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SLOVO OTCE MARIUSZE
Čím jsme se, skrze Ježíše a Ducha
svatého, stali
Milí farníci, blíží se závěr velikonoční
doby a připravujeme se na Slavnost
Seslání Ducha svatého. Máme se tedy
více zamyslet nad tím, čím jsme se,
skrze Ježíše a Ducha svatého, stali.
Jako inspiraci k rozjímání použiji Novénu
k Duchu svatému Jana Pavla II.
Přijali jste Ducha, který z vás učinil
Boží syny. (Řím 8,15) Jsou to slova,
která nás uvádějí do nejhlubšího
tajemství křesťanského povolání. Bůh
mě povolal, abych byl jeho dítětem a byl
s ním. - Pomalu si opakuj tuto větu
několikrát za sebou. Otcovská láska Tě
zve
do
niterného
a
hlubokého
společenství s Ním. - Jak často jsi

s ním?
Jak
prožíváš
základní
prostředky setkání s Otcem i růstu
k Otci, jako je modlitba, eucharistie,
svátost smíření, společenství?
Synové Boha, to jsou lidé znovuzrození
křtem a posílení biřmováním. Stávají se
prvními budovateli nové civilizace,
civilizace pravdy a lásky. Jsou světlem
světa a solí země. Skrze vás, kteří jste
přijali Ducha svatého, se otevírá pro
mnohé
národy
brána
naděje
na
důstojnější a lidštější život. Svět hledá
ty, kteří umějí vést život opravdových
Božích dětí. - Čím jsi pro tento svět? -

Ztotožňuješ se s proudem světa nebo se
snažíš žít výjimečnost?
Dědictví. „Protože jste synové, poslal
Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna,
Ducha, který volá: „Abba, Otče.“ Tak už
nejsi otrok, nýbrž syn, tedy z moci Boží
dědic.“ (Gal 4,6-7) Co je to za dědictví, o
kterém mluví apoštol Pavel? Jde o dar
věčného života, ale zároveň o úkol mít
v hlubině svých srdcí touhu po vysokých
ideálech. - Čeho chceš v životě

dosáhnout a co pro to děláš? Pomáhají ti
tyto ideály dosáhnout věčný život?
Svatost. Svatost spočívá v naplnění vůle
Otcovy za všech okolností života. Je to
královská cesta, kterou nám ukázal sám
Ježíš. Nebojte se být svatým. Leť do
vysokých výšek, buď mezi těmi, kteří
míří k hodnotám hodných Božích dětí.
Oslavuj Boha svým životem. - Co pro

tebe znamená Boží vůle? - Nikdo ještě
nedosáhl svatosti, pokud říkal: „Chtěl
bych …“ Zaznívá ve tvém životě jasné
rozhodné: „Chci být svatý?“
Kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Osvobození uskutečněné Kristem je
osvobození od hříchu, který je kořenem
veškerého otroctví lidí. „Díky Bohu za to,
že jste sice byli služebníky hříchu, ale
potom jste se ze srdce přiklonili k tomu
učení, které vám bylo odevzdáno.“ (Řím
6,17-18) Svoboda je dar a zároveň úkol
každého
křesťana:
Pamatujte
si:
„Nepřijali jste ducha otroctví.“ (Řím
8,17) „Kde je Duch Páně, tam je
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i svoboda.“ (2 Kor 3,17) Tato věta
ukazuje na cestu ke zralému lidství. - Co

do
benediktinského
kláštera
sv.
Michaela v Siegburgu, kde se rozhodl
k životu v pokání a kněžské službě.
Požádal o jáhenské a kněžské svěcení.
Důkladně se na ně připravil a obojí přijal
v
prosinci
1115
od
kolínského
arcibiskupa. Z člověka zvyklého na
příjemný život se stal kajícník a putující
kazatel. Roku 1118 rozdal všechen svůj
majetek chudým a od papeže Gelasia II.
získal oficiální souhlas ke své misi: být
poslem víry.

