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SLOVO OTCE MARIUSZE
Začít hledat Toho, který je živý
Moji milí, na Velký pátek jsme spolu s
Marií, Janem a několika dalšími ženami
„stáli“ u Ježíšova kříže. Bílá sobota nám
nabídla příležitost modlitebního trvání u
Ježíšova hrobu. Slavnost vzkříšení
poukazuje na prázdný hrob a otvírá
prostor víře v Zmrtvýchvstalého Pána,
jenž definitivně přemohl smrt a přinesl
naději zmrtvýchvstání a nového života
všem, kdo v něj uvěří. Prázdný hrob má
ovšem i svoji hlubokou duchovní dimenzi.
Může obsahovat určitou prázdnotu, jenž
pro mnohé znamená trvalý stav života.
Ježíš je pro ně mrtvý, i když neustále
přichází
v
církvi
jako
mocný
zmrtvýchvstalý Pán. Jak veliká to musí
být prázdnota bez Něj! Vždyť žít bez
víry anebo ztratit víru, znamená vždy
ztratit
něco
podstatného.
V této
velikonoční době si chceme uvědomit
skutečnost, že Pán opravdu vstal
z mrtvých, žije a má moc tu prázdnotu
lidského srdce prorazit a naplnit
skutečným životem. Chceme – li prožívat
radost prvních svědků zmrtvýchvstání,
tedy radost prvotní církve, tak nám
nezbývá nic jiného, než v této prázdnotě
hrobu – prázdnotě svého srdce - začít
opět upřímně hledat Toho, který je živý.
Přeji vám, milí farníci, ať se Ježíšova
slova „Pokoj vám!“ naplno rozezní

ve vašich srdcích. Kéž následující neděle
velikonoční doby, vám pomohou postupně
hlouběji vstupovat do tajemství Ježíšova
života, jenž zemřel na kříži a z mrtvých
vstal, abychom my mohli žít novým
životem. Ať Jeho síla, Jeho radost a
Jeho láska je stále s vámi. Nebojte se
plně „vsadit“ na Krista, vždyť jen On je
Cesta, Pravda a Život! Věříš tomu?
otec Mariusz

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Bl. Jan XXIII.
Narodil se 25. 11. 1881 v Sotto il Monte
v Itálii jako Angelo Giuseppe Roncalli.
Rodina Roncalliho žila poměrně tvrdým
životem. Na doporučení faráře se
Angelo dostal přímo do třetí třídy
gymnázia v Celaně, kam denně docházel
7 km. Mezi staršími spolužáky se mu
příliš nedařilo. Ve 12-ti letech byl po
zkoušce přijat do gymnázia v Bergamu a
vstoupil tam do konviktu. Podle pedagogů
vynikal hlubokou vírou se schopností
získávat okolí ukázněností, poslušností,
trpělivostí a cílevědomostí. Od roku 1901
byl bohoslovcem Římského semináře v
Apollinare. Pro vojenskou službu studium
přerušoval, přesto během tří let prý
dosáhl doktorátu teologie a 10. 8. 1904
byl v Římě vysvěcen na kněze. Pak se stal
sekretářem svého biskupa v Bergamo a
také
docentem
církevních
dějin.
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dveře do církve a katolická církev se
ukázala
v novém,
lepším
světle.
Neohlašoval nová dogmata ani potřebu
spásy skrze tuhou přísnost, ale skrze
lásku. Více myslel na to, co sjednocuje,
než na to, co dělí. Svět byl rozštěpen na
mnoho částí a přišel Jan XXIII. a
prohlásil: "Chci být prostě vaším
bratrem, plným lásky, otevřenosti a
porozumění." V lednu 1959, na svátek
obrácení sv. Pavla, k překvapení světa
oznámil
svolání
celocírkevního
a
ekumenického koncilu. Jan měl pro
každého usměvavou tvář a užitečnou
odpověď. Často hovořil o andělu
strážném. Při promluvě 30. 9. 1959 kladl
rodičům na srdce, aby své děti učili, že
nikdy nejsou samy, protože mají po
svém boku vždy anděla strážného.
Zdůrazňoval, že anděl strážný je dobrý
rádce; vystupuje před Bohem v náš
prospěch; pomáhá nám v našich
potřebách a chrání nás. Z Jana
vyzařoval naprostý klid, říkal: "Kdo má
víru, neztrácí nervy. Víra, to je radost,
která přichází od Boha." Ohledně
zahájení koncilu a vzniklých reakcí Jan
napsal: „Bůh ví, že jsem této velké
inspiraci pokorně otevřel svou duši." A
prohlásil: „Církev se musí neustále
obnovovat.“ „Žijeme jeden s druhým,
snažme se navzájem sjednotit a
semknout." Řídil pouze první jeho
zasedání (11. 10. - 8. 12. 1962) a
přípravné práce ke druhému zasedání
koncilu. Jako 80-ti letý si při duchovním
cvičení zapsal: "Nepřeji si nic víc a nic

