostl ve svatého kněze a
biskupa?

Na tuto otázku nám opět odpovídá on
sám: „Za to, co jsem, vděčím
modlitbám a úsilí své matky.“
Jak ale mohla Monika přispět
k obrácení svého syna? Dokončeme
náš příběh. Moničin manžel se pod
3
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vlivem zbožné manželky nakonec rok
před svou smrtí obrátil a stal se
z něj zcela oddaný křesťan. V oněch
posledních dvanácti měsících se
chmurné,
neutěšené
manželství
prozářilo jasným slunečním světlem.
Monika, jako každá dobrá matka,
toužila přivést svého syna zpět na
pravou
cestu
a
neváhala
ho
napomínat. Samozřejmě se nesetkala
s žádným valným úspěchem, neboť
mladí lidé, kteří vedou zpustlý život,
neradi naslouchají zbožným radám.
Jednoduše je obtěžují, jak se
později svěřil i sám Augustin: „Házel
jsem matčiny výtky do větru jakožto
hloupé ženské žvanění.“ Neústupná
Monika se nenechala odradit a pustila
se se svým synem do učené debaty.
Ovšem prostá nevzdělaná žena
nemohla na svého učeného syna
stačit. Pro Augustina nebylo těžké
její
tvrzení
vyvrátit
různými
argumenty, nejednou se této vzácné
ženě dokonce i nevybíravě vysmíval.
Tyto debaty také nepřinesly žádný
výsledek. Nakonec přišel den, kdy se
Monika uchýlila i přes jisté obavy k
ráznějšímu
řešení.
Vyhodila
Augustina z domu. Řekla mu, že s ním
již déle nebude žít a jíst pod stejnou
střechou. Na cestu mu dala své
úspory, vždyť byla stále jeho
matkou. Ovšem tvrdost za tvrdost,
navzdory mateřské štědrosti, jen

zřídka přináší dobré výsledky, často
natropí ještě více škody. To si záhy
uvědomila i Monika, a tak povolala
svého syna zpět do rodného domu.
Poté se Monika pokusila dosáhnout
svého cíle s pomocí někoho jiného.
Pomyslela si, že když se jí nepodařilo
obrátit vlastního syna, tak by to
mohl třeba dokázat spřátelený
biskup.
Jenomže,
stejně
jako
v předchozích případech, ani to není
cesta, která by vedla k obrácení duší
Augustinova druhu. Podobní mladí
lidé oddaní hříchu a nafouklí pýchou
se jen těžko nechají pohnout ke
změně života domluvami. Ihned
bystře rozpoznají záměr a začnou se
čertit. Na každé dobré slovo mají tři
slova zlostná; a než se k nim dokáže
kdokoli přiblížit, jsou už dávno pryč.
Proto biskup odmítnul Moničinu
žádost jakožto předem odsouzenou
k nezdaru. Zdrcené matce poskytl
jen několik slov útěchy: „Matko
Moniko, nechte ho jít a spokojte se
s modlitbou za něj. Tak jistě, jako že
žijete, tak není možné, aby syn
těchto slz zahynul.“ Tak pravil
biskup, a jak se ukázalo, měl nakonec
pravdu.
Dosud žádný ze čtyř
Moničiných
taktických
postupů
nevedl k obrácení jejího syna. Zbyla
jen jedna možnost: cesta, kterou jí
ukázal biskup, cesta modlitby, jíž,
s Boží
pomocí,
probudí
svého
4
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duchovně mrtvého syna k novému
životu. Monika šla po této cestě
neúnavně celých osmnáct let. Tato
žena se navzdory všem překážkám, a
ať to vypadalo jakkoli beznadějně,
modlila, až nadešla hodina Boží
milosti. Kdo by to tušil, že
neochvějná a vytrvalá modlitba
matky bude vyslyšena tak slavným a
nádherným způsobem, že se Augustin
zcela obrátí a nakonec se stane
světcem, kterého Církev započítá
mezi největší kněze a biskupy všech
dob?
S Augustinovým obrácením
byly Moničiny trpělivé modlitby
vyslyšeny. Radost, jež ji naplnila, byla
tak veliká, že ji staré srdce matky
nemohlo unést. Nedlouho poté
zemřela. Život Moniky je od těch dob
nezvratným důkazem toho, že matky,
které se svěří Boží vůli, mohou získat
svatého kněze i z toho nejhoršího
syna. Matky mají vskutku velký vliv
na kněžské povolání. Co by se asi
stalo, kdyby se Monika přestala za
syna
modlit?
To
nedokážeme
domyslet, ale víme, co se stalo. Sám
o tom sv. Augustin ve svém „Vyznání“.
Kéž je nám, matkám, sv. Monika
příkladem ve vytrvalosti, víře a
naději. Nepřestávejme se modlit za
naše děti, vnoučata, manžely … Tímto
bych ráda poděkovala za obě
fungující společenství modlících se
matek v Ořechově i Silůvkách, kde

