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PŘÁNÍ NAŠEHO OTCE BISKUPA

V narozeném Ježíši Kristu
se zvláštním způsobem setkává
čas s věčností, lidské s božským.
V něm se hodnota
i těch sebenepatrnějších věcí
vykonaných z lásky
dotýká této tajemné hranice.
Přeji Vám radostné Vánoce
prožité s narozeným Ježíšem
i požehnanou cestu příštím rokem.
Ze srdce žehná
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ OTCE MARIUSZE
Vážení a milí farníci,
s radostí a vděčností v srdci Bohu za
Vás, chci Vám a Vašim drahým popřát
pravou radost z příchodu Spasitele a
požehnaný rok 2014. Ať dobrý Pán splní
Vaše ušlechtilé touhy a všechny nás vede
stále blíž k sobě. O to se budu obzvlášť
modlit o těchto svátcích Narození Páně.
Váš bratr v Kristu
otec Mariusz Sierpniak

SLOVO OTCE MARIUSZE
Prostinké a nenápadné byly ty první
Vánoce
Možná jste někdy přemýšleli nad tím,
jak vypadaly první Vánoce? Jak je
prožívala Svatá rodina? Byly jistě
prostinké, chudé a nenápadné. Nikdo
nevěděl přesně, kde se narodí dlouho
očekávaný Spasitel. „Snad v Betlémě“ –
říkali. Ale v Betlémě bylo asi 500 domů,
tak kde to nakonec bude? – Nevěděli.
Věděli jen, že doba je zralá. Rod Davidův
už nevládnul a místo něj měli krále
Heroda, kolaboranta. Věřili tedy, že Boží
přísliby o Mesiáši se musí brzy naplnit. A
jak se tento slíbený příchod Spasitele
odehrál? Asi takto: dva unavení poutníci
– Maria a Josef – po čtyřdenním
pochodu se dostali do Davidova města
Betléma. Dlouho tam hledali nocleh, ale
marně.
Nakonec jim zbyla jakási
jeskyně, do které naháněli pastýři svá
stáda. Byl to v podstatě špinavý chlév s
hrstí sena. Zde se uložili na noc. „Když
tam byli, naplnil se jí čas, kdy Maria
měla porodit. A porodila …“ (Lukášovo
evangelium 2,6). Radoval se tenkrát
někdo z příchodu Božího Syna na zem
kromě této malé věrné hrstky Izraelitů,
Marie, Josefa a prostých pastýřů?
- Víte, z čeho se tenkrát svět radoval?
Že se v Římě v kapitolu narodil císaři
Augustovi synáček. Čekala na něj zlatá
kolébka a velká oslava v celé Říši. A co z
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kterou zakouší maminka, když se dívá na
svoje právě narozené dítě a vnímá, že je
Božím darem a zázrakem, za který lze
jen děkovat!
Při třetí adventní neděli - po hlavní
promluvě, se papež obrátil k dětem,
které si s sebou přinesly k tradičnímu
požehnání na Svatopetrské náměstí
figurku Ježíška ze svých domácích
betlémů: „První pozdrav dnes patří
dětem Říma: Kde jsou? - Hodné! Přišly
jste na tradiční požehnání figurky
děťátka Ježíše, organizované Římskými
oratořemi. Drahé děti, až se budete
modlit před svým betlémem, pamatujte
také na mne. Já budu na vás také
pamatovat. Děkuji a požehnané Vánoce!“
/Lada/

této velké císařovy oslavy dnes zbylo?
Ví někdo z vás, jak se jmenoval tento
Augustův synáček?
A přece jméno
tohoto nepatrného Dítěte, narozeného
tenkrát v Betlémě, znají dnes téměř
všichni lidé. Na místě, kde stál chlév, ve
kterém se Ježíš narodil, stojí dnes
bazilika. Místo Ježíšova narození je
snad nejznámějším místem na světě. Ale
nejde zde jen o to historické Ježíšovo
narození v určitém úseku lidských dějin,
Ježíš se i dnes neustále „rodí“
v lidských srdcích. Přichází v pokoře
jako bezmocné Dítě, aby nás svou
velikostí nepřitlačil. Nekřičí, nevnucuje
se, není jako televizní reklamy,
billboardy
či
reproduktory
supermarketu, které nás svou nabídkou
chtějí ohlušit a přinutit, abychom to
koupili. Zde je nezištná Láska, zde je
přijetí a naše svobodné rozhodnutí, zde
je opravdový Spasitel.
/P. Mariusz Sierpniak/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Josef
Žil v 1. století. Pocházel z královského
rodu, v té době zchudlého. Byl tesařem.
Zasnoubil se s
Marií. Když se
dozvěděl, že čeká
dítě,
chtěl
ji
potají opustit, aby
ji
nevystavil
hanbě. Ve snu se
mu však zjevil
anděl a řekl mu:
„Josefe,
synu
Davidův, neboj se
přijmout
Marii,
svou manželku; neboť co v ní bylo
počato, je z Ducha svatého. Porodí syna