máš častěji před očima a na co častěji
myslíš; na zlo nebo na dobro - Boha? Pomáháš druhým z otroctví hříchu?
Dědictví
Božích
synů
přijměte
s vděčností
a
odpovědností.
Nepromrhejte je! Mějte odvahu žít je
každý den a oznamte ho jiným. Pak se
svět bude stále více stávat jedinou
velikou rodinou Božích dětí.
Spolu
s Marií - desátkem růžence - se můžeš
pomodlit o Ducha svatého pro naši zem,
zvláště pro mladé, pro rodiny a pro
nemocné. Na cestě za Pánem ze srdce
vám žehná

váš otec Mariusz

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Norbert
Norbert se narodil kolem roku 1082
městě Xanten, které leží na německoholandské hranici, v rodině pánů z
Gennepu. Dostalo se mu dobrého
vzdělání. Jako druhý syn svých rodičů
byl určen pro duchovní a diplomatickou
službu při císařském dvoře, kde žil více
světsky než duchovně. Avšak jen do té
doby, než zasáhla Boží milost a
radikálně změnila směr jeho života.
Jak uvádějí nejstarší životopisy z 12.
století, byl Norbert jednoho dne při
vyjížďce na koni překvapen bouří a
sražen bleskem na zem. Přitom zaslechl
výzvu, aby nastoupil na cestu obrácení a
radikálního následování Krista. Zřekl se
tedy pohodlí i světských zájmů a odešel

Postupně se k němu přidali další
následovnici, se kterými na žádost
laonského biskupa Bartoloměje, založil
první klášter v Premontré (v Severní
Francii). Toto místo se stalo kolébkou
premonstrátského řádu. Řeholní stanovy
převzali od sv. Augustina, který se podle
legendy Norbertovi zjevil. Hlavní
zaměření
řádu
se
týkalo
co
nejdokonalejší pastýřské služby ve
farnostech s důrazem na důstojné
slavení bohoslužeb a liturgickou výchovu
věřících.
Roku 1126 se stal magdeburským
arcibiskupem. Uchoval si pokoru a
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asketický způsob života, proto nevedl
dvůr, jak bývalo zvykem u biskupských
hodnostářů. Obnovu duchovního života
začal od kněží a obnovováním klášterů.
Pro plné vytížení v novém postavení
předal vedení kláštera v Premontré
Hugovi de Fosses.
Tvrdý život a nadměrné úsilí vyčerpaly
50-tiletého arcibiskupa a na Zelený
čtvrtek r. 1134 odsloužil s velkou
vroucností poslední mši svatou. Dolehlo
na něj pak vážné onemocnění, kterému
6. června podlehl.
Ostatky svatého Norberta byly po
složitých jednáních s protestanty, kteří
po reformaci ovládli i Magdeburg,
převezeny r. 1627 do Doksan a následně
do strahovského kláštera v Praze.
Tehdy byl svatý Norbert zařazen mezi
patrony naší země. Podle nejstaršího
životopisu přišla jedna žena za
Norbertem pro radu kvůli neplodnosti
se svým mužem, od něhož by se raději
odloučila, než aby byla bez potomstva.
Norbert ji zbavil nesprávné touhy,
povzbudil ji Božím slovem a předpověděl
jí brzké narození syna a pak i dalších
dětí, což se vyplnilo. S tímto příběhem
souvisí nazývání sv. Norberta patronem
/Magdaléna/
nastávajících matek.

zde postavena, jak zní nápis na průčelí
"ke cti a chvále sv. Cyrila a Methoda", v
roce 1894. Za války roku 1943 byl
zdejší bronzový zvon zrekvírován a
nahrazen zvonem litinovým. Po válce
zvonička chátrala. V roce 2009 bylo
započato s její celkovou rekonstrukcí
podle projektu arch. Eliáše. Všechny
opravy do r. 2012 byly provedeny a
financovány Ekumenickým sdružením
občanů Prštice a jejími příznivci. Byla
zavedena elektroinstalace do zvoničky,
provedeny vnitřní omítky, vyrobeny a
vsazeny kovové sítě do oken, obnoven
strop, opravena podlaha včetně položení
dlažby a osazeny nové dveře. Byla
zhotovena
nová
fasáda
včetně
oplechování a malby. Dnes je zvonička
opravdu ke cti a chvále sv. Cyrila a
/Leona/
Metoděje.

