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SLOVO OTCE MARIUSZE
Nemoc přátelským upozorněním duše dotekem milující ruky Boží
Milí moji, v měsíci únoru už tradičně
slavíme
Světový
den
nemocných,
modlíme se za ně a za ty, kdo o ně
pečují. Je to však také příležitost
zamyslet se nad samotným významem
nemoci a podívat se na ne-moc nejen
z hlediska klasické medicíny, ale spíše
psychologie a teologie. A právě to bych
zde rád, i když jen velmi stručně, učinil.
Pokud se tedy na nemoc podíváme čistě
psychologicky a budeme hledat její
hlubší příčinu, můžeme třeba se S.
Freudem říci: jsem nemocný, protože
jsem příliš kouřil, mám žaludeční vředy,
protože jsem potlačoval hněv, mám
rakovinu, protože jsem v sobě dusil
zášť. Takový přístup k nemoci má
samozřejmě své opodstatnění, a nelze ho
jen tak odbýt, protože spojitost naší
duše a těla, je očividná. Je však
nebezpečí v tom, že může vyvolávat
dojem, že za všechno si člověk může
sám. Vyvolává spíše pocit provinilosti a
málokdy
přispívá ke
skutečnému
uzdravení.
Mnohem užitečnější zde může být
teologická interpretace: že se nebudeme
ptát jen na minulost, co jsem udělal
jinak, než jsem měl? Kdo za to může, že
jsem nemocný? Ale že se začnu raději

ptát: Jaký cíl má moje nemoc? Co mi
chce říci? Co bych měl ve svém životě
změnit, aby se to víc líbilo Bohu? Takové
otázky náš pohled na nemoc už značně
rozšiřují. Neredukují ho totiž jen na
hledání příčiny onemocnění a utrpení, ale
ukazují nemoc spíše jako „přátelské
upozornění mé duše, abych si dával
pozor na věci, které jsem si dříve
neuvědomoval“ (C. G. Jung).
Z hlediska víry nejužitečnější však bude
nahlédnout do Nového zákona. Zde
vidíme, že na nemoc nesmíme pohlížet
jen jako na symptom našeho vnitřního
stavu, nýbrž také jako na místo, na němž
nám Bůh chce zjevit svou milost, kde se
nás chce on sám dotknout. Nejlépe to
vyjadřuje sv. Jan v 9. kapitole, kdy mluví
o uzdravení slepého od narození. Ježíše
se tam ptají, kdo je slepotou vinen, zda
zhřešil on sám, nebo jeho rodiče. A
Ježíš zde prolomuje veškeré mravní a
„psychologické“
obvinění
a
říká:
„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je
slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží“
(J 9,3). Jinými slovy: nemoc může mít i
jiný smysl, někdy známý jen Bohu.
Nemusí mít příčinu v nás, v naší minulosti
a poukazovat na naše duševní problémy.
Může být místem, na němž se nám zjeví
působení Boží a Boží sláva. Může být
místem, v němž se Bůh chce s námi
setkat a dotknout se nás milující rukou.
Nemoc může byt nakonec milostí, kdy
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velmi odmítal náboženství. Po rozpuštění
oddílu se vracel na Pyrenejský
poloostrov a dozvěděl se o otci. Pod
dojmem této události Jan přemýšlel o
věcech víry. Začal pracovat jako
pomocný dělník při budování pevnosti
Ceuty. Začal obchodovat s knihami,
zprvu jako potulný prodavač a pak se
stal knihkupcem v Granadě. Roku 1537
vyslechl kázání Jana z Avily a prožil
hlubokou vnitřní proměnu. První reakcí
byly veřejné projevy jeho neobyčejně
velké lítosti nad svými hříchy. Viděl je
jako strašné zlo a silně toužil po Božím
milosrdenství. Pro záchvat kajícnosti ho
zavřeli jako pomateného mezi psychicky
narušené. Tam poznal velmi tvrdé
podmínky, ale také ho tam navštívil Jan
z Avily a usměrnil jeho touhu po pokání
radou, aby své tělesné i duševní síly dal
do služeb těch, kteří velmi potřebují
pomoci. Jan ho uposlechl a začal se
starat
o
nemocné
a
chudé.
Shromažďoval je v domě, který získal
od jednoho šlechtice za pomoci
arcibiskupa, a v němž upravil 47 lůžek. S
láskou o ně pečoval, sháněl jim léky a
vedl je k trpělivosti i k Bohu. Chodíval i
žebrat, aby je mohl zaopatřit. Často
musel snášet posměch. V roce 1547 se
mu v Granadě podařilo vybudovat větší
nemocnici s léčebnou péčí. Pozvolna se
od předchozího roku utvářelo i
společenství, které mělo žít a pracovat
podle Janových ideálů a později se z něj
stal řád milosrdných bratrů. V roce
1548 svou činnost Jan rozšířil