Za první světové války byl polním
kaplanem v různých lazaretech. Poté
spirituálem v Bergamo. Od r. 1921 byl v
kongregaci Propaganda fide. Po dalších
čtyřech
letech
vstoupil
do
diplomatických služeb, stal se biskupem
a byl jmenován papežským vyslancem v
Bulharsku.
Seznámil
se
tam
s
pravoslavnou církví a to snad mělo vliv i
na to, že koncil, který později jako
papež svolal, se otevřel dialogu s dalšími
nekatolickými křesťany. V roce 1935 se
stal apoštolským delegátem v Řecku. V
letech 1943-1944 byl vyslancem v
Turecku. Od začátku následujícího roku
byl nunciem ve Francii. Zastal se
německých válečných zajatců a v
Chartres zřídil filosoficko-teologickou
školu pro Němce. Na začátku roku 1953
byl jmenován kardinálem a stal se
benátským patriarchou. V roce 1958 se
účastní konkláve a 28. 10. je
neočekávaně zvolen papežem. Vybral si
jméno Jan XXIII.

Jan byl přirozeně prostý a moudrý,
srdečný a přívětivý, uměl žít s
humorem. S pokorou plnil svěřené úkoly.
Rád povzbuzoval a dodával odvahu. Za
jeho pontifikátu se otevřely demokracii
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míň než to, co mi Pán nabídne. Děkuji mu
a říkám mu každý den: Jsem na vše
připraven..." K jeho posledním slovům
patřilo: "Vydáme se do Pánova domu."
Zemřel 3. 6. 1963. Blahořečen byl
Janem Pavlem II. 3. 9. 2000.

z nás). Velikonoční vigilií začíná doba
velikonoční. Délka velikonoční doby je
určena osmi velikonočními nedělemi –
první
je
neděle
Zmrtvýchvstání,
poslední je Slavnost Seslání Ducha
svatého. Významné místo zaujímá
velikonoční oktáv, je to týden, který
začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a
končí 2. nedělí velikonoční (o 8 dní
později, proto oktáv). Oktáv je
charakterizován radostí z vykoupení
člověka
Ježíšem
Kristem,
který
v člověku působí skrze křest, ostatní
svátosti a dalšími způsoby. Velikonoční
oktáv je jednou velkou oslavou Kristova
zmrtvýchvstání, je jakoby jednou nedělí
čítající osm dní v kuse. Svatý otec Jan
Pavel II. si přál, aby právě tato 2.
neděle, kterou končí velikonoční oktáv,
byla slavena jako Slavnost Božího
milosrdenství. Ve slovu „milosrdenství“
viděl shrnuté a pro naši dobu nově
chápané celé tajemství Vykoupení.
„ Milosrdenství klade meze zlu,
milosrdenství vyjadřuje Boží svatost,
moc pravdy a lásky. Milosrdenství je
šatem světla, které nám Pán daroval
křtem. Nesmíme dopustit, aby toto
světlo zhaslo, naopak, ať v nás roste
každým dnem a tak přinášíme světu
radostné poselství Boha.“
Ke konci
velikonoční doby, deset dní před
Slavností Seslání Ducha svatého,
slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně
– Ježíš před zraky apoštolů, mnoha
dalších učedníků a své Matky Panny
Marie vystoupil do nebe ke svému Otci.