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI

DARY DUCHA SVATÉHO

Zvonička v Pršticích
Zvonička se nachází na Hlavní ulici, když
projíždíte obcí Prštice ze Silůvek
směrem do Radostic, nebo opačně. Byla

Dary Svatého Ducha
Vzpomněla jsem si na jednu situaci, kdy
jsme v jednom společenství naslouchali
v předsálí
kaple
slovům
jednoho
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žehná našim krokům. Dar síly nás vede
k odvaze opustit všechno, co nás odvádí
od Boha a od plnění Jeho vůle a
abychom vytrvali v Lásce Kristově za
všech okolností. Dar poznání nám dává
rozeznat mylné představy o sobě, o
svém životě i o Bohu, a abychom poznali
Pravdu,
která
osvobozuje.
Dar
zbožnosti uschopňuje člověka stále více
poznávat Boha a stále více toužit
dorůstat do Jeho lásky. Dar bázně Boží
nás vede k pokoře, abychom se v každé
životní situaci dokázali sklonit před
Bohem jako před svým Pánem a Bohem.
Abychom se před Ním neskláněli ze
strachu a otroctví, ale v lásce a svobodě
Božích dětí. Kéž stále nepřestáváme
toužit a prosit o dary Svatého Ducha.
Duch svatý je zdrojem křesťanského
života. Duch svatý je Bůh, třetí osoba
trojjediného Boha. Duch svatý přišel,
aby v nás žil „Vy však nejste živi ze své

duchovního otce. Hovořil právě o síle
modlitby k Duchu svatému. Najednou
udělal gesto, které se mi vrylo do
paměti. Otevřel dveře do kaple, usmíval
se a volnou rukou naznačoval směrem
z kaple k nám a říkal „Přijď, Duchu
svatý!“ Že by to bylo tak jednoduché?

Po přečtení knihy P. Tomáše Špidlíka
„Znáš Ducha svatého?“ jsem povzbuzena
napsat, že je potřeba upřímná touha,
prosba o to, aby Duch svatý přišel do
našeho života, do všech situací, vztahů a
prosili jsme o Jeho dary, které má
připravené pro každého z nás. Člověk
tak může spolupracovat na díle spásy.
Text z proroka Izaiáše (Iz 11, 1-3) vedl
duchovní autory k tomu, že vypočítávají
sedm darů Ducha – moudrosti, rozumu,
rady, síly, poznání, zbožnosti, bázně
před Bohem. Nemůžeme vytvořit nějaké
„poučky“, ale aspoň na základě
přečteného …. Dar moudrosti nás
uschopňuje rozeznávat ve svém životě
Boží znamení pro náš život, a abychom
je správně chápali. Dar rozumu nás vede
k tomu, aby náš rozum nikdy nestál proti
naší víře, ale aby sloužil k ještě hlubšímu
a dokonalejšímu poznání Boha. Dar rady
nám dává dostatek podnětů pro naše
rozhodování, a abychom se vždy
rozhodovali s ohledem na Boží vůli, ale
přesto svobodně a s vědomím, že Bůh

síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás
Boží Duch přebývá.“ (Řím 8,9) a
proměňoval náš charakter „Ovoce
Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Gal 5,
22-23). Nepřestávejme prosit „Duchu
svatý, přijď!“
/Leona/

MODLITBA
Duchu svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a
utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své
vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit
všechno, co chceš Ty, podrobit se Tvému
vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a
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nadšení. Přijď, Duchu svatý, a zůstávej
s námi. Amen.