Z PROMLUVY
SV. OTCE FRANTIŠKA
Pravou radost nemůže nikdo a nic
odejmout
Panna Maria kéž nám pomůže spěchat k
Betlému, abychom se setkali s Dítětem,
které se narodilo pro nás, pro naši spásu
a radost všech lidí. Jí anděl pravil:
„Raduj se, milostiplná, Pán s Tebou“. Kéž
nám vyprosí, abychom v rodině, v práci,
ve farnosti a v každém prostředí žili
radostí z evangelia. Niternou radostí,
tvořenou úžasem a něhou. Takovou,
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a dáš mu jméno Ježíš; neboť on
vysvobodí lid z jeho hříchů.“ Když se
Josef probudil, vzal Marii k sobě. Při
sčítání lidu za císaře Augusta musel i s
Marií jít do města Betléma, odkud
pocházel jeho rod, aby se tam dal
zapsat. V Betlémě se Marii narodil syn
Ježíš. Poté byl Josef andělem vyzván,
aby uprchl s Marií a dítětem do Egypta
a zachránil se tak před Herodovým
pronásledováním. Když Herodes zemřel,
chtěli se vrátit zpátky, ale báli se
Herodova nástupce a na pokyn ve snu se
usadili ve městě, zvaném Nazaret. Z
Josefových ctností mimořádně vyniká
víra. U něj vidíme, že věřit znamená
připustit všechno, co od Boha přichází a
někdy i všeho zanechat, všechno nechat
běžet a všechno opustit. Jen nikdy
nepřipustit, že by Bůh opustil toho, kdo
se na něj spolehne. A tato víra s láskou
vůči Bohu i lidem byla uskutečňována v
lásce k jeho snoubence a byla základem
všech dalších ctností. Jeho život byl
ustavičnou modlitbou. On rostl v
usebranosti a v jednotě s Bohem
Spasitelem. Duše ponořená v Boha prý
poznává dokonale sklony lidského ducha
a nepohoršuje se tím, ale dívá se na ně s
klidným odstupem, který pramení z
lásky. Všechno zahaluje milosrdenstvím.
Lidé žijící s Bohem mají hluboký a
bolestný soucit s tímto světem, s hříchy
lidí a se zlem kolem sebe, ale tato
bolest se pro ně nestává důvodem ke
zlořečení ani k bědování, ale pouze
soucitem. Proto Josefa můžeme mít tak

dobře nejen za vzor, ale i za důvěrníka,
s jehož pomocí budeme schopni stávat
se lepšími. Josef byl tichý a většinou
zůstával v pozadí. Bylo-li však třeba,
dovedl bez průtahů a překroucení
vykonat, co od něj Bůh žádal. Byl také
skromný, ale zároveň rozhodný, pokud
šlo o plnění Boží vůle. Když bylo Ježíšovi
12 let, ztratil se rodičům v Jeruzalémě
a ti ho hledali, až ho našli sedět v
chrámě a rozmlouvat s kněžími. Poslední
zmínka o Josefovi je, když Maria říká
Ježíšovi: „Synu, co jsi nám to udělal?
Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí
hledali.“ Při Kristově ukřižování jistě
nebyl mezi živými, protože jinak by Pán
Ježíš nesvěřoval Pannu Marii apoštolu
Janovi. Dá se usuzovat, že Josef zemřel
v období Ježíšovy dospělosti. Je jisté,
že měl čest umírat v Ježíšově blízkosti,
snad přímo v objetí Spasitele světa. Na
druhou stranu se dá říci, že se s ním
dočasně loučil a to lehké nebylo. Ježíš
mu však jistě v té chvíli oplácel lásku,
takže se Josef loučil se světem v
ovzduší boží lásky a milosti. To byl
důvod, pro který je uctíván jako patron
dobré smrti. Jeho jedinečná úloha mu
zajistila i významné místo v úctě Církve.
Jeho svátek se slaví 19. března.
/Magdalénka/