/Magdaléna/

VELIKONOČNÍ DOBA
Oslava největší události v dějinách
lidstva – Kristova zmrtvýchvstání začíná na Bílou sobotu při večerní
bohoslužbě, která však už patří k neděli
Slavnosti zmrtvýchvstání Páně – podle
židovského počítání dne, který začíná
po západu slunce.

Této bohoslužbě se říká Velikonoční
vigilie. Má čtyři důležité části – liturgie
světla (oheň a světlo jsou symboly
zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad
smrtí a temnotami zla), liturgie slova
(ve které rozjímáme o obdivuhodných
Božích činech v dějinách spásy), liturgie
křtu (při níž obnovují věřící svůj křestní
slib) a bohoslužba oběti (eucharistický
chléb – Tělo Kristovo je nezbytnou
posilou na duchovní cestě každého
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Přesto zde s námi zůstává, jak slíbil, až
do konce věků. Ovšem jiným způsobem,
ne tělesným. Je přítomen skrze Ducha
svatého, který právě deset dní poté
sestoupil na apoštoly v podobě ohnivých
jazyků. Duch svatý teď vede církev a
pomáhá nám nejen správně chápat
Ježíšovo působení a vykupitelskou smrt,
ale dává také sílu k víře v Boží tajemství
a odvahu k hlásání radostné zvěsti o
nabídce spásy pro všechny lidi.

Na obraze je zobrazen Ukřižovaný
Kristus a pod křížem Panna Maria a sv.
Jan. Ve Forli se každou středu slouží
mše sv. za nemocné na oltáři pod tímto
obrazem. Je radostné, že i naše malá
kaplička si našla cestu k věřícím na
Slovensko a zanechali nám v Ořechově
pozdrav z Forli. Sv. Peregrine, oroduj za
nás!
/Leona/

MODLITBA

/Leona/

Ranní modlitba Jana XXIII.
Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si
odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj
dar. To, co je mou povinností, chci dnes
od rána do večera plnit tak, jak to
dělával tvůj jednorozený Syn: všude,
kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do
cesty, abych v něm poznal svého bratra.
Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se
mi zjeví láska, kterou Kristus všechny
objímá. Ať mám pro každého dobré
slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám
cit pro druhé a myslím víc na ně než na
sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať
ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a
srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička
humoru, kterého je také zapotřebí. Od
Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost,
která by mi k tomu všemu pomáhala.
A
ještě
jedno:
dovol,
abych
prostřednictvím Panny Marie přivedl
každého alespoň o krůček blíž k tvému
Synu. Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou
a v Tobě.

CESTOVNÍ OKÉNKO
Obraz v kapli sv. Peregrina
Necelý rok zdobí kapli obraz, který
věnovala poutnice ze Slovenska. Přivezla
ho jeden letní den do Ořechova, sama
navštívila Forli v Itálii dvakrát. Ve Forli
je Bazilika sv. Peregrina, jejíž součástí
je malá kaple. Originál obrazu je vlastně
freska v této kapli. Podle tamních kněží
obraz přežil i nájezd Napoleonských
vojsk. Je to obraz, pod kterým se modlil
a poté usnul sv. Peregrin noc před
plánovanou amputací nohy. Ráno ho našli
spát pod obrazem s úplně vyléčenou
nohou.
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Jen pro dnešek nebudu mít strach.
Obzvláště nebudu mít strach se radovat
ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu.
Je mi dáno po dobu dvanácti hodin
vykonávat dobro; kdybych si měl myslet,
že to mám konat po celý život, vzalo by
mi to patrně odvahu.
/Lada/