ani délka života, nýbrž schopnost
otevřít se Bohu. Vždyť ve zdraví a
nemoci jde jen o jedno: zda jsem sebe a
celý
svůj
život
odevzdal
Bohu
k dispozici, zda jsem jemu přenechal, co
chce se mnou učinit. Zdraví je úžasný
dar, ale nemoc je někdy ještě větší
milostí, příležitostí – šancí k obrácení.
Co s ní uděláme? Ať nás nic neodloučí
od lásky Kristovy, ani nemoc! To sobě a
Vám moc přeji!
otec Mariusz

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Jan z Boha
Narodil se roku
1495 v Montemoro-Novo, v Portugalsku.
Vyrůstal
v
prosté a zbožné
rodině, ale v osmi
letech,
podnícen
vyprávěním poutníka, jenž byl jeho
rodiči
pohostinsky
přijat,
utekl
do Španělska. V Oropese se ho ujal
vrchní pastýř a postaral se o Janovo
vzdělání. Janova matka byla ze ztráty
syna velmi nešťastná, onemocněla a
brzy zemřela. Otec pak odešel do
františkánského kláštera v Lisabonu a
také tam poměrně brzy zemřel. Po
nějaké době Jan vstoupil do armády.
Štěstí mu tam ale nepřálo, tak se znovu
vrátil do Oropese, kde pracoval snad až
do 37 let. Pak se znovu přihlásil do
vojska císaře Karla V. V té době Jan
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založením další nemocnice v Toledu. V
následujícím roce, při požáru cizí
nemocnice, pilně sám vynášel nemocné a
zachraňoval
i
nějaké
potřebné
materiály. Jeho pomoc pocítily i
opuštěné děti, studenti bez prostředků,
dělníci bez práce, ženy vystavené
vydírání a mravní zkáze. Při záplavách
se vrhl do studených vln, aby zachránil
tonoucího. Následkem toho onemocněl a
pak kleče s křížem přitisknutým na
prsou a se slovy: "Ježíši, do Tvých
rukou poroučím svoji duši," skonal. Bylo
mu 55 let. Jan z Boha, zasluhující si
zařazení mezi velké sociální světce, byl
svatořečen v roce 1690 Alexandrem
VIII. a r. 1930 Piem XI. prohlášen za
patrona
všech
nemocnic,
tedy
nemocných a nemocničního personálu.
/Magdalénka/

