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SLOVO OTCE KRZYSZTOFA
Milí moji farníci, začínáme měsíc září
poděkováním Bohu za úrodu a modlitbou
za žáky a učitele. Odevzdáváme celý
školní rok Matce Boží - v tom zvláštním
roce, kdy si připomínáme výročí 100 let
od zjeveni ve Fatimě. Matka Boží se
zjevila dětem Lucii, Františkovi a
Jacintě.
Jacinta a František Martovi byli
blahořečeni ve Fatimě Janem Pavlem II.
během jeho třetí a poslední návštěvy v
Portugalsku - 13. května 2000.
V březnu 2017 Svatý stolec oznámil, že
papež František souhlasil s vydáním
vyhlášky o uznání zázraku na přímluvu
dvou portugalských vizionářů a jejich
kanonizace se konala dne 13. května
2017 ve Fatimě během pouti Svatého
otce do Portugalska.
Zázrak na přímluvu Františka a Jacinty
ve Fatimě v květnu 2017 odhalil
podrobnosti o nehodě 9letého Lucase, k
níž došlo dne 3. března 2013 v
arcidiecézi
Olinda
a
Recife
v
severovýchodní Brazílii. Chlapec Lucas
vypadl z okna z výšky více než 6 metrů a
utrpěl vážné poranění hlavy.
„Nemáme pochyb, že Lucas je zdrav díky
zázraku, který se stal na přímluvu
blahoslavených pasáčků z Fatimy“ řekl
chlapcův
otec
Joao
Batista.
Rodičům bylo sděleno, že vzhledem k
tomu, že Lucas vlivem zranění ztratil

mozkovou hmotu, pokud přežije, zůstane
ve vegetativním stavu, nebo až do konce
života
bude
mentálně
postižený.
Čtyři dny po nehodě rodiče požádali
shromáždění řeholních sester z Carmelo
de Campo Mourao o přímluvné modlitby
za Lucase. Ty recitovaly modlitby v kapli,
kde
byly
umístěné
ostatky
blahoslaveného Františka a Jacinty.
„Také my, nejbližší, jsme se modlili na
přímluvu pasáčků. 9. března se Lucas
probudil a začal s námi mluvit. 15.
března náš syn opustil nemocnici“, řekl
Joao Batista.
Otec dítěte dodal, že lékařský tým, do
kterého patřili věřící i ateisté rozhodli,
že případ léčení Lucase by mělo být
považováno
za
nevysvětlitelné
z
vědeckého hlediska.
9letý Lucas se zúčastnil mše sv. ve
Fatimě 13. 5. 2017, během níž papež
František prohlásil sourozence Františka
a Jacintu Martovi za svaté.
Ať svatí František a Jacinta se
přimlouvají se za naše farnosti!
otec Krzysztof
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Památka Panny Marie Bolestné nás zve k
rozjímání o sedmi událostech, kterými
bylo poznamenáno její Neposkvrněné
Srdce.

LITURGIE A MODLITBA
15.
září
památka
Panny
Marie Bolestné
Na cestě ke Kristu je P. Maria naší
starostlivou Matkou a průvodkyní, jejíž
význam, úlohu a postavení zjevuje Duch
svatý postupně, jak uzná za vhodné. S
tím souvisí i růst mariánských svátků a
titulů sv. Panny a Matky.
První svátek Panny Marie Bolestné byl
ustanoven na odčinění svatokrádeží,
kterých od r. 1419, ve spojení s
husitskými válkami, velmi přibývalo, a
slavil se v pátek po 5. postní neděli. V
řádu servitů byl držen od r. 1627 třetí
neděli v září a se slavením votivní mše
sv. od r. 1668. Na stejné datum potvrdil
slavení památky papež Inocenc XII.
Ustanovení závazné památky pro celou
církev zavedl až papež Benedikt XIII. v
r. 1727 a s jeho souhlasem byla Panna
Maria Sedmibolestná prohlášena za
patronku
Slovenska.
Jako
hlavní
patronku ji pak potvrdil r. 1966
s oficiálním vyhlášením papež Pavel VI.
Od roku 1913 bylo pro slavení závazné
památky stanoveno datum 15. září.