DESATERO POKOJE JANA XXIII.
Jen pro dnešek se budu snažit prožít
den, aniž bych chtěl vyřešit problém
svého života najednou.
Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji
dbát na své vystupování, abych se
choval
důstojně,
nebudu
nikoho
kritizovat a už vůbec se nebudu snažit
někoho korigovat nebo napravovat…
jenom sám sebe.
Jen pro dnešek budu šťasten v jistotě,
že jsem stvořen pro štěstí… Nejenom na
onom, ale také na tomto světě.
Jen pro dnešek se přizpůsobím
okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se
okolnosti přizpůsobily mým přáním.
Jen pro dnešek věnuji deset minut
svého času dobré četbě. Dobrá četba
je pro život duše stejně nutná, jako je
výživa nutná pro život těla.
Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek
a nebudu o tom nikomu vyprávět.
Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho
se mi vůbec nechce. A kdybych se snad
cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo
nezpozoroval.
Jen pro dnešek si připravím přesný
program. Možná jej přesně nedodržím,
ale určím si jej. A budu se chránit před
dvěma
zly:
před
chvatem
a
nerozhodností.
Jen pro dnešek budu pevně věřit, že
dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne
stará, jako by mimo mne nebylo nikoho
na světě. Budu tomu věřit, i kdyby
okolnosti nasvědčovaly opaku.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Biblické závody
Moc jsem se těšil na Biblické závody,
které
byly
během
postní
doby
v Syrovicích. Učil jsem se na ně dost
dlouho. Netušil jsem, co nás čeká za
otázky. Naše družstvo nakonec skončilo
na 4. místě z desíti. Byl to pro nás
úspěch. Já jsem odpovídal na otázky
z liturgie. Jako odměnu jsme dostali
různé sladkosti a hrnek. Na závěr jsme
pomohli uklidit stoly a vydali se zase na
cestu domů. Bylo to pěkné a příští rok
pojedu zase.
/Tomáš Smejkal/
Duchovní obnova manželských párů
Jakmile se jednou rozhodnete aktivně
strávit čas s Bohem, vyskytne se řada
překážek a vážných důvodů, proč to
nejde. Ale všechny dobré důvody jsme
nechali doma a spolu se svými dětmi je
svěřili do Boží péče. A vydali se na
Karmel k Panně Marii do Kostelního
Vydří na manželskou duchovní obnovu.
Byli jsme vlídně přijati -jako bychom
přijeli domů.
Den začínal mší sv. a končil adorací.
Přednáška jedna dopoledne a druhá
odpoledne byla zakončena hodinou
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ticha, kdy každý mohl naslouchat Slovu,
které promlouvá právě k jeho srdci.
Jelikož nám přálo počasí, mnohá
rozjímání se vedla v probouzející
se přírodě.

Ve stínu Božího milosrdenství
O víkendu 5. - 6. dubna se uskutečnila
v našich farnostech duchovní obnova,
kterou vedla s. Ludmila a s. Dagmar
z Kongregace sester Matky Božího
milosrdenství ze Dvora Králové nad
Labem. Bylo to milé setkání, protknuté
duchem Božího milosrdenství. V sobotu
dopoledne
v kostele
Všech
sv.
v Ořechově a večer v kostele sv.
Václava v Moravanech jsme mohli
hlouběji proniknout do tajemství Božího
milosrdenství, poznat, v čem spočívá
modlitba důvěry a odevzdání se, co
znamenají slova modlitby Korunky
k Božímu milosrdenství. Také nás sestry
seznámily blíže s úctou k obrazu Božího
milosrdenství.

Otec Norbert nás provedl nedělním
evangeliem postní doby. Mohli jsme se
tak setkat s Ježíšem
u studny
Jákobovy, také když uzdravil slepého od
narození i při vzkříšení Lazara. A znovu
jsme se zamýšleli nad svým křtem, a
jaká je naše víra.
Setkali jsme se i s Marií a to nejen na
svatbě v Káně. Její přímluvě jsme svěřili
sebe i své blízké. Vzájemně obdarováni
jsme se vraceli domů.
Děti nás nadšeně přivítaly a mile
překvapily voňavě naklizeným domem.
Prožili jsme malou oslavu z radostného
setkání a plni vděčnosti, že Bůh nás
obdarovává více, než jen pomyslíme.
P.S. Vypadá to, že z manželské duchovní
obnovy ve Vydří se stává příjemná
postní tradice, byli jsme pozváni i na
příští rok. Bohu díky!