nemocných „zvláštní přítomnost trpícího
Krista“. Téma poselství k tomuto dni,
který je totožný s liturgickou památkou
Panny Marie Lurdské, zní: „Víra a láska:
»Také my jsme povinni položit život za
své bratry« (1 Jan 3,16).“ „V našem
utrpení“, píše Svatý otec, „je utrpení
Ježíše, který spolu s námi nese jeho tíži
a zjevuje jeho smysl. Když Syn Boží
vystoupil na kříž, zničil osamocenost
utrpení a jeho temnotu osvítil. Stojíme
tak před tajemstvím Boží lásky, která
nám vlévá naději a odvahu. Naději proto,
že v tajemném plánu Boží lásky se také
noc bolesti otevírá velikonočnímu
světlu, a odvahu proto, abychom
každému protivenství čelili spolu a v
jednotě s Ním.“ Papež pak v poselství
vysvětluje, že „Boží Syn učiněný
člověkem nevyňal nemoc a utrpení z
lidské zkušenosti, ale proměnil jej a
uvedl na pravou míru. Uvedl jej na
pravou míru proto, že už nemá poslední
slovo. To má nyní život ve své plnosti a
novosti. Ježíš je cesta a s Jeho Duchem
jej
můžeme
následovat.“
Papež
František zdůrazňuje povolání každého
křesťana přistupovat s jemnocitem k
tomu, kdo trpí, a vnášet do protivenství
světa naději a úsměv Boží. Poukazuje na
vzor, kterým se máme řídit. Matka Boží
zná tuto cestu nejlépe. K ní se můžeme
s důvěrou a synovskou láskou obracet v
jistotě, že nám pomůže, bude nám
oporou a nikdy nás neopustí.
„Svěřuji XXII. Světový den nemocných
přímluvě Panny Marie, aby pomáhala

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana
z Boha – Milosrdní bratři, Nemocnici
Milosrdných bratří s nemocniční kaplí,
kostel
sv.
Leopolda
a
Lékárnu
Milosrdných bratří můžeme najít v Brně
na Vídeňské ulici. Kromě tří obvyklých
slibů bratři skládají ještě čtvrtý slib –
hospitality – péče o nemocné. Heslem
Milosrdného bratra je latinské „Per
corpus ad animam“ – „Tělem k duši.“

POSELSTVÍ SV. OTCE
KE SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH
Poselství papeže Františka k XXII.
Světovému dni nemocných,
který
připadá na 11. února, spatřuje v

3

PEREGRÍNEK
nemocným lidem prožívat jejich utrpení
ve společenství s Ježíšem Kristem.“
Vatikán, 6. prosince 2013
FRANTIŠEK

pátek, 14. února, v den, kdy jej před 24
lety papež Jan Pavel II. jmenoval
brněnským biskupem, spolu s ostatními
českými a moravskými biskupy setkal se
Sv. otcem Františkem. V neděli 16.
února 2014 byl hlavním celebrantem a
kazatelem mše sv. v bazilice sv.
Bartoloměje, která dříve nesla jméno
jeho patrona, sv. Vojtěcha. Dodnes je v
bazilice uchována relikvie tohoto světce
a v březnu 2013 zde byla uložena také
relikvie blahoslavené řeholní sestry
Restituty Kafkové, rodačky z Brna.

/výběr z poselství zpracovala Lada/

POUŤ AD LIMINA
Ad limina apostolorum (k apoštolským
prahům)
Ve dnech 11.-17. února 2014 se
uskutečnila pouť našich biskupů a asi
400 poutníků z různých diecézí do Říma.
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle se v

Fotografie zachycuje setkání o. biskupa Vojtěcha s papežem Františkem
při generální audienci.
foto: Servizio Fotografico de L.O.R., Vatikán

klidu, abych poznal, že je to pro mě čas
spásy. Mohu na tebe v klidu myslet a
tázat se, co se mnou zamýšlíš. Ukaž mi,
co mám v životě změnit, co mám trpělivě
a s láskou nést. Ukaž mi, co naplňuje