Bolesti Panny Marie
Bývají označovány číslicí 7, která
symbolicky vyjadřuje plnost.
Připomínaných
sedmero
Mariiných
bolestí představuje život naplněný
utrpením, kterým procházela ve spojení
se Synem Božím jako jeho matka. Tím
se podílela i na spasitelném úkolu svého
Syna a pátá jmenovaná bolest souvisí s
rozšířením jejího mateřství na nás
všechny.
Všechny jmenované bolesti provází
Mariin vnitřní souhlas - v něm můžeme
vidět vzor jak dávat svému utrpení cenu
odhodlaným spojením s obětí Krista.
Odůvodnění najdeme i v listě apoštola
Pavla Kolosanům: "Teď sice pro vás
trpím, ale raduji se z toho, protože tím
na svém těle doplňuji to, co zbývá
vytrpět do plné míry Kristových útrap;
má z toho prospěch jeho tělo, to je
církev." (Kol 1,24).
Sedm bolestí
1. Simeonovo proroctví
2. Herodovo pronásledování a útěk svaté
Rodiny do Egypta
3. Hledání Ježíše v Jeruzalémě
4. Setkání bolestné Matky se Synem,
nesoucím kříž na Kalvárii
5. Ukřižování Páně
6. Když Maria vzala do náruče tělo
Ježíše Krista, sňaté z kříže
7. Když uložila Ježíše do hrobu
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Cesta sedmi bolestí Panny Marie
v Ořechově
Mnozí pamatujeme, že 31. května 2008
proběhlo žehnání této cesty ve farní
zahradě při kostele Všech svatých,
současně s tím 12 farníků složilo slib
člena Společenství sv. Peregrina, jehož
zakladatelem, stejně jako iniciátorem
výstavby cesty sedmi bolestí Panny
Marie, byl P. Bohuslav Bláha. Cesta byla
navržena architektem Ing. Markem
Štěpánem. Jednotlivé „trny“ znázorňují
bolesti Panny Marie, provází nás po
cestě a doprovodné modlitby zvou k
rozjímání. Zahrada je přístupná po
domluvě v sakristii.

jako v obyčejném růženci. Po každém
desátku Sláva Otci.
Desátek začínáme modlitbou Otče náš,
pak sedm Zdrávasů.
Po
jménu
Ježíš
vkládáme:
1. kterého jsi s bolestí z rukou
Simeonových přijala.
2. se kterým jsi do Egypta utíkala
3. kterého jsi ztraceného v chrámě
hledala
4. kterého jsi s křížem potkala
5. kterého jsi na kříži umírat viděla
6. kterého jsi mrtvého na klín přijala
7. kterého jsi ke hrobu doprovázela
Na závěr: 3x Zdrávas Maria k uctění slz
Panny
Marie
a
z
vděčnosti,
protože nám ukázala, jak se dá utrpení
vírou překonat.
Po slově Ježíš je možno vložit: Kterého
jsi s bolestí oplakávala.
Sláva Otci …
/Leona Steingartová/

POUTNÍ MÍSTA
La Salette
Dne 19. září 1846 se dvěma dětem
(Maximinu Giraudovi – 11 let a Mélanii
Calvatové – 15 let) zjevila Panna Maria
ve
vesničce
La
Salette
ve
francouzských Alpách.
Za celé dopoledne se nestalo nic
zvláštního. Děti pásly stáda a přitom si
našly čas i na hru. V poledne, jako
obvykle, přivedly krávy k potoku. Říkalo
se mu "pramen pro zvířata" (nachází se
pod současným mostem vedoucím k