jsou dveře stále otevřené těm, komu
není lhostejný duchovní život svých
nejbližších ….

/Leona Steingartová – podle
www.tedeum.cz/
CESTOVNÍ OKÉNKO
Poutní
místo
–
Montichiari
(Fontanele, Itálie)
Začátkem května jsem přijala
pozvání manželů Hanáčkových z
Mutěnic na pouť do Montichiari – do
místa zjevení Panny Marie – ROSA
MYSTICA.

Vyjeli jsme v pátek 4. května v 18,00
hodin z Brna. Asi ve 20,00 jsme měli
mši svatou (na kameni při cestě).
Sloužil ji otec Jaroslav Stříž, který
s námi putoval. Pak nás čekala noční
cesta autobusem na místo určení.
V Montichiari jsme byli asi v 8,00
hodin ráno. Podívali se do kostela
zasvěceného
Panně
Marii
Nanebevzaté, kde se sv. Panna
5
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zjevovala vizionářce Pierině Gilli. Pak
do domku vizionářky, kde se jí Panna
Maria zjevovala, když nemohla přijít
do kostela – měla zákaz. Dnes je na
tomto místě zbudována malá kaple –
poutník zde může spočinout a
pomodlit se. Asi v 10,00 hod. jsme
byli na místě určení – Fontanele
(místní
část
Montichiari
pojmenováno
podle
pramene
vyvěrajícího
z
jeskyně),
kde
mezinárodní procesí se sochami
Panny Marie- Rosa Mystica v 10,45
hod. zahájilo hlavní pouť, kterou
pravidelně pořádá OPUS ROSA
MYSTICA
(Německo).
Během
průvodu se poutníci modlili latinsky
růženec. U Pramene probíhalo
svěcení
soch, svatých schodů;
navštívili jsme bazének, kde byla
možnost smočit si nohy ve vodě z
posvěceného pramene a z tohoto
pramene jsme obdrželi od kněží i
pokropení a požehnání.
V 16,00 hod. jsme se při deštivém
počasí zúčastnili Křížové cesty a
díky o. Střížovi jsme měli v 17,00
hod. v autobuse mši svatou. Pak jsme
se odebrali domů. V Brně jsme byli v
7,00 hod. ráno.
Když se na to podíváte, řeknete si –
dvě noci v autobuse, přes den
procesí, „plácání“ ve vodě – to
někomu stojí za to??? Věřte, že stojí