Na závěr byla adorace, kterou také
vedly sestry, zazněly úryvky z Deníčku
sestry Faustyny a všichni přítomní tak
mohli čerpat a pobývat ve stínu Božího
milosrdenství,
přijmout
také
Sv.
smíření, kterou zprostředkoval o.
Mariusz a o. René Strouhal z Moutnic.
V sobotu odpoledne byla ještě možnost
setkání
se
sestrami
na
faře
v Moravanech k osobnějšímu rozhovoru.

/Jitka Kořenková/
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Poté sestry měly promluvu při mši sv.
v Pršticích. V neděli 6. 4. měly sestry
promluvu také při mši sv. v Nebovidech,
Ořechově a Moravanech, zájemcům
nabídly materiály šířící úctu k Božímu
milosrdenství – CD s modlitbou Korunky
a textů z Deníčku s. Faustyny, obrázky
s. Faustyny s modlitbou o vyprošení
milostí na přímluvu s. Faustyny, růžence,
knihy s životopisem s. Faustyny aj.
Věřím,
že
spiritualita
Božího
milosrdenství, založená na lásce a
důvěře, se dotkla mnohých z nás, a že
modlitba Korunky více pronikne do
našeho farního společenství. Při této
příležitosti také stojí za zmínku II.
kongres o Božím milosrdenství, který
bude v tomto roce ve dnech 23. - 25.
května v Novém městě na Moravě a u
kostela
Božího
milosrdenství
ve
Slavkovicích (v říjnu 2013 se do tohoto
místa uskutečnila naše autobusová farní
pouť). Kongres začne v pátek 23. 5. ve
Slavkovicích,
v 18:00
mše
svatá
s předáním ostatků sv. Jana Pavla II.
pro kostel, celebruje otec biskup
Vojtěch Cikrle. Děkuji za to, že sestry
mezi nás zavítaly, za připravenou
duchovní obnovu v naší farnosti a přeji
nám všem, ať nás modlitba Ježíši,
důvěřuji Ti! provází každý den našeho
života.
/Leona/

šalinu, později jsme došli pěšky až ke
katedrále na Petrově. Tam jsme si
vybrali skupinky, které měly různé
programy. Já a Radek jsme si vybrali
„Výtvarné dílny“. Zaplatili jsme 50 Kč a
dostali jsme lístek, který jsme později
uplatnili na oběd. Potom jsme šli čekat
do katedrály na zahájení. Vyšlo na nás
ještě místo vzadu v lavici, ostatní
příchozí už pak seděli na karimatce
nebo stáli. V katedrále hrála hudební
skupina písničky, které doprovázely celé
setkání. Zahájení, mše a všechny akce v
katedrále, byly vepředu, ale naštěstí
tam bylo plátno, na které se všechno
promítalo. Po zahájení asi o půl deváté
bylo divadlo bez mluvení – pantomima,
které bylo asi o tom, že nemáme být
šťastní jenom kvůli věcem, ale hlavně
kvůli tomu, že máme víru. Potom měl
otec biskup proslov. Pak postupně
odcházely skupinky na svoje stanoviště.
My jsme byli na Petrově 5. Prvně jsme
vyráběli deníčky a potom jsme měli
nakreslit obrázky, co nás baví, ty se
umístily na nástěnku v katedrále.
Kolem poledne byla přestávka, oběd,
čaj. Přestávka byla docela dlouhá, proto
se dalo dělat ještě mnoho dalších věcí,
např. prohlídka okolí Petrova, nákup
v prodejně Donum, svátost smíření,
návštěva muzea nebo sedět ve stínu. Po
přestávce jsme šli zase do katedrály na
divadlo, pak jsme dostali kelímky
s nápisem „Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království, Mt
5,3“ jako dárek. Potom hráli divadlo noví

Diecézní setkání mládeže s otcem
biskupem Vojtěchem
V sobotu 12. dubna o půl osmé jsme
vyjeli z Ořechova. Jelo nás 5. Na
Ústředním hřbitově jsme nastoupili na
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animátoři, kteří dostali na konci diplom
o ukončení kurzu animátorů.