Foto: Jan Rybníček – cesta sedmi bolestí Panny Marie v
Ořechově

Ke cti sedmibolestné Panny Marie se
modlí růženec. Sedmibolestný růženec
se modlí na sedmidesátkovém růženci.
Začínáme modlitbou Věřím v Boha, Otče
náš
a
3x
Zdrávas
Maria,
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hotelu na La Salette). Pak vystoupaly i
se zvířaty o něco výše na úpatí hory
(dnes se tam nachází místo večerního
průvodu). Vydaly se ale ještě výš (nyní
se zde nachází cisterna na vodu), k
"pramenu pro lidi", pramenu bohatému
na vodu (právě proto je dnes tento
zdroj využíván pro potřeby poutníků a
hotelu). Tady se nasvačily a pak sešly k
obvykle vyschlému pramenu, kterých je
na horách mnoho. Voda z něj vytékala
jen na jaře a po větších deštích. Pro
zajímavost uvádím, že dva dny po
zjevení pramen "ožil" a voda z něj prýští
nepřetržitě dodnes, a to i když
nastanou suchá léta. Tam děti asi na půl
hodiny usnuly. První se probudila
Mélanie a vzápětí se dala do křiku: "Kde
jsou naše krávy?" Ze dna doliny neměly
dobrý výhled do okolí, a proto se rychle
vydaly po úpatí na štít hory, směrem k
jihovýchodu. První kvapně vystoupala
Melánie, za ní běžel Maximin. Na hoře
však všechny starosti rychle zmizely,
protože dětem svěřená stáda klidně
ležela na louce. Mélanie se chtěla vrátit
na místo odpočinku pro košík s jídlem,
který nechaly na kamenné lavičce. Když
se nacházela v polovině cesty, plna
úžasu a strachu zůstala stát jako sloup.
Tam, kde před chvílí ležely, uviděla
velkou ohnivou kouli. Znovu křičela na
Maximina: "Pojď se rychle podívat na to
velké světlo!" Ten se k ní rychle připojil
a také viděl tu podivuhodnou věc. Děti
potom řekly: "Svítilo to tak, jako by
slunce spadlo na zem." Maximin se po

chvíli
překvapení
vzpamatoval
a
vzrušeně přikazoval: "Drž svou hůl!
Pojď! Pojď jako já! Jestli nám něco
udělá, dostane na pamětnou."
Ohnivý kotouč se otáčel, zvětšoval se a
pak se otevřel a uvnitř děti zpozorovaly
postavu Krásné Paní - tak se děti vždy
vyjadřovaly o Matce Boží. Žena seděla
schýlena, s lokty opřenými o kolena, s
hlavou položenou v dlaních. Vypadala,
jako by klesala pod tíhou hlubokého
zármutku.

Foto: zdroj Wikipedia

Maximin potom povídal: "Myslel jsem si,
že to je nějaká matka z Valjoufrey,
kterou děti vyhodily z domova a která
se přišla vyplakat do klidu hor. Měl jsem
chuť jí říct, aby už neplakala, že my jí
pomůžeme."
Taková podoba Matky Boží není obvyklá.
Sochy nebo obrazy většinou představují
Marii jako Vítěznou. V La Salettě se ale
Maria ukazuje jako starostlivá, trpící
Matka. Zde je možné připomenout
skutečnost, kterou děti neznaly. Před
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II. vatikánským koncilem (1962 - 1965)
se slavil třetí zářijovou neděli svátek
Panny Marie Sedmibolestné (dnes
připadá svátek Panny Marie Bolestné na
15. září) a v hodinu zjevení v La Salettě,
v sobotu 19. září, církev zpívala při
nešporech: "Hleďte, jakým množstvím
slz je zalita tvář Panny Marie. Pohleďte
a vizte, zdali je bolest jako bolest moje,
ta která mi byla způsobena. Slzy se mi
proudem řinou z očí, vzdálil se ten, kdo
by mě potěšil." (srov. Pláč Jeremiáše 1).
Ale děti o tom nevěděly...
Děti nevěděly, kdo je ta zářící, plačící
paní. Najednou Krásná Paní vstala. Děti
se nehnuly z místa. Řekla jim nejprve
francouzsky: "Přistupte blíže, mé děti,
nebojte se; jsem tu, abych vám oznámila
velkou novinu." Děti nerozuměly přesně
jejím slovům. Francouzština sice pro ně
nebyla zcela cizím jazykem, ale v okolí
Ablandins se tehdy mluvilo pouze
nářečím.
Ale její hlas, ten zněl jako hudba,
uváděly potom děti. Najednou zmizel
všechen strach, děti seběhly po úpatí
dolů a přistoupily ke Krásné Paní, která
jim také vyšla několik kroků vstříc. Nyní
stály tak blízko, "že by nikdo mezi nimi
a Krásnou Paní nemohl projít" - řekl
potom Maximin. Děti z ní nespouštěly
oči a ona nepřestávala plakat. Krásná
Paní byla vysoká a celá zářila. Její oděv
připomínal úbor prostých žen zdejšího
kraje - dlouhé šaty, kolem pasu
převázaná zástěra, přes ramena šátek
překřížený a svázaný za zády, na hlavě