a věřte, že tato pouť je obohacující
a přínosná!!
Je pravda, že jsem Vám do této doby
neřekla, v čem zjevení v Montichiari
spočívají:
Montichiari
je
místo
pod
Bergamskými Alpami, ležící v úrodné
Pádské nížině asi 20 km od Brescie,
poblíž nádherného jezera Lago di
Garda. V roce 1946 se při večerní
modlitbě zjevila Svatá Panna Pierině
Gilli. Byla zahalená do fialových šatů
a hruď měla probodnutou třemi meči.
Byla velmi smutná a její oči byly plné
slz. Vyslovila pouhá tři slova:
„modlitba, pokání, náprava „. Co
symbolizovaly tyto tři meče? První
znamená opuštění kněžského nebo
řeholního
povolání;
druhý
představuje kněze a řeholníky ve
stavu smrtelného hříchu; a třetí
kněze a řeholníky, kteří spáchali
Jidášovu zradu.
Při druhém zjevení ležely meče na
podlaze a místo nich měla Panna
Maria, tentokrát oděná v bílém, tři
růže - bílou, červenou a zlatou. Bílá
růže značí, že Maria je Nejčistší
Dcerou Boha Otce, Neposkvrněným
početím. Tato růže je současně
obrazem Boží moudrosti, světla,
čistoty, jednoty, pořádku, harmonie,
tvůrčí
činnosti.
Červená
růže
vyjadřuje, že Maria je Matkou Syna
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Božího, Matkou Bolestnou, Matkou
Milosrdenství. Zároveň ukazuje na
Boží
lásku,
milosrdenství
a
spravedlnost, královskou soudní moc,
kříž spásy, Kristovu krev.
Zlatá růže pak představuje Marii
jako
Nevěstu
Ducha
Svatého,
královnu nebes a země, Matku církve,
Matku mystického Těla Kristova. Je
také
obrazem
Boží
svatosti,
Božského majestátu, mocného Božího
působení.
Po
těchto
nejvýznamnějších
zjeveních došlo v následujících
letech (až do r. 1983) ještě k
desítkám dalších.
Ve Fontanele stojí socha Panny
Marie, Mystické Růže, v takové
podobě, v jaké se Pierině zjevovala.
Je vysoká dva metry. Ostatní sochy
jsou vysoké 50 cm a putují do celého
světa, aby nám připomínaly, jak velké
je Boží milosrdenství, ale také
abychom změnili život a řídili se
Božími příkazy, protože naší smrtí se
rozhodne, zda budeme s Bohem,
pokud jsme Ho milovali, anebo bez
Něho.

případně i úmrtí – na několik měsíců
odmlčel. Jelikož majitel (pozn.
kaplička je majetek obce) se k
opravě neměl, byla ve dnech 6. až 8.
srpna 2011 v pohostinstvích U
Rybníka a U Fasurů uspořádána
sbírka, na níž přispěli občané věřící i
nevěřící, a jež vynesla 3.300 Kč;
ochotu finančně na opravu kapličky
přispět později projevila i řada
dalších spoluobčanů.
Původně oslovená firma s opravou
otálela, a proto jsme vzali věc „do
vlastních rukou.“ V pátek 15.
listopadu
2011
byla
kaplička
(zejména
její
horní
část)
prohlédnuta a rozhodnuto zpevnit
dřevěnou konstrukci se zvonem a
opravit elektrický pohon.
Dřevěnou konstrukci obětavě a
důkladně opravili a zpevnili Jiří
Ryšavý a Bohumil Trenz.

/Lada Badinová/
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Ořechovičská kaplička zase zvoní
V roce 2011 se zvon v ořechovičské
kapličce svatých Cyrila a Metoděje –
denně oznamující poledne, klekání a

Elektrický pohonný systém a regulaci
zvonění opravil Ing. Pavel Kilián z
Bosonoh za účinné pomoci Pavla
7
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Smištíka dne 17. listopadu 2011;
obětavý Ing. Kilián přijel svým autem
„na čas“ navzdory nepříznivému
počasí a zejména náledí. Náklady na
náhradní díly včetně příspěvku na
benzín činily 1.000 Kč, za práci
nebylo požadováno a hrazeno nic.
Dne 7. května 2012 jsme s
Jaroslavem Novákem v modřickém
zahradnictví zakoupili a s pomocí
Ladislava Kakače po obou stranách
kapličky vysázeli tuji „smaragd“ (1 ks
za 235 Kč); zeminu poskytl zdarma
Pavel Soukal; krušpánek na levé
straně byl přemístěn do parku.
Další plánovanou prací na kapličce je
údržba a oprava laku vstupních dveří
do kapličky.
Veškeré nutné náklady na údržbu

jsou a budou hrazeny z vybraných
peněz. Bude to malý příspěvek k
velkému nadcházejícímu jubileu 1150
let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu.
Ořechovičky, květen 2012