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple byla postavena v letech 2002 až
2006 zásluhou Obce Prštice a skupiny
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místních občanů, kteří sami zpracovali
projekt,
organizovali
a
prováděli
stavební práce. Třetinu nákladů na
stavbu věnovala Obec Prštice, ostatní
finance byly shromážděny s pomocí
sbírek.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Nádherná mše sv. se svíčkami v
Nebovidech
Slavnost Ježíše Krista Krále, konec
liturgického roku, ukončení Roku víry,
neděle 24. 11. 2013, slavnostní mše sv.
ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské,
patronky nebovidského kostela. Již
tradičně osvěcovalo při této mši sv.
kostel na 300 svíček, liturgii doplňovala
zpěvem a hudbou moravanská schola …
na závěr slovo starosty obce p. Milana
Mojžíše a vzpomínka na předního
restaurátora
fresek
v
kostele,
akademického malíře p. Františka Sysla,
který nedávno zemřel.
Přítmí svíček nám připomnělo, že sice
každá mše sv. může být „jiná“, ale
stejná je vždy v tom, že se setkáváme s
Pánem, že na nás čeká. Je to setkání, na
které nestačí slova, ale je tu jakási
touha zachytit ten okamžik, uchovávat
si ho v srdci a žít z něho. Malý
nebovidský kostel byl plný těch, kteří
toto pozvání přijali a rádi přišli.
/Leona/

Na financování a stavbě se podílely
všechny místní církve. V kapli se od r.
2006 konají pravidelné bohoslužby.
Kapli sv. Jana Nepomuckého spravuje a
udržuje Obec Prštice. Bohoslužby v
kapli se konají každou sobotu v 16:30
hodin.
/Leona/

LITURGIE A MODLITBA
Mešní modlitba k liturgii Narození
Páně
Doba vánoční trvá od 1. nešpor Narození
Páně (24. 12. večer) do neděle po
Zjevení Páně, tj. po 6. lednu.
„Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka,
a s ještě větší láskou jsi ho obnovil,
vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a
má účast na našem lidském životě; dej,
ať my máme účast na jeho božství.
Amen.“

Setkání s o. misionářem
Na 1. adventní neděli 1. 12. nás navštívil
misionář otec Ryszard Górowski, který
působí v Africe už od roku 1989. Kostel
nám vyzdobil plátny s různými motivy.
Např.: Poslední večeře, Panna Maria
když ještě očekávala narození Ježíše,
Pán Ježíš jak kázal atd. Plátna ručně
vyšila dívka z kmene Pygmejů, kteří jsou
malého vzrůstu. Na plátnech byly tři
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nejdůležitější barvy – bílá, červená a
černá. Jak nám o. Ryszard vysvětlil, bílá
označuje svatost Boha i člověka,
červená utrpení a mučednictví a černá
připomíná smrtelnost našeho těla. V
kostele Všech svatých jsme měli také
výstavu fotek z misijních cest. Otec
misionář měl kázání dlouhé, ale pěkné.
Pozdravil nás i africkým nářečím, jinak
mluvil polsky. Překládal nám to náš otec
Mariusz.

viděl u cesty sedět holčičku v
roztrhaných šatech a v ruce měla
syrovou bramboru. Africké děti jsou
pořád veselé, smutné jsou, jenom když
mají hlad. Mají smutné oči. Ta holčička
si myslela, že o. Ryszard je smutný,
protože má hlad a tu syrovou bramboru
mu nabídla.
3. Další malá holčička nesla na zádech
svého mladšího brášku. V Africe
maminky nosí svoje děti na zádech nebo
na břichu. Otec se jí zeptal, jestli to
není pro ni moc velká zátěž. A ona mu
odpověděla, že to není zátěž, že je to
bráška.
Bylo to hezké kázání o lásce k Bohu a
lidem. V Africe jsou sice lidé o hodně
chudší než my v Evropě, ale mají asi
hodně lásky. Děti tam nemají mobily a
počítače. Prý vlastně mají „africký
počítač“. To je tabulka, na kterou se
píše, a když se popíše, tak se smaže a
může se psát znovu.