čepec. Její hlavu korunoval věnec z růží,
které také lemovaly její šátek a zdobily
její boty. Nad jejím čelem zářilo silné
světlo připomínající diadém. Kolem
ramen visel velký řetěz a na druhém,
menším řetězu (kolem 25 cm) byl
zavěšen zářící kříž.

Foto: zdroj Wikipedia

Děti potom uváděly, že celé světlo
vycházelo právě z toho kříže a
ozařovalo celou Krásnou Paní. Na
koncích ramen kříže bylo vidět kladivo a
kleště. Jakoby Matka Boží chtěla
opakovat po sv. Pavlovi: "Rozhodl jsem
se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic
než Ježíše Krista, a to Krista
ukřižovaného." (1 Kor 2,2) Zve nás,
abychom
zvolili
mezi
kladivem,
symbolem hříchu, který ukřižoval a
neustále ukřižovává Ježíše, a kleštěmi,
symbolem obrácení a osvobození od
utrpení. Tento kříž dostatečně mluví o
tom, čím je poselství z La Saletty.
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Dne 19. září 1851 píše grenobelský
biskup, mons. Philibert de Bruillard, svůj
věroučný
pastýřský
list.
Jeho
nejdůležitější
část
zní
takto:
"Usuzujeme, že zjevení Panny Marie
dvěma pastevcům dne 19. září 1846 na
jedné hoře alpského pásma, příslušející
k farnosti La Saletta a spravované
arciknězem z Corpsu, nese v sobě
všechny známky pravosti a že věřící
mají oprávněné důvody uznávat je za
nepochybné
a
pravé."
V dalším pastýřském listu z l. května
1852 oznámil
grenobelský biskup
nutnost vybudování svatyně na hoře
zjevení a zároveň povolal do La Saletty
skupinu diecézních misionářů za účelem
zajištění duchovní péče v této svatyni.
Základní kámen kostela byl položen 25.
května 1852 a stavební práce trvaly až
do roku 1865. Dne 20. srpna 1879 byl
kostel posvěcen a byl mu udělen titul
"baziliky", tedy privilegovaného místa
shromažďování Božího lidu.

Panno, Smířitelko hříšníků, ale obrať
mě, vypros mi milost, abych Tě těšil/a
svatým životem a mohl/a Tě vidět
jednou v nebi. Amen.
/Lada Badinová/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Minivýlet s dětmi z náboženství
V sobotu 17. června jsme se rozloučili
se školním rokem malou procházkou po
Ořechově. Cestou jsme měli pár
naplánovaných poznávacích zastávek. 1.
byla návštěva kostela sv. Jiří s malou
prohlídkou a modlitbou. Při 2. zastávce
jsme si mohli prohlédnout nové bydlení
pro o. Krzysztofa. Děkuji za umožnění
obou prohlídek manželům Peškovým. 3.
zastávkou byl kříž na tikovickém kopci,
kde jsme posvačili a následně doputovali
na faru horní. Tam jsme si zahráli
několik her a opekli špekáčky. Děkujeme
za
přípravu
dřeva
k táboráčku
ministrantům, kteří se právě účastnili
brigády ve farské zahradě. I když nás
bylo jen 5, zažili jsme krásný den plný
legrace a milého společného putování 
/Radka Jedličková/

Modlitba k Panně Marii La Salettské –
smířitelce hříšníků
Naše Paní La Salettská, opravdová
Matko bolesti, vzpomeň na slzy, které si
pro mne prolévala na Kalvárii. Vzpomeň
též na úzkostlivost, s jakou o mě stále
pečuješ, abys mne uchránila trestů
spravedlnosti Boží, a uvaž, můžeš-li mě,
své dítě, nyní opustit, když si pro mě
tolik učinila. Jsem touto utěšující
myšlenkou povzbuzen/a a přicházím
k Tobě přes veškerou svou nevěrnost a
nevděčnost. Neodmítej mé prosby, ó