Jeskyně zatčení, hora Sion – Večeřadlo,
kostel Usnutí Panny Marie, kostel sv.
Petra v Gallikantu, chrám Božího hrobu
s Kalvárií, křížová cesta (Via Dolorosa),
Zeď nářků. Každý den jsme mohli být na
mši svaté – pro mne nezapomenutelná
byla mše svatá v poušti, nebo v blízkosti
Božího hrobu u oltáře setkání Maří
Magdaleny se zmrtvýchvstalým Pánem.
U řeky Jordánu, v místě, kde křtil sv.
Jan Křtitel, jsme obnovili své křestní
sliby. Prohlédli jsme si pevnost Massada
a zříceninu Kumrán, kde byly objeveny
nejstarší svitky Písma. Také jsme se
vykoupali v Mrtvém moři. Další dva dny
jsme putovali po Galilei. Mši svatou jsme
prožili na hoře Tábor, potom navštívili
Kánu Galilejskou, kde manželé obnovili
své manželské sliby, a ochutnali jsme
zdejší víno. Nocovali jsme v Nazaretě.
Navštívili jsme velkolepou baziliku
Zvěstování a kostel svatého Josefa
v místě, kde žila Svatá rodina. Večer,
byla právě první sobota v květnu, jsme
se modlili růženec ve světelném průvodu
se sochou Panny Marie kolem baziliky, a
bylo dojemné slyšet ve změti jazyků
předříkávat česky Zdrávas Maria. Další
den
jsme
pokračovali
na
horu
Blahoslavenství, kde jsme mohli slavit
nedělní mši svatou, pak na místo
rozmnožení chlebů, místo ustanovení
Petrova primátu, prohlédli si starověké
město Kafarnaum, projeli se lodí po
Genezaretském jezeře, okusili Petrovu
rybu a zastavili se v Jerichu. Poslední
den jsme se rozloučili s Betlémem,

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Velikonoční koncert v kostele sv.
Václava
27. dubna, na druhou velikonoční neděli,
v 18:00 hod. nás moravanská schola
pozvala do kostela sv. Václava na
Velikonoční koncert. Že nenechávají nic
náhodě, a že si již dnes vychovávají své
nástupce, nám dokázali hned v úvodu,
kdy jako „předskokánci“ zazpívaly čtyři
písničky děti z minischoly. Tu pátou – Ty
jsi král - zpívaly společně se svými
velkými kamarády, čímž jim předaly
pomyslné žezlo (nebo mikrofon?).
Rytmické písně prokládané duchovním
slovem byly důstojným zakončením
svátku Božího milosrdenství a pro nás
posluchače krásným pohlazením po duši i
radostným rozveselením našich srdcí.
/Lada/
Bohu díky.
Pouť do Svaté země I
Ve dnech 28. 4. až 5. 5. 2014 jsme byli
na pouti ve Svaté zemi. V pondělí 28. 4.
odpoledne jsme začali naše putování mší
sv. v kostele v Moravanech, odkud jsme
odjeli autobusem na letiště do Vídně, a
dále letecky do Tel Avivu. Ubytovali
jsme se v Betlémě. První den jsme
navštívili Pole pastýřů, Chrám Narození
Páně a Jeskyni mléka v Betlémě, další
dva dny jsme putovali po památných
místech Jeruzaléma – Olivová hora,
kostel Pater Noster, Getsemanská
zahrada, Bazilika Agónie (Národů),
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naposled se podívali na nezapomenutelné
panoráma Jeruzaléma a cestou na
letiště jsme se zastavili v Ain Karem,
v kostele Navštívení Panny Marige,
místě setkání svaté Alžběty s Pannou
Marií, a v kostele Narození sv. Jana
Křtitele. Po důkladné osobní prohlídce a
odbavení zavazadel jsme se letecky
z Tel Avivu vrátili do Vídně, a odtud do
svých domovů. Tato pouť byla pro mne
velkým, nezaslouženým darem. Síla
modlitby a meditace na svatých místech
otevírá nový pohled na Boží přítomnost
ve vlastním životě a prohlubuje vztah k
Bohu. Je to doslova pouť ve stopách
Ježíšových.