Zapamatoval jsem si několik zajímavých
příběhů. Např.
1. Když vyjde v Africe slunko, antilopa
se zvedne a utíká se schovat před lvem.
Když vyjde slunko, probudí se také lev a
běží za tou nejpomalejší antilopou, aby
se najedl. A když vyjde slunko, děti,
dospělí, babičky, dědečci utíkají, aby se
setkali s Pánem Bohem a druhým
člověkem. Někteří jdou pěšky i 10 km.
Mše v Africe trvá nejméně 3 hodiny,
aby si pořádně u Pána všichni odpočali –
prý se nejen modlí, ale také tančí. Otec
Ryszard říkal, že my máme hodinky a
Afričané mají čas.
2. Když přijel do Afriky, byla tam
zrovna válka a o. misionář z toho všeho,
co viděl kolem sebe, byl smutný. Šel a

Po skončení mše jsme mohli na misie
přispět – na jídlo a školní potřeby pro
asi 600 dětí z místa, kde o. Ryszard
působí a také na bohoslovce. Je jich
tam 24, z toho už 3 kněží a 3 jáhni. Na
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památku jsme my, ministranti a děti,
které byly v kostele, dostali ručně
vyřezávaný dřevěný křížek, který
vyrobili afričtí ministranti. Mše s o.
misionářem se mi líbila a jsem rád, že
jsme se s ním setkali a dozvěděli se o
tom, jak to chodí na misiích v Africe.
Rád bych se někdy do Afriky podíval.
/Radek, 7. třída/

SVĚDECTVÍ
Nevím, jestli je to zrovna svědectví, ale
asi před třemi roky jsem dostala na
začátku
Adventu
od
kamarádky
„Vánoční velepíseň lásky“. Dobře jsem si
to schovala. Samotný začátek 13.
kapitoly Pavlova 1. listu Korintským
nosím v peněžence už několik let a moc
ráda si zrovna toto Slovo připomínám.
A v Adventu k tomu vždycky přidávám
ještě dodatek – Vánoční velepíseň lásky.
Pomáhá mi prožít adventní dobu trochu
„jinak“. Dovolte, abych se s Vámi o to
podělila.

Sv. Mikuláš v Moravanech
V pátek 6. prosince po mši sv. přišel za
dětmi do kostela v Moravanech sv.
Mikuláš, aby jim udělal radost a
obdaroval je. Na pomoc si vzal anděla.

1. Korintským 13, 1-8
Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, ale lásku bych neměl, jsem
jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl
všem tajemstvím a obsáhl všechno
poznání, ano, kdybych měl tak velkou
víru, že bych hory přenášel, ale lásku
bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano,
kdybych vydal sám sebe k upálení, ale
lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,
láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá
křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale
vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska
má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.

Vánoční svátky jsou zde
Téměř všichni farníci znají krásný
kostel na Vranově. Tento chrám má též
nádherný betlém, který svítí a hraje
koledy. Udělejte si výlet, budete mít
krásný zážitek. Vezměte ve svátečních
volných dnech děti nebo vnoučata a
jeďte!
Program vánočních bohoslužeb a akcí na
Vranově najdete na www. dc-vranov.cz
/Majka/
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Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila
světelnými řetězy, jedlovými větvičkami
a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku
ke své rodině, nejsem nic víc, než
dekoratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla
kila
vánočního
cukroví,
navařila
labužnické pokrmy a připravila vzorově
prostřený stůl, ale neměla lásku ke své
rodině, nejsem nic víc, než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro
bezdomovce, zpívala koledy v domově
pro seniory a všechen svůj majetek
darovala pro dobročinnost, ale neměla
lásku ke své rodině, nic by mi to
neprospělo.
Kdybych ověsila vánoční stromeček
třpytivými
baňkami
a
vánočními
hvězdami, zúčastnila se úchvatných
slavností, zpívala sóla v kostelním sboru,
ale zapomněla na Ježíše, potom jsem
nepochopila, oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít
dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory
chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s
vzácnými
vánočními
porcelánovými
servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za
to, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může
něco očekávat, ale ráda obdarovává
právě ty, kteří to nemohou oplácet.

Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy
doufá, všechno snáší. Láska nikdy
nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se
rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí,
golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska
zůstane.
/Leona/
Vzpomínka na roráty
V době, kdy v kostele u sv. Jiří působil
P. Břetislav Lauterbach, se v adventní
době konaly tzv. roráty. Brzy ráno jsme
vycházeli, ještě za tmy, do kostela.
Tehdy bývalo také hodně sněhu a mráz.
Kdo měl cestu dalekou, vzal si s sebou i
školní brašnu a z kostela šel rovnou do
školy. Na tyto ranní mše doprovázené
zpěvy, jsme chodívali s rodiči, tatínek
šel pak do práce a maminka byla doma a
starala se o domácnost. Byla to pěkná
příprava na Narození Páně. V době
vánoční pak bývala v neděli tzv.
Jesličková pobožnost. Děti přečetly
modlitby u jesliček a všichni pak
společně zpívali koledy.

MARIÁNSKÉ SVÁTKY
Slavnost Matky Boží, P. Marie (1.1.)
oslavuje tajemství, že žena přivedla na
svět Božího Syna. Maria neporodila
člověka, který by byl dodatečně Bohem
přijat za syna, ale zrodila Boha samého.
Slavnost Matky Boží nás vede k
uvědomění si různých stránek Božího
výkupného jednání. Tajemství vtělení je
nám představováno z Mariina pohledu.
Tak přichází ke slovu důstojnost ženy.
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Zrodila-li jedna
žena ze svého
konečného klína nekonečného Boha,
vypovídá to cosi podstatného o
mateřství vůbec. Neoslavujeme tedy jen
Ježíšovo zrození z Matky, ale také
tajemství mateřství samého, a tím
důstojnost ženy. Co víc se dá o
důstojnosti ženy říci, než že její
mateřství bylo v Marii vyzdviženo od
Boha a že její ženství bylo zbožštěno?
V Marii se nám představuje životodárná
láska ženy, láska, která není změkčilá a
slabá, nýbrž vášnivá a něžná, silná a
ochraňující, kreativní a dynamická,
cílevědomá a mocná. Mariino mateřství
nechce ženu redukovat pouze na její
roli matky, která má jen rodit a
vychovávat děti. Spíše kreslí obraz ženy
charakterizovaný svobodou, nezávislostí, silou, vášní a odpovědností: matka
dává růst, dokáže čekat, dokud v ní
nevznikne božský život proměňující celý
svět. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
dává zaznívat mnoha tónům dávných
představ velké matky. Matka je ta,
která krmí a živí, poskytuje domov a
bezpečí. Je symbolem života. Matka je
však současně matkou ducha, která
člověka znovu rodí a podněcuje jej k
duchovní proměně. Zatímco muž v úsilí o
moc touží po trvání, matka si přeje
proměnu a obnovu. Matka je zároveň
ochranitelkou i původkyní proměny,
snaží se své dítě směřovat ke zralému
lidství a chce jeho duchovní i duševní
rozvoj. Slavnost Matky Boží nám říká
něco o Bohu samém. Maria je zrcadlo, v

němž se odráží Bůh. Maria nám ukazuje
mateřskou dimenzi Boha. Maria není
bohyně, ale vyjadřuje, že v základu
světa je cosi mateřského, životodárná,
něžná láska. Greeley je přesvědčen, že
slavnost Matky Boží poukazuje na
ženský aspekt základu bytí: na
„životodárnou dimenzi Boha – na rozdíl
od mužské dimenze, která životu dává
řád“. Život je silnější než smrt. Obraz
Boží Matky dodává proto našemu životu
naději a důvěru. V základu světa
nenarážíme na zoufalství a absurditu,
ale na mateřského Boha, u něhož
nalézáme bezpečí a který nás něžně
objímá, abychom si u něj mohli
odpočinout se svými obavami a
starostmi.
/podle knihy Anselma Grüna Mariánské
svátky zpracovala Lada/