OBJEVTE KRÁSNOU MODLITBU
Nebeský Otče, není snadné přijmout
tuto nemoc. Netrpělivě čekám, až budu
zase zdravý. Pomoz mi, abych došel
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neklidem mé vlastní srdce, a pomáhej mi
to překonat. Daruj mi svůj pokoj. Dej,
ať mám opět naději a skrze ni rozdávám
odvahu druhým.
/Kancionál č. 048/

jeden si pro sebe zorganizovala mládež
našich farností.
Výlet mládeže do Tater na Slovensko
se uskutečnil 28. 7.- 1. 8. za účasti 9-ti
osob
z moravanské
a
ořechovské
farnosti.
Pouť po stopách Jana Pavla II.
v termínu 19. - 24. 8. oslovila 11 osob.
V Polsku byli obohaceni kulturními,
duchovními i vysokohorskými prožitky.
Tyto delší poutě doplňovaly během roku
jednodenní poutě: Pouť ke cti sv.
Peregrina, Pouť mužů do Křtin,
Autobusová pouť do Žarošic, Pouť do
Vranova u Brna, Autobusová pouť do
Slavkovic, Pouť mužů po kostelích
našich tří farností.
Zvlášť patří
připomenout
tradiční
Cyrilometodějskou poutní mši (5. 7.) u
kapličky v Ořechově, kterou začínají
ořechovské hody a Svatováclavskou
pouť (28. 9.) v Moravanech s pohoštěním na faře. Na konci roku 29. 12.
vzbudil zájem První farní den pro obě
ořechovské farnosti v místní orlovně.
Bohatého programu se zúčastnilo více
jak 120 osob. Potom už se přehoupl rok
2014, který byl zahájen koncertem pro
všechny naše farnosti.
Zapojili
se
skupiny
a
sbory
z moravanské farnosti a ořechovských
farností – Všech svatých a sv. Jiří. U
výše popsaného by se všude opakovalo
jméno duchovního otce našich tří
farností – o. Mariusze, který své
farníky podpořil svou účastí na všech
těchto akcích a během celého roku

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Malé ohlédnutí za rokem 2013
V našich farnostech se toho v uplynulém
roce událo hodně. Mezi události, které
se zapsaly nejen do kroniky, ale hlavně
do srdcí těch, kteří se zúčastnili, patří:
První svaté přijímání 26. 5. v Ořechově
(10 dětí) a 9. 6. v Moravanech (6 dětí a
2 dospělí).
Noc kostelů 24. 5. tradičně v kostele
sv. Václava v Moravanech a poprvé
v kostele Všech svatých v Ořechově.
Víkend rodin v Osové Bitýšce 4. - 6. 5.,
kterého se zúčastnilo okolo 50 osob, k
sobotní pouti ke sv. Zdislavě do
Křižanova se pak připojili další farníci.
Pohádkový den v Moravanech 2. 6.
zorganizovala starší mládež, akci na
moravanské faře navštívily rodiny
s dětmi ze všech našich farností.
Pouť mužů do Santiaga de Compostela
ve Španělsku se konala 24. - 30. 6.,
zúčastnilo se jí 13 mužů z farnosti
Moravany a Všech svatých. Na přání
farníků po návratu uspořádali poutníci
několik besed o svém putování.
Farní tábory dětí a mládeže proběhly
tradičně
během
hlavních
letních
prázdnin. Jeden tábor byl pro děti
z Ořechova, jeden pro děti z Moravan a
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usiloval o jednotu a porozumění ve
farnostech, které mu byly svěřeny.
/Leona/

věnuje každé jednotlivé duši zvlášť,
jako by neexistovala žádná jí rovná,“ je
přirovnání od sv. Terezie z Lisieux.

„Bůh ti chce říct něco, co je určeno
pouze tobě, a způsobem, který zná jen
on sám. Proto je třeba vytrvat v jeho
přítomnosti,“ vybízí nás sv. Antonín
Maria Claret.

Svatý farář arský řekl jednou jednomu
ze svých farníků: „Kdyby se rozhlásilo:
Jeden zemřelý z naší vesnice vstal
z mrtvých, všichni by sem hned běželi.
Každý by chtěl vidět ten zázrak na
vlastní
oči.
Přítomnost
Páně
v Nejsvětější svátosti je ale mnohem
větší zázrak.“

„Měli bychom být ochotni usmiřovat při
adoraci v kontemplaci hluboké víry
velkou vinu a veškerou nespravedlnost
světa“, napsal Jan Pavel II. v Listu O
tajemství Nejsvětější svátosti a úctě
k ní.