Změna ve farnostech
V pátek 30. června při večerní mši
svaté jsme se v zaplněném kostele
rozloučili s naším duchovním otcem Mgr.
P. Mariuszem Szierpniakem. Rozloučení
bylo skromné, tak jak si sám přál. Vše,
co pro nás za pouhých 5 let vykonal, jak
na poli duchovním, tak i hospodářském,
bude jistě sepsáno pro farní kroniku
dlouhým seznamem.
Připomínám jen
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účinnou
duchovní
obnovu,
která
nespočívala jen v nové evangelizaci,
přednáškách zvaných povolaných osob,
v novénách, ale i v obnově poutnického,
a velmi prospěšného propojení aktivit
spřízněných farností ořechovských a
moravanských.
Pět zdárných let
s otcem Mariuszem se projevilo také
v oblasti údržby farního majetku. Byly
provedeny dílčí i velké náročné opravy
na kostele a obou farách. Zanechal
nesmazatelné stopy v duších zejména
mladých farníků. V závěru mše sv. mu
bylo za vše poděkováno prostřednictvím
mladých farníků kyticí, drobnými dárky
a fotoknihou, která dokumentuje
pětiletou činnost v našich farnostech a
poskytuje zejména vzpomínky na poutě
a výlety s mládeží, s rodinami a
ostatními - přes Peregrínek, Koclířov,
Polské Tatry, španělskou Compostelu,
severní Itálii, až po Svatou zemi, kam
by se mnozí sami nikdy nedostali.

v pravou chvíli
vešel
náš nový pan
farář, nynější duchovní otec Th.Dr. P.
Krzysztof Drzazga, který přijel rovnou
z rodného Polska. Po vyzvání otcem
Mariuszem přistoupil až k oltáři a za
silného potlesku se oba kněží bratrsky
objali. Ještě nakonec jsme společně
zazpívali
oblíbenou
píseň
Bárka,
v polském jazyku. Večer se na faře
konalo společné posezení obou kněží
a mládeže. Nový nástupce otec Drzazga
byl pak farníky u Všech svatých
oficiálně přivítán při nedělní mši svaté
2. července 2017. Po mši svaté přijal
otec Krzyzstof pozvání na faru, kde se
s ním mohli přítomní farníci při kávě a
čaji blíže seznámit. Další bližší kontakt
s novým duchovním otcem někteří
farníci zaznamenali při poutní mši svaté
u kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Ořechovičkách.
Od 1. července bude působit otec
Mariusz jako farář ve farnosti
Moravany, Nebovidy a Želešice. K nám
bude občas docházet při různých
příležitostech. Otec Krzysztof Drzazga
bude farářem v Ořechově u Všech
svatých a u svatého Jiří, dále
v Pršticích a Radosticích. Oběma kněžím
přejeme do jejich náročné a nelehké
služby hodně zdraví, Božího požehnání a
stálou přímluvu Matky Boží. Bůh ať jim
za vše štědře odplatí. A my si přejme,
aby
naše
farnosti
a
církevní
společenství vzájemně spolupracovaly,
rozvíjely se a sílily. Za to se modleme.
/Lidka Krečmerová/

Foto: Tomáš Dudík

Hezké a symbolické bylo v závěru mše,
když hlavním vchodem do kostela, právě
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Ustanovení o. Krzyzstofa Drzazgy
V sobotu 1. července 2017 při jedné z
posledních večerních mši sv. s nedělní
platností představil rosický děkan Mons.
František Koutný farníkům nového
správce ořechovských farností. Od
tohoto data je naším novým farářem P.
Krzysztof Drzazga.
Po formalitách proběhla na faře
seznamovací beseda otce Krzysztofa a
děkana Mons. Koutného se členy
tikovických farních rad. Ekonomická
rada je seznámila s dalšími plány na
využití zbývajících farních prostor, aby
byla farnost v budoucnosti finančně
lépe zabezpečena. Děvčata z pastorační
rady připravila malé občerstvení. V
závěru besedy jsme poděkovali Pánu za
nového kněze.
/Ivan Macíček/