CO NÁS ČEKÁ
- Betlémské světlo v Ořechově bude k
vyzvednutí 23. 12. odpoledne od 14.
hodiny a 24. 12. dopoledne u rodiny
Dudíkovy, Sokolská 32
- Betlémské světlo v Moravanech bude k
vyzvednutí 24. 12. v kostele sv. Václava
od 14-15 hodin.
- ve čtvrtek 26. 12. na sv. Štěpána jsou
zváni na mši sv. rodiče a děti, dětské
mše sv. budou v 9:15 v Ořechově u
Všech svatých a v 10:45 v Moravanech.
V Ořechově se děti ten den mohou těšit
na dárečky pod stromečkem v kostele.
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- 26. 12. v 17:00 bude dodatečně
sloužená mše sv. v kostele sv. Jiří
v Ořechově.
Nebyla
původně
v programu.
- 26. 12. v 17:00 jsme pozváni do
kostela v Nebovidech na Vánoční
koncert.
- 27. 12. nás čeká vánoční setkání
moravanské farnosti, začne na faře po
mši sv. v cca 18:45.
- v neděli 29. 12. na Svátek Svaté
rodiny se můžeme těšit na obnovení
manželských slibů během mše sv. v 9:15
v Ořechově u Všech svatých a v 10:45 v
Moravanech. U sv. Jiří bude obnova
manželských slibů při mši sv. v sobotu
28. 12. v 18:00.
- 29. 12. v 15:00 se bude konat
v Orlovně v Ořechově farní den obou
ořechovských farností – sv. Jiří a
Všech svatých.
- 31. 12. v 18:00 bude sloužena v
Ořechově – kostele sv. Jiří – děkovná
mše sv. na závěr starého roku pro
všechny tři farnosti.
- 31. 12. od 20 do 21:30 jsou pak
všichni zváni na děkovnou adoraci (beze
mše sv.) do kostela sv. Václava v
Moravanech.
- v neděli 5. 1. 2014 v 16:30 se
můžeme těšit na farní vánoční koncert
v kostele Všech svatých. Na programu

se už tradičně budou podílet různé
skupiny hudebníků z našich farností.
- v sobotu 11. 1. 2014 se v obou
ořechovských farnostech a Moravanech
uskuteční Tříkrálová sbírka. Požehnání
koledníkům proběhne také tento den: v
9:00 v kostele Všech svatých, u sv. Jiří
v 9:30, v Moravanech v 13:00. Ochotní
farníci, kteří chtějí se sbírkou pomoci,
se mohou hlásit v Ořechově u p.
Tomáše Dudíka a v Moravanech u p.
Oldřišky Langáškové.
- V termínu 28. 4. – 5. 5. 2014 se
plánuje pouť do Svaté Země, cena
18.760 Kč + 70 USD (7 x ubytování s
polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích
se
sociálním
zařízením,
doprava
klimatizovaným autobusem ve Svaté
zemi, komplexní cestovní pojištění).
Podrobnosti budou zveřejněny na
farních nástěnkách a internetových
stránkách. Hlásit se můžete přímo u o.
Mariusze
do
15. 1. 2014.
První
organizační setkání zájemců o tuto
pouť proběhne 27. 1. 2014 na faře
v Moravanech v 19:00. Před tím bude
v moravanském kostele sloužená mše
sv. v 18:00.

Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Moravany a Ořechov.
Redakce: Leona Steingartová, Lada Badinová, Magdalenka Šímová, Markéta Kořenková, P. Mariusz
Sierpniak. Grafická úprava: István Steingart. Příspěvky můžete zasílat na adresu peregrinek@email.cz.
Telefon: 777 674 936
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POZVÁNÍ NA FARNÍ DEN
OBOU OŘECHOVSKÝCH FARNOSTÍ
Srdečně zveme farníky z kostela Všech svatých a sv. Jiří
v neděli 29. prosince 2013 od 15. hodiny
do Orlovny v Ořechově

Na co se můžeme těšit?












úvodní slovo otce Mariusze
trocha hudebního naladění
prezentace fotografií z našich farností
občerstvení
výstava starších fotografií
beseda s promítáním fotografií o pouti mužů do Santiaga
hry pro malé i velké děti
triky kouzelníka Pokustóna
bowling
miniturnaj ve fotbale
film Život za život

PŘIJĎTE! TĚŠÍME SE NA VÁS!