/JUDr. Leoš Oliva/
Ministrantská pouť
V sobotu 26. května jsme se vydali na
ministrantskou pouť do Vranova u
Brna. Z Ořechova nás jelo 10
ministrantů – Marek, Ondra, Luboš,
Matyáš, Tomáš, Adam, Jakub a jeho
bratranec Tomáš, Kryštof a já.
Doprovod nám dělal Tomáš Dudík,
Marek Ivičič a Jindra Jedlička.
Přijeli jsme do Soběšic, tam na nás
čekali další ministranti a vedoucí.
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Odtam jsme šli pěšky na Vranov.
Cestou jsme plnili postupně sedm
úkolů – např. najít na slepé mapě
různá města, určit jména papežů na
obrázcích nebo jsme měli najít různě
dlouhé klacíky, abychom tak jako sv.
Cyril a Metoděj uměli pomocí klacíků
určit vzdálenost naší cesty. Také
jsme v hádankách určovali dary
Ducha Svatého. Ve Vranově jsme
navštívili kostel a odevzdali tam
splněné úkoly a bodování. Dostali
jsme klobásku a chléb na oběd.
Potom následovalo vyhlášení vítězů
soutěže. Asi v 14:30 zahájil Otec
biskup Vojtěch Cikrle mši svatou.
Moc se mi líbilo jeho kázání, vyprávěl
nám také svoje zážitky ze života,
když ještě studoval. Líbilo se mi,
když po skončení mše otec biskup
odcházel, tak jeden z ministrantů se
ho ještě na něco zeptal a on se
zastavil, sklonil se k němu a odpovídal
mu. Byla to pro mne pěkná sobota,
byl jsem rád, že jsem na pouť šel.

dlouhodobě prosazuje a obhajuje
ochranu rodiny a práva na život.
Nebojí se říkat pravdu. Je to příklad
politika, jakého bychom chtěli mít.
Pokud se i s naší pomocí podaří získat
padesát tisíc podpisů, minimálně se
mu dostane potřebného mediálního
prostoru! Petiční archy budou v
kostelích a na každém z nás záleží,
zda si jej vezme a zajde s ním k
známým. Je to velká příležitost. Je
dobré vědět, že podpisem není člověk
vázán a takto lze podporu vyjádřit
komukoliv. Pomozme v dobré věci.
Více
informací
najdete
na
http:/jirikaras.cz.
Podpisem
si
vlastně zdarma objednáme právníka,
který je připravený a sám chce hájit
naše rodiny, naše rodiče a naše děti.

/Marek Poledňa/
Terciářská pouť laiků sv. Dominika
ke sv. Peregrinovi.
V sobotu 19. května se konal třetí
ročník terciářské pouti laiků sv.
Dominika ke sv. Peregrinovi v
Ořechově. Tradice poutí terciářů
byla započata 15. května 2010, kdy
jsme šli na společnou pouť poprvé.
Pouť jsme zahájili v 10:30 hod.
modlitbou růžence k Panně Marii
Bolestné. Projevy úcty k Sedmi
bolestem P. Marie se začaly šířit od
počátku 15. stol. Památka byla

/Radek Steingart/
Volba prezidenta v roce 2013
Jak využít příležitost poukázat na
naše hodnoty? Je mezi námi člověk,
který je kvalifikovaný, odhodlaný,
zkušený, za kterého dnes mluví jeho
skutky a léty prověřený stabilní
postoj. JUDr. Ing. Jiří Karas
9
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ustanovena v Kolíně n. Rýnem r. 1423
na pátek před Květnou nedělí, od
roku 1727 se její slavení rozšířilo na
celou církev. Řád servitů ji od r.
1667 zařadil jako svůj hlavní svátek
na třetí neděli v září. Po II.
vatikánském koncilu se slaví tento
svátek 15. září. Protože sv. Peregrin
byl členem řádu servitů, rozhodli
jsme se připomenout si tuto
starobylou pobožnost k Sedmi
bolestem
P.
Marie
modlitbou
růžence. Během modlitby růžence
byla příležitost ke svátosti smíření.
V 11 hod. jsme slavili mši svatou,
kterou
celebroval
P.
Tomáš