1. Milovat všechny (neztotožňuj zlo
s člověkem, miluj člověka, ne zlo, které
udělal).
2. Milovat se navzájem (miluj lidi
v církvi, modli se za ně).
3. Milovat jako první (nečekej, buď
vynalézavá a iniciativní).
4. Sjednocovat se s druhými (nestraň
se, neuzavírej se do sebe).
5. Milovat v druhém Ježíše (dívej se na
každého jako na Boží dítě, že Kristus je
s ním).
6. Milovat nepřítele (nejenom snášej,
ale miluj).“
/Leona/

Po divadlech otec biskup odpovídal na
dotazy, které bylo možno napsat o
přestávce na papír. Po otázkách byly
písničky a potom začala mše svatá. Po
mši jsme šli na šalinu a pak zase zpátky
do Ořechova.
/Luboš Pár/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Farář světa – Život Jana XXIII.
Wihelm Hünermann
V den, kdy se manželům Roncalliovým
narodil syn Angelo Giuseppe, bylo velmi
nepříznivé, bouřlivé počasí, ale to
prastrýčka Zaveria neodradilo od toho,
aby chlapce zanesl do kostela pokřtít.
Nikdo
z rodiny
si
mu
nedovolil
odporovat, neboť si ho všichni velmi
vážili, důvěřovali jeho úsudku i radám.
Sám Angelo v semináři prohlásil, že jeho
strýček byl jeho první katecheta a
spolu s maminkou Mariannou jej učil
lásce k Bohu i lidem. To vše později
zúročil ve svých úřadech v Bulharsku,
Turecku a Řecku, v Paříži i Benátkách.
Všichni svorně mluví o tom, že měl vždy
pro všechny otevřené srdce i náruč,
jako dobrotivý otec, kterým se nazýval.
Vždy připraven pomoci – …„Jsem Josef,

Duchovní obnova v kostce
V postní době jsem dostala typ na
„Slovo života“, které vydává Hnutí
fokoláre a je možné si ho vzít např. na
stolku v katedrále na Petrově nebo najít
na www.focolare.cz. Dubnové rozjímání
je nad slovy P. Ježíše „Nové přikázání

vám dávám: Milujte se navzájem: jak
jsem já miloval vás, tak se navzájem
milujte vy.“ /Jan 13,34/ Uvědomila jsem

si spoustu situací mého života a
vzpomněla jsem si také na radu jednoho
duchovního, o kterou bych se s vámi
ráda podělila. „Vytvoř si kostku lásky a
každý den nebo týden si kostkou hoď a
soustřeď se na to, co ti padlo.
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váš bratr“… Jeho domy byly vždy
otevřené, jeho stůl vždy prostřený pro
chudé a potřebné. Chodil v prosté
sutaně po ulicích a rozmlouval s prostým
lidem, aby poznal jejich bolesti.
Dokladem toho, že Jan XXIII. - „il Papa
Bono“ - dobrotivý papež, jak ho všichni
Italové dodnes nazývají, ovlivnil mnoho
lidí, je i tento dopis:
„Byl jsem vždy nevěřícím komunistou.
Přesto se nestydím přiznat, že jsem se
tváří v tvář papežovu smrtelnému
zápasu modlil. Žádnou modlitbu jsem
neznal, a tak jsem poprosil svého syna,
aby mne naučil se modlit. Příliš velká je
láska, kterou světu přinesl Jan XXIII.,
než aby mohla být zapomenuta. Nemohl
jsem zadržet slzy, protože jsem
pochopil, že tento svatý stařec, který
se cítil otcem všech, chtěl z jejich
srdcí, ať jsou věřící nebo nevěřící,
vyrvat všechno zlo. Já, kterého jinak nic
nedojme, jsem byl přemožen jakousi
radostí jeho umírání.
Odcházel beze strachu. Kdo mu dal tuto
odvahu? Beze sporu ten, který prostě
musí existovat.
Odpusť mi, papeži Roncalli, můj milý
bergamský krajane! Nikdy jsem ti nebyl
příliš nakloněn, ale tvůj smrtelný zápas,
tvé umírání mě přinutily k zamyšlení a
otřásly mým svědomím. A tak jsem
plakal, když jsem se dozvěděl o tvé
smrti. Nikdy jsem nešel tvou cestou,
papeži Jane, nikdy jsem nenaslouchal
tvému slovu. Nyní ti však slibuji, že budu
následovat tvého příkladu a že se znovu