Pozvání na adoraci
Přijměte pozvání na adoraci v našich
farnostech
 každý 1. pátek v měsíci je
v Moravanech v 18:00 mše sv. a po ní
adorace, kterou vede mládež z našich
farností
 tichá adorace je každou sobotu od
20:00 v Moravanech a každou 1. středu
v měsíci v 17:30 v Ořechově v kostele
Všech svatých, v 18:00 mše sv.

Pastorační rada při kostele sv. Jiří
Začátkem února byla ve farnosti sv. Jiří
zvolená nová Pastorační rada: p. Jiřina
Nováková, p. Blanka Pešková, p. Zdeňka
Slavíková, p. František Peška a p. Jan
Strnad.

Z myšlenek o Nejsvětější svátosti:
„Neprosím vás o to, abyste o něm
přemýšlely a abyste dospívaly k velkým
a hlubokým úvahám. Nechci po vás nic
jiného, než abyste se na něho dívaly,“
říkala sv. Terezie z Avily svým sestrám.

„Podobně jako slunce září zároveň na
cedr i na každou drobnou květinku, jako
by byla jediná na světě, tak se i Pán

Doplnění k příspěvku
V Peregrínku č. 41 jsme psali o kapli sv.
Jana
Nepomuckého
v Pršticích.
Děkujeme p. Minaříkové z Prštic, která
nám doplnila informace o kapli, původně
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jsme čerpali jen z knihy Radovana
Stoklasy Kostely na Moravě, vydané v r.
2008.
„Ve skutečnosti byla stavba provedena
během necelých dvou let. V roce 2002
byla postavena hrubá stavba, ale až
v roce
2005
stavební
práce
pokračovaly. V únoru roku 2006 byla
stavba dokončena. Na výstavbě kaple
má zásluhu Římskokatolická církev.
Z důvodu snazšího zprovoznění kaple
vzniklo Ekumenické sdružení občanů,
které darovalo budovu kaple včetně
parkových úprav Obci Prštice. Zařízení
kaple je majetkem Ekumenického
sdružení. O kapli a její provoz se stará
několik farníků.“

spodní části je znázorněno 12 apoštolů,
kteří se sešli u smrti Panny Marie v
Jeruzalémě. Nad apoštoly je mezi
vějířem slunečních paprsků klečící
postava Panny Marie obklopená anděly.
V horní části jsou tváře světců, papežů,
opatů, biskupů, hrabat a středověkých
učenců. Všech 59 tváří a postav je
vyřezáno do syrového lipového dřeva. V
letech 1516 – 1525 na něm pracovalo 6
řezbářů. Mezi lety 1852 - 1854 se oltář
stěhoval z místa na místo a nakonec
díky Aloisi z Lichtensteinu byl věnován
městu Adamov. V době války byl oltář
před zničením demontován, několikrát
restaurován a v roce 2007 byl v kostele
v Adamově opět nainstalován a poté
Mons.
Vojtěchem
Cikrlem
znovu
vysvěcen.
/Marie Červínková /

TYP NA VÝLET

SMS DO ŽIVOTA

Adamovský oltář
Navštivme kraj básníků, kraj lesů, vod a
strání, kraj, kde hluboko v podzemí
vytvořila příroda pohádkové krápníkové
prostory – Moravský kras. Zastavme se
v městě Adamově a navštivme tamní
kostel sv. Barbory. Při vstupu nás
nejprve zaujme velký deskový oltář
v čele kostela a krásná dřevěná
kazatelna. Replika stříšky kazatelny je
v miniatuře i na křtitelnici. My se ale
soustřeďme na vzácný církevní klenot
tohoto kostela – „Světelský oltář“,
který je umístěn na boční straně
(vlevo). V 16. století nechal opat
cisterciáckého kláštera ve Zwettlu
(Světlá) v Dolním Rakousku zhotovit
oltář „Nanebevzetí Panny Marie“ - ve

Nechceš-li
život
prožít
sám
a
v zapomnění, hovoř s druhými a raduj se
z jejich blízkosti. Dokud člověk nemá
osobní zkušenost s problémem druhého
člověka, nemůže ho nikdy plně pochopit.