Foto: Tomáš Dudík

Žehnání dopravních prostředků
V neděli 23. 7. 2017 proběhlo po mši
svaté žehnání dopravních prostředků. V
mnoha farnostech je toto žehnání
tradicí v souvislosti se svátkem sv.
Kryštofa, který připadá na 25.
červenec. Sv. Kryštof je patronem
poutníků, řidičů, cestujících… Je také
patronem
leteckých
záchranářů.
Volacím znakem těchto záchranářů je v
ČR právě jméno Kryštof v kombinaci s
číslem, které je přiděleno jednotlivým
stanicím v republice. To jen pro
zajímavost. V naší farnosti se toto
žehnání konalo poprvé. Náš duchovní
správce
otec
Krzysztof
vyzval
v nedělních (16.7) ohláškách k účasti na
tomto
žehnání
nejen
majitele
automobilů, ale také majitele kol,
koloběžek, případně jiných dopravních
prostředků.
Nejvíce
se
dostavilo
osobních
automobilů, ale také se objevili i
cyklisté. Pro nás osobně to bylo poprvé,
kdy jsme se zúčastnili takového žehnání
s našimi dopravními prostředky, kterými

Poutní mše sv. v Ořechovičkách
Již
tradičně
ořechovští
hasiči
připravují v naší obci cyrilometodějské
hody, které jsou spojeny s poutní mší
sv. u kapličky v Ořechovičkách, která je
zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. Také
letos 5. července v 9 hodin se na
prostranství u kaple sešli věřící ke
slavení mše sv. Hlavním celebrantem byl
o. Mariusz, kázání o pokladu víry měl o.
Krzysztof a s nimi u oltáře dále byli
jejich spolubratři v kněžské službě – o.
Stanislaw a o. Wieslaw. Po skončení mše
mnozí přítomní přijali pozvání na
přátelské posezení a popovídání si.
Nechyběl ani zpěv a trocha tance
/Leona Steingartová/
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bylo kolo a osobní automobil. Otec
Krzysztof žehnal nejen před kostelem,
ale i na prostranství před zdravotním
střediskem. Věřme, že nám toto
požehnání pomůže, abychom se všichni
vrátili z našich cest ve zdraví a v
pořádku do svých domovů. Ať nás svatý
Kryštof provází a chrání na všech
cestách.
/Jirka Trenz/

Foto: Jan Rybníček

Vystoupení skupiny Fatima
V neděli 13. srpna byla v želešickém
kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie tradiční akce žehnání růží a
květin. Po celý den mohli lidé přicházet
a kochat se krásnými vazbami z různých
květin, travin a růží. Květiny byly na
stěnách, oltářích, stolcích – nádhera, co
všechno se i v letošním suchém létě
urodilo, a když šikovné ruce ještě
umocní tu přirozenost a krásu stvořené
něžné květiny, oko i srdce plesá!
V 15 hodin jsme přišli na řadu my Fatima. Kostel byl zalidněný a naše
skupina vystoupila s 15ti písněmi, které
složil a otextoval Peťa Trenz se svojí
Hankou. Myslím, že jsme se snažili
předvést to, co jsme se naučili, a
potěšit všechny posluchače. Svým milým
slovem nás uvedla paní Lenka Ungrová a
ke každé písničce měla krátký příběh.
Po našem vystoupení otec Mariusz,
kterého jsme po delší době opět rádi
viděli, odsloužil litanie ke svátku Panny
Marie na nebe vzaté (15.8.). Litaniemi
jsme prosili o pomoc a přízeň nás, jejich
dětí. Požehnání od přítomného otce