budu modlit tak, jak mě to naučil můj
syn v den tvého skonu.
Požehnej mému chlapci, Svatý otče, a
vždy ho ochraňuj. Se slzami v očích tě
prosím, dobrý papeži Jene, dej, ať žije
jako ty.
A až jednou nastane moje poslední
hodina, dej, ať zemřu jako ty.
P. D., Bergamo“

/Lada/

KANDIDÁTI NA BLAHOŘEČENÍ
V NAŠÍ DIECÉZI
V souvislosti se svatořečením papežů
Jana XXIII. a Jana Pavla II., které se
uskuteční v neděli 27. dubna 2014
během mše sv. na Svatopetrském
náměstí ve Vatikánu, bychom rádi
přiblížili také naši „domovinu“ a zmínili
se o kandidátech na blahořečení
v brněnské diecézi. Všichni mají jeden
společný rys, všichni se nějakým
způsobem stali oběťmi totality, ať už
nacistické – řeholní sestra Marie
Restituta Kafková (1894 – 1943)
nebo komunistické –

P. Jan Bula (1920 – 1952),

9

PEREGRÍNEK
 Sobota 10.5 v 10:30 v kostele sv. Jiří
modlitba růžence a v 11:00 poutní
mše sv. terciářů dominikánského řádu
z Brna, poté oběd a pouť ke kapli sv.
Peregrina
 Sobota 10.5.
v Olomouci

den

 Úterý 13.5. Autobusová pouť do
Žarošic, odjezd v 17:00, cena 130 Kč
(zapisovat se můžete na připravené
archy v sakristii)

P. Václav Drbola (1912 – 1951)
sestra Matka Vojtěcha
Hasmandová (1914 – 1988).
Otec Tomáš Týn (1950 – 1990) mezi
nimi zaujímá zvláštní postavení – sám se
vydal Bohu jako oběť za svobodu v naší
zemi, když dobrovolně nabídl svůj život.
a

Ministrantský

řeholní

 16. - 18. 5.
Víkend rodin v Osové
Bítýšce – v rámci toho v sobotu 17.5.
pouť do Křižanova ke sv. Zdislavě
 Sobota 17.5 v 16:30 poutní mše sv.
v Pršticích
–
kaple
sv.
Jana
Nepomuckého

SMS DO ŽIVOTA
Neboj se toho, co ti přinese zítřek. Žij
plně to, co ti přináší dnešek. Prožívej
den naplno, s jeho radostmi i starostmi,
jako by nebyl jiný den než ten dnešní.

 Pátek 23.5 od 18:00 Noc kostelů
v Nebovidech (kostel sv. Kříže) a
v Ořechově (kostel sv. Jiří)

CO NÁS ČEKÁ

 Čtvrtek 29.5. Jeden den na Petrově –
pro děti z náboženství

 Sobota 26.4 v 17:00 poutní mše sv.
v kostele sv. Jiří v Ořechově

 Sobota 31.5 v 15:00 Malá pěší pouť,
pořádá hnutí Modlitby matek

 Neděle 27.4 v 18:00 koncert
v kostele sv. Václava v Moravanech

 Neděle 8.6. První sv. přijímání
 Neděle 22.6. Slavnost Těla a Krve

 Čtrvtek 8.5. (Státní svátek) v 15:00
poutní mše sv. u kaple sv. Peregrina
(průvod ve 14:00 od pneuservisu)

Páně
 26.-28. 6.

Pouť

společenství

mužů
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