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
Film Poslední vrchol
Od ledna 2014 je možné shlédnout
v brněnském kině Art film režiséra J.
M. Cotela s názvem Poslední vrchol.
Tento film mapuje život a působení
španělského katolického kněze Pabla,
který tragicky zahynul na začátku února
před pěti lety ve svých 42 letech

7

PEREGRÍNEK
při sestupu z hory Moncayo. Tento
nádherný příběh jako košatý strom
obepíná již několik desítek států a
můžeme napsat, že příčina toho je, že
jeho protagonista o. Pablo svůj život
dokázal
žít
a
naplňovat
svým
přesvědčením, že „Jenom Kristus a
jenom Láska je to důležité“.
Nejbližší promítání filmu v kině Art je
v pondělí 24. 2. v 16:00 a v 17:00,
v úterý 25. 2. v 17:00 a ve středu 26. 2.
v 17:00 a 19:00. Rezervovat vstupenky
můžete na telefonním čísle 541213542.
V brněnském kině Lucerna snímek
Poslední vrchol uvádí ve středu 26. 2.
v 16:30.

 Ve čtvrtek 6. 3. v 19:00 se
uskuteční
na
faře
v Moravanech
setkání
redakční
rady
časopisu
Peregrínek. Pozváni jsou všichni, kdo by
se chtěli podílet na tvorbě časopisu.
 Setkání členů Společenství sv.
Peregrina bude výjimečně místo 1.
středy v měsíci v neděli 9. 3. v 17:00
na faře v Ořechově. Na programu bude
film, Kdo je papež František, na jeho
zhlédnutí jsou zváni další zájemci.
 Duchovní obnova pro manželské
páry v klášteře bratří karmelitánů
v Kostelním Vydří se uskuteční 20.3.23. 3. 2014. Povede ji P. Norbert
Žuška, kněz řádu karmelitánů. Přihlásit
se stále můžete u manželů Šímových
z Nebovid osobně nebo na e-mailu
simova.e@seznam.cz.

CO NÁS ČEKÁ
 5. března 2014 je Popeleční středa,
začíná postní doba. Mše sv. budou
slouženy 5. 3. v 17:30 v kostele
Všech svatých v Ořechově a v 19:00
v kostele sv. Václava v Moravanech.

Všechny
podrobnosti
k programu
najdete
na
nástěnkách
v našich
kostelech.
 Srdečně zveme mladší a starší
manželské páry na první setkání
společenství
manželů
obou
ořechovských
farností, jenž
se
uskuteční ve čtvrtek 13. 3. 2014
přibližně v 18:45 na faře u Všech
svatých.

 Křížové cesty v postní době budou
v Ořechově v kostele Všech svatých
každý pátek v 18:00 a na Velký pátek
v 16:30, v kostele sv. Jiří každou
neděli
v
14:00.
V Moravanech
v kostele sv. Václava budou křížové
cesty každý pátek v 17:30 a na Velký
pátek v 18:00 a každou neděli v
14:30.

 Na závěr bychom chtěli poděkovat
dárci, který pravidelně přispívá větší
částkou na časopis a také všem, kteří
přispívají svými články.

Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Moravany a Ořechov.
Redakce: Leona Steingartová, Lada Badinová, Magdaléna Šímová, P. Mariusz Sierpniak. Grafická úprava:
István Steingart. Příspěvky můžete zasílat na adresu peregrinek@email.cz. Telefon: 777 674 936
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