Bahounek OP a P. Augustin Kryl a po
závěrečném slavnostním požehnání
jsme připojili píseň „Vesel se nebes
Královno, Salve Regina a pomodlili se
Ó lumen a sv. Michaeli archanděli. V
lodi kostela jsme si prohlédli výstavu
svatých
obrázků
ze
sbírky
ořechovského
pana
faráře.
Následoval oběd a siesta v domě
rodiny Olivových, kteří jsou přáteli
dominikánského řádu a cesta ke
kapličce sv. Peregrina v lese za
Ořechovem. Ti zdatnější šli pěšky a
zbývající jeli autem. U kapličky byla
malá pobožnost.
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Společně jsme se modlili litanii ke sv.
Peregrinovi a oba kněží nám
požehnali. Pouť se vydařila. Bylo nás
devatenáct a čtyři místní přátelé
dominikánského řádu. Celý den nás
provázelo nádherné počasí a radost,
že jsme mohli vytvořit společenství.

svatá začala v l5 hodin. Lidé se
trousili ke kapličce po lesních
cestách ze všech stran, dojížděli na
kolech i auty. Kaple byla vkusně
vyzdobena, obětní stůl byl umístěn ve
stínu stromů. Poutníci obsadili
připravená místa k sezení, i na vlastní
skládací židličky. Sešlo se asi 250
lidí. Mše sv. byla vskutku slavnostní.
U oltáře sloužilo 6 kněží. Bohoslužbu
zahájil náš pan farář, Otec Bohuslav
Bláha. Představil své spolubratry P.
Gerharda Gottfrieda Waldera z
Insbrucku, P. Jana Nekudu z
Náměště n. Oslavou, P. Mariusze
Sierpniaka z Moravan, pravoslavného
kněze z Dolních Kounic Mgr.
Svatopluka Constantina Ryšku a
P. Romana Kubína. Všechny nás vřele
přivítal. Hlavním celebrantem poutní
mše byl P. Roman Kubín, rektor
kostela u sv. Michala v Brně. Ve své
promluvě se zaměřil na život a skutky
sv. Peregrina, patrona nemocných
nohou a rakoviny, jemuž je úcta
vzdávána na tomto poutním místě již
150 let. Mši sv. hudebně a zpěvem
provázela skupina Gemini. Bohoslužba
venku v přírodě přináší větší duchovní
prožitek, který je umocněn krásou
přírody, nekonečným nebem nad
hlavami a starobylostí posvátného
místa, kde stávali i naši předkové.
Sjednocení přítomných bylo zřejmé a
Duch Svatý působil. Po skončení mše

/Radovan Plšek/
Peregrinek „na jedničku“
Letošní pouť u kapličky sv. Peregrina
se skutečně vydařila tak říkajíc na
jedničku. Krásné počasí dopřálo
poutníkům putovat v pohodě a v
radostné náladě. Průvod, čítající asi
100 poutníků, vyšel v neděli, 20.
května o půl druhé odpoledne,
tentokráte novou cestou, která
začíná za Kyselkovou ulici. Nejen
nová cesta, ale poutníky čekaly hned
tři novinky. Podél cesty byla loni na
podzim vysázena nová alej ovocných i
okrasných stromů. Stromky se hlásí
k životu a bude zajímavé každoročně
o pouti sledovat jejich růst. Dalším
milým překvapením je nový polní kříž,
který byl postaven na rozcestí,
zhruba v polovině cesty k Peregrinu.
Tím vzniklo hezké místo k odpočinku
poutníků nebo jen k prostým
vycházkám. Kříž byl právě v tuto
neděli za účasti kněží a poutníků
slavnostně posvěcen.
Cesta z Ořechova ke kapli volným
krokem trvá necelou hodinu. Mše
11
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svaté, k poutníkům s pomocí
překladatelky Ing. Evy Balíkové
krátce
promluvil
vzácný
host
P. Gerhard Walter, převor kláštera
Servitů v Insbruku. Za svůj milý
projev sklidil potlesk. Na závěr
poutní slavnosti předvedla starší i
mladší mládež od kostela Všech
svatých divadelní hru „Ze života sv.
Peregrina“. Provedení bylo vtipné a
poučné, diváci sledovali hru až do
konce.
Nakonec
přišlo
vhod
občerstvení.
Zchlazené
pití
a
sladkosti šly na odbyt. Zavoněla i
opečená klobása. Perníková srdíčka a
malované
obrázky
byly
rychle
vyprodány.
Pouť
bývá
také
společenskou záležitostí. Mohli jsme
se totiž pozdravit se známými, které
běžně nepotkáváme. Bývá i vhodná
příležitost neformálně pohovořit s
přítomnými duchovními. Nedělní pouti
se zúčastnili nejen ořechovští, ale
přišli poutníci jako obvykle i z
Nebovid, Moravan, Želešic, Hajan,
Silůvek, Prštic, Syrovic, Bratčic,
Střelic, z Brna i odjinud. Kolem 17
hodiny se všichni začali v klidu
rozcházet. Na tvářích se odráželo
uspokojení a domů si poutníci
odnášeli duchovní posilu a hojnost
požehnání.
Bylo
to
prospěšné
sváteční odpoledne. Kéž se nám
podaří naši hezkou poutní tradici
zachovat i pro budoucí. Peregrinská