Foto: Tomáš Dudík

Poutní mše svatá v Silůvkách
Poslední červencovou neděli se již
tradičně v Silůvkách sloužila mše svatá
k poctě sv. Anny, patronky obce. Letos
jsme
zde
uvítali
nového
kněze
ořechovských
farností
–
otce
Krzysztofa. V promluvě zdůraznil úlohu
rodičů Panny Marie – sv. Jáchyma a
Anny. Vládla zde pěkná pohoda, sešli se
věřící i z okolních vesnic. Hostem byl
také děkan z polského Lublinu, otec Jan.
V orlovně, kde byl připraven oběd, se
potvrdilo to, že máme mezi sebou
výborné zpěváky.
/Zdenka Fialová/
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snadno
ovlivnit,
zatímco
mlčenlivé lidi je velmi těžké.“

misionáře z Kamerunu završilo nedělní
slavnostní odpoledne.
Děkujeme za pozvání, pohoštění a
společné chvíle! Kéž nás Matka Boží
provází a vede nás ke svému Synu.
/Milena Kovářová/

ovlivnit

Lurdy, Fatima, Amsterodam, Turzovka,
Paříž. Všechna tato místa spojují
zjevení Panny Marie. O nich se můžete
dočíst v dalších knihách, které nabízí
farní knihovna: Píseň o Bernadettě,
Fatima, Poselství Paní všech národů,
Živá voda z Turzovky a Neposkvrněná
a její medaile.

FARNÍ KNIHOVNA
Zvu vás na Mariánskou pouť vhodnou i
pro ty, kterým již pohyb dělá problémy.
Nebude to totiž pouť, na jakou jsme
zvyklí, ale pouť po Mariánských
pokladech, které skrývá naše farní
knihovna.
Začneme poezií. Renčova
Popelka
nazaretská
patří
k těm
klasickým dílům, po kterých sáhnou
všichni milovníci veršů. Provede nás
celým životem Panny Marie, ukáže nám i
její zápas pod křížem a vše co
následovalo:
„Už naposled a nenávratně,
zavinutého v bílém plátně,
synáčku můj, tě líbat smím.
Až zas tě spatřím, budeš Králem.
A blahých duší Jeruzalém
tvým vydobytým královstvím. “

Pro duše hloubavé a lačnící po
prohloubení
svých
teologických
vědomostí jsou připraveny knihy od
Martina Weise- Mariánské zrcadlo,
Raniero Cantalamessy -Maria, zrcadlo
církve a kniha O pravé oddanosti
k Panně Marii.
Musíme si však přiznat, že většina z nás
svádí marný boj s časem a vyhledává
spíš
kratší
tituly.
Nakladatelství
Paulínky vydalo výběr z homilií papeže
Benedikta XVI. s názvem Mariánské
myšlenky v opravdu kapesním formátu.
Nebojte, děti, na vás jsme nezapomněli.
Pro vás máme připravenou krásně
ilustrovanou knihu od Piery PaltrovéMaria život Matky Boží.

S knihou Joachima Meisnera Meditace
o Panně Marii se můžeme hlouběji
ponořit do tajemství, která nám Bůh
skrze Marii nabízí. „Žádný učený z nebe
nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si
zvolil
svou
cestu
do
světa
prostřednictvím člověka, který se
jmenuje Maria. Kdo chce zapalovat jako
blesk, musí být dlouho mrakem. Chceš-li
něco zvěstovat, naslouchej dlouho sám
sobě. Povídaví lidé se totiž nechají

Pro
nové
čtenáře
Peregrínka
připomínám, že farní knihovna svaté
Zdislavy sídlí na faře vedle kostela
Všech svatých a je otevřena každou
první neděli v měsíci po mši sv. (mše
začíná 9.15).
/Hanka Poledňová/
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diecézí do Fatimy ve dnech 12. – 13. září
2017 bude v místě zjevení v Cova da
Iria ve Fatimě převzata socha Panny
Marie Fatimské. K oslavě jubilea jsme
zváni do brněnské katedrály na
Petrově v neděli 17. září 2017
Program:
10:00 přivítání sochy Panny Marie
Fatimské
10:30 mše svatá, celebruje diecézní
poutní referent R. D. Milan Vavro
12:00 blok modliteb a meditací farností,
hnutí a komunit
15:00 program slavnostního setkání
diecéze v katedrále při Jubileu Fatimy,
úvodní slovo pomocného biskupa Mons.
Pavla Konzbula, modlitba růžence
(tajemství světla) – přípravná modlitba
k zasvěcení jednotlivých stavů, Fatima –
výzva k modlitbě a pokání, výklad o
významu
fatimského
proroctví
zasahující přes uplynulé století do
současnosti (Mons. Pavel Dokládal, Ing.
Hana Frančáková)
16:30 hlavní mše sv., celebruje biskup
Mons. Pavel Konzbul a kněží brněnské
diecéze
18:00 slavnostní průvod dětí, mladých a
krojovaných se sochou Panny Marie
přes Dominikánské náměstí na Zelný
trh, modlitba za město Brno a diecézi