pouť bývá v neděli po svátku
Nanebevstoupení Páně, který je
pohyblivý, odvislý od Velikonoc. Do
budoucna se uvažuje o stanovení
pevného termínu.
Závěrem je třeba poděkovat všem,
kteří se na zdárném průběhu poutě
podíleli, ať už sečením louky,
výzdobou
kaple,
zajištěním
občerstvení,
dále
zpěvákům,
hudebnímu
doprovodu,
mládeži,
ministrantům, všem u oltáře, a hlavně
našemu panu faráři, otci Bláhovi,
který s námi ke kapličce chodí
neúnavně pravidelně již více než 30
let, a to i v době totality.
Všem Pán Bůh zaplať!

/Ludmila Krečmerová/
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Žehnání nově postaveného kříže
Kubíčkův kříž stával mezi dvěma
lípami u Cihlářových na konci Polní
ulice. Lípy dosud stojí. Mezi
Kubíčkovým křížem a Trucálkovým
křížem
(stojí
před
bývalými
družstevními bytovkami na Tolarově
ulici) byla zmola. Byla zavezena sutí
ze zničených domů po skončení
válečných událostí v Ořechově. Kolem
zmoly byla pěšina, spojující Tolarovu
a Polní ulici. Chodí se po ní stále. Na
bývalé zmole jsou nyní postaveny
nové rodinné domky (Pražákovi,
Bartončíkovi).
Kubíčkovi bydlili mezi ulicemi Polní a
Ježkov, v domě kde nyní žije pí
Marie Secová, roz. Ryšavá.
S myšlenkou obnovy Kubíčkova kříže
přišli členové okrašlovacího spolku
v Ořechově. Byly použity některé
části ze starého kříže, který stál u
Popové zmoly. Nový kříž měl být
postaven na své původní místo,
majitelé pozemku však nedali souhlas
k jeho
obnově.
Ve
spolupráci
s Obecním úřadem byl kříž postaven
na křižovatce nové Peregrinské aleje
s cestou
od
Ořechoviček.
(od
Holemých). Byl umístěn na kamenný
podstavec.
Na místě, kde byl v minulých dnech
postaven nový kříž, stál až do doby,
kdy se scelovaly lány a vznikaly nové
polní cesty (dle zápisu p. faráře

Lautrbacha ve farní kronice se to
dělo v r. 1961) Hájkův kříž. Podle
starých map a leteckých snímků však
cesta z Ořechoviček k novému kříži
tehdy nevedla od Holemých, ale od
Sadílkových. Na tomto místě je nyní
část ulice Brněnská s rodinnými
domky
Šmídových,
Ryšavých,
Kulových atd.
Nový kříž na Peregrinské cestě byl
posvěcen při Peregrinské pouti
konané v neděli 20. května 2012 P.
Bohuslavem
Blahou.
Duchovní
promluvu
pronesl
duchovní
pravoslavné církve O. Constantin
Ryška.
Na
původní
(třešňové)
aleji
k Pergrinku stávaly ještě další dva
kříže. Schořův kříž stál hned na kraji
Ořechova, byl odstraněn při výstavbě
garáží ČSAD. Jeho torzo je nyní
vystaveno ve vstupních prostorách
kulturního centra obce s muzeem a
knihovnou. Franěčkův kříž stál
v místě, kde se na Peregrinskou alej
připojovala
polní cesta vedoucí
k Hajanské zmole (asi 200 m - 300 m
od Schořova kříže). Máme tedy před
sebou ještě dost práce.
Díky všem, kteří přispěli k výstavbě
nového kříže prací, radou nebo
finančně.

/Za okrašlovací spolek v Ořechově
Ivan Macíček/
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První svaté přijímání v naší farnosti
V neděli 3. června, na svátek
Nejsvětější Trojice, přijalo 8 dětí
naší farnosti poprvé živého Krista.
Při příležitosti této krásné slavnosti,
jsem jim položila 5 otázek. Všichni
upřímně odpověděli. Moc jim za to
děkuji.

5. Co si myslím, že Pánu Bohu dělá
největší radost?

1. Co se mi v neděli nejvíce líbilo?

Chtěla bych také poděkovat všem,
kteří se na přípravě slavnosti jakkoli
podíleli:
zpěvem,
květinovou
výzdobou, modlitbami, milým slovem,
úsměvem…A prosím, nás všechny,
abychom naše všechna farňata
doprovázeli
na
jejich
cestě
modlitbou, aby z nich vyrostli dobří
křesťané.

Když
kamarádům
a
ostatním
pomáhám a dělám radost; že jsem
hodná a že věřím; že se snažím
poslouchat; když nemám žádný zlý
skutek; dobré skutky; když jsem
hodná; když ho má někdo rád.

Přijímání Ježíše. 8x
2. Z jakého dárku jsem měl největší
radost?

Kancionál; velký kříž; soška (Boží
ruka, ve které je dítě v bezpečí.
Dostali ji všichni.) 3x; kniha Poklad a
Cestička k Bohu; andělíček, co mně
dala babička; od kamarádova strýce
tři sta.

/Radka Jedličková/

3. Proč jsem šel k 1. sv. přijímání?

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Abych se setkala s Pánem Ježíšem;
protože jsem chtěl přijímat Pána
Ježíše; protože jsem se chtěla
zbavit hříchu; protože jsem chtěla
poznat Pána Ježíše; abych mohl jíst
hostie; abych se vyzpovídal.

Todd Burpo a Lynn Vincent – Nebe
opravdu je…
(Neuvěřitelné vyprávění o cestě
malého chlapce do nebe a zpět)

4. Čím bych chtěl být?

Když
Colton
Burpo
přežil
komplikovanou
operaci
slepého
střeva, jeho rodiče jásali radostí nad
jeho
zázračným
uzdravením.
Nečekali však, jaký se před nimi
během následujících měsíců rozvine
příběh: příběh stejně krásný jako
neobyčejný, zachycující cestu jejich
syna do nebe a zpět.

Zvěrolékařkou,
sestřičkou;
archeologem; pracovat ve školce a
vyrábět šperky; tanečnicí; chtěl bych
být po taťkovi či zámečníkem;
zdravotní sestrou; elektrikářem,
veterinářem, pracovat v ZOO;
kaskadérem.
14
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Colton, ani ne čtyřletý, sdělil svým
rodičům, že během operace odešel z
těla – a pravdivost svého prohlášení
potvrdil tím, že přesně popsal, co
mezitím dělali jeho rodiče v jiné
části nemocnice. Vyprávěl o tom, jak
navštívil nebe a co mu říkali lidé,
které tam potkal a které nikdy
předtím neviděl. Mluvil při tom i o
událostech
z doby
před
svým
narozením.
Navíc
své
rodiče
ohromoval
popisy
a
obtížně
srozumitelnými informacemi o nebi,
které přesně odpovídaly Bibli,
přestože ještě neuměl číst.
S
odzbrojující
nevinností
a
přímočarou smělostí dítěte vypráví
Colton o svých setkáních s dávno
zesnulými členy rodiny. Popisuje
Ježíše, anděly, jak je Bůh „opravdu,
opravdu veliký“ a jak nás Bůh miluje.
Celý příběh převyprávěl Coltonův
otec, ale kniha zachycuje i jeho
jedinečně
prostá
slova.
Nebe
opravdu je… nabízí letmý pohled na
svět, který nás čeká a kde, jak říká
Colton, „nikdo není starý a nikdo tam
nenosí brýle“.
Nebe opravdu je… navždy změní vaše
smýšlení o věčnosti, protože nabízí
možnost vidět – a věřit – jako dítě.
Když jsem dostala od Paulínek
nabídku knih a přečetla si, to co jsem
Vám teď předložila, říkala jsem si to je jako ty reklamy v televizi.