FARNÍ MATRIKA
Farnost Všech svatých
Křty: 19.8. Erik Longin, 16.9. Christian
Bagar
Svatby: 12.8. Petr Piech a Veronika
Hanzlíčková
Pohřby: 6.7. Růžena Dobrovodská, 15.8.
Marie Olivová
Farnost sv. Jiří
Pohřby: 10.7. František
Božena Baarová ( Prštice)

Hron,

3.8.

CO NÁS ČEKÁ
Každý 1. pátek v měsíci otec
Krzysztof navštěvuje nemocné, můžete
své nemocné u něj nahlásit osobně nebo
telefonicky (732 369 069)


 Na 1. pátek v měsíci je po mši u
Všech svatých adorace Nejsvětější
svátosti
 Na 1. sobotu v měsíci od 19:00
v kostele sv. Jiří je adorace a
modlitba sv. růžence
 Komunita Emmanuel zve manželské
páry na duchovní obnovu pro manžele
„Láska a pravda“. Obnova probíhá v
sobotu 23. září, 21. října a 25.
listopadu 2017 od 9:00 hod.v Brně,
ulice Lidická 24. Přihlašovat se můžete
do 15. září 2017 na lap@emmanuel.cz.
NABÍDKA Z DIECÉZE

 Národní svatováclavská pouť ve
Staré Boleslavi se uskuteční 28.9. od 10
hodin.

 V letošním roce si připomínáme 100.
výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Při Národní pouti českých a moravských

 Jsme zváni na poutní mši sv.
v kostele sv. Václava v Moravanech ve
čtvrtek 28.9. v 10:00
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Bohoslužby v září 2017
Ořechov, kostel Všech svatých
1.9. 1. pátek v měsíci
Pátek
Všech sv.
3.9. 22. neděle v mezidobí
Neděle Všech sv.
8.9. Narození Panny Marie
Pátek
Všech sv.
10.9. 23. neděle v mezidobí
Neděle Všech sv.
15.9. Panna Maria Bolestná
Pátek
Všech sv.
17.9. 24. neděle v mezidobí
Neděle Všech sv.
22.9.
Pátek
Všech sv.
24.9. 25. neděle v mezidobí
Neděle Všech sv.
28.9. Slavnost sv. Václava
Čtvrtek Všech sv.
29.9. sv. Michael, Gabriel a
Pátek
Všech sv.
Rafael
Ořechov, kostel sv. Jiří
2.9. 1. sobota v měsíci
Sobota Sv. Jiří
3.9. 22. neděle v mezidobí
Neděle Sv. Jiří
6.9.
Středa Sv. Jiří
10.9. 23. neděle v mezidobí
Neděle Sv. Jiří
13.9. sv. Jan Zlatoústý
Středa Sv. Jiří
17.9. 24. neděle v mezidobí
Neděle Sv. Jiří
20.9. sv. Ondřej, Pavel a
Středa Sv. Jiří
druhové
24.9. 25. neděle v mezidobí
Neděle Sv. Jiří
27.9.
Středa Sv. Jiří

17:30
9:15
17:30
9:15
17:30
9:15
17:30
9:15
8:30
17:30

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

19:00
8:00
17:30
8:00
17:30
8:00
17:30

Růženec
Mše sv.
Růženec
Mše sv.
Růženec
Mše sv.
Růženec

8:00 Mše sv.
17:30 Růženec

Každou sobotu je sloužena mše sv. s nedělní platností
v Pršticích v 16:30 a v Radosticích v 17:30 hodin.
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