Přesto přese všechno mi to nedalo a
tuto knihu jsem si objednala. Ležela
mi doma asi půl roku, než jsem ji
vzala do ruky a začetla se. Mohu říct
– není to žádná reklama, ani žádný
laciný trik.
Ač pracující, vězte, že ji přečtete
jedním dechem a srdíčko se vám
bude chvět touhou po nebi, po Boží
milosti, po Boží lásce. Budete chtít
být tím malým dítětem, které přijímá
vše bez jakýchkoli problémů, bez
jakékoli
zášti,
bez
jakýchkoli
požadavků, bez jakýchkoli otázek,
bez jakýchkoli nároků.
„Podívej, Coltone,“ řekl jsem a klekl
si vedle něho, „když jsi byl v nebi,
viděl jsi někdy Boží trůn?“
Colton se na mě tázavě podíval. „Co
je to trůn, tati?“
Zvedl jsem knížku biblických příběhů
a ukázal na obrázek Šalomouna.
„Trůn je jako králova židle. Je to
židle, na které může sedět jenom
král.“
„Aha, ten jsem viděl hodněkrát!“ řekl
Colton.
Srdce mi začalo tlouct trochu
rychleji.
Opravdu
budu
moci
nahlédnout do nebeského trůnního
sálu? „A jak Boží trůn vypadal?“
„Byl velký, tati, opravdu, opravdu
veliký, protože Bůh tam je ze všech
největší. A opravdu, opravdu nás
miluje, tati.
15
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To bys nevěřil, jak moc nás miluje!“
Když to řekl, zarazil mě jeden
kontrast: Colton, malý chlapec,
mluvil o někom hodně velikém – a
vzápětí mluvil o lásce. Za prvé, Boží
velikost Coltona jasně neděsila, ale
také mě zaujalo, že Colton dychtivě
mluvil nejen o tom, jak Bůh vypadal,
ale že mi se stejnou dychtivostí
vyprávěl i o tom, jaký k nám má Bůh
vztah.
„A víš, že Ježíš sedí hned vedle
Boha?“ pokračoval Colton vzrušeně.
„Ježíšova židle je hned vedle židle
jeho tatínka!“
To na mě opravdu silně zapůsobilo.
Tohle čtyřleté dítě normálně vědět
nemůže. Byl to další z těch
okamžiků, kdy jsem si pomyslel:
Musel to vidět.“

z farnosti Slavkov u Brna a
Mgr. Josef
Novotný (*1976)
z
farnosti Žďár nad Sázavou I.
- V sobotu 7. července 2012 v 9
hodin přijme v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně z rukou biskupa
Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení
šest bohoslovců brněnské diecéze:
Jiří Brtník (*1985) z farnosti Babice
nad Svitavou, Michal Cvingráf
(*1976) z farnosti Běhařovice, Bc.
Pavel Kuchyňa (*1976) z farnosti
Velké Meziříčí, Mgr. Jiří Polach
(*1978) z farnosti Břeclav-Poštorná,
Petr Václavek (*1969) z farnosti
Jinošov a Vojtěch Loub (*1986) z
farnosti Brno-Židenice.
- Dvacátý třetí ročník Katolické
charismatické
konference
se
uskuteční ve dnech 11. Až 15.
Července 2012 opět na výstavišti
BVV
v Brně.
Motto
letošní
konference
se
nese
v duchu
evangelního verše: „Máme proč se
veselit a radovat“ (Lk 15,32).
Podrobnější informace o programu
konference i přihlašovací formulář
bude
k dispozici
na
http://konference.cho.cz.
- Další číslo farního zpravodaje
Peregrínek vyjde 23. 9. 2012.

/Lada Badinová/
OZNÁMENÍ
- V sobotu 30. června 2012 při
bohoslužbě v 9.00 hodin přijmou v
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z
rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho
kněžské svěcení tři jáhni brněnské
diecéze:
Mgr. Karel Janů (*1985) z farnosti
Jámy, Ing. Martin Kohoutek (*1981)

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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