Compostela také využije jedinečnou
možnost znovu být zase spolu a
poznávat tajemství a místa, kde se psala
raná historie křesťanství. Také jsem ve
skrytu duše doufal, že pojede i moje
Eliška. Jednoduše řečeno, loňská pouť
mě nadchla tak, že pro mne jiná volba
než: „Jedu!“, nebyla. Odjezd mně
zkomplikovala stolička šestka vlevo
nahoře. Zlobit začala v neděli. V den
odjezdu – v pondělí dopoledne - byla
však už v odpadním koši zubní ambulance
a odpoledne jsem se mohl „v klidu“
přidat k poutníkům do Svaté země. Bylo
nás 53 včetně tří kněží – o. Mariusz, o.
Marek a o. Milan. ….. Zkrátím to: 1.den
cesta autobusem do Vídně … let do Tel
Avivu … hotel Nativity v Betlémě ….
krátký spánek …2. den v Betlémě – mám
zrovna narozeniny a můžu se poklonit
v Jeskyni narození Pána Ježíše …3. a 4.
den v Jeruzalémě – nádherné dny …5.
den
nezapomenutelná mše v poušti,
obnovený křest v řece Jordán, Kumrán,
Massada, Mrtvé moře… 6. den hora
Tábor, Kana, Nazaret, večer světelný
průvod … 7. den Genezaretské jezero,
loď, ryba sv. Petra, Jericho … utkvěla
mi slova P. Ježíše: „Petře, miluješ mě?“
… třikrát se ptal … Petr mu odpověděl:
"Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ …. 8.
den Ain Karem a odlétáme domů … Moje
hodnocení: každý den jsem mohl poznat
nejen nová svatá místa, ale také nové
sestry a bratry v Kristu, pod vedením
otců Mariusze, Marka a Milana jsme
prožili nádherný týden, každý den mše

/Marie Bartlová/

Pouť do Svaté země II
Bylo
to
krásné,
úžasné,
nezapomenutelné, ještě dnes, když píšu
tyto řádky, jsem plný vzpomínek a
zážitků, a to jsme doma již 10 dní …
Společenství, které jsme na pouti
vytvořili, umocnilo moje vnímání celé
pouti, a to v kladném slova smyslu.
Přihlásil jsem se jeden z prvních, byl
plný očekávání, kolik dalších bratrů
z loňské
pouti
do
Santiaga
de
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svatá, měl jsem tu čest nosit ve svém
baťůžku misál, děkuji za tu poctu,
děkuji za tu krásnou pouť, za
společenství i za všechny, kteří byli
„účastníky zájezdu“ … vážím si toho a
děkuji, že jsem mohl být s Vámi. I
oslavu mých 50. narozenin jsme zvládli
☺ … Děkuji Pánu a Vám všem.

co bych komentovala nahlas, nestačila
by na to slova.
/Leona/
Děkuji za to krásné společenství, které
jsme ve Svaté zemi vytvořili, děkuji za
každou modlitbu, za každou píseň,
děkuji za každé požehnání, protože
společnou sílu tohoto všeho pociťuji od
návratu opravdu každým dnem a vůbec
jsem netušila, jakou posilou pro mě bude
těch krásných, neopakovatelných 8 dnů.

/Josef Skácel/

/Lenka/
Jsem šťastná, že jsem mohla prožít
týden ve společenství, které jsme
vytvořili a poznat místa, po kterých
chodil Pan Ježíš. Všechny pocity nejdou
snad ani slovy vyjádřit ty mám ve svém
srdci. Díky moc všem třem otcům.

/Marie/

Pouť do Svaté země III
Dnes i minulou sobotu jsme po mši v
Pršticích s ostatními poutníky ještě
rozechvěně probírali pouť, bylo to
opravdu silné ... ty zážitky jsou hluboko
v nás a stále máme potřebu si to
navzájem sdělovat.
/Martina/
Těším se na setkání nad fotkami, jsem
toho plná, starosti se mi zdají
/Pavla/
malicherné...

Vzpomínka na pouť ke sv. Peregrinovi
Nejdříve
bych
ráda
poděkovala
ořechovským
nadšeným
zpěvačkám,
které nás mile překvapily svými zpěvy.
Pro mne nezapomenutelné loretánské
zpívané litanie a další mariánské písně.
Také jsme s obavami vzhlíželi k

Pro mne to byla "velká pouť", právě ve
Svaté zemi jsem cítila blízkost Pána
Ježíše, spojovala jsem si intenzivně
místa popisovaná v Písmu s místy, která
jsme navštívili, a to všechno mě
naplňovalo úžasem, chválou a asi cokoli,
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zamračné obloze, zda nám na přímluvu
sv. Peregrina vydrží slunečné počasí bez
bouřky. Otec Karol Matlok nás během
své promluvy přinutil se zamyslet nad
svým vztahem k Bohu. Zda mu opravdu
věříme, hovoříme s ním a radujeme se z
Jeho péče a lásky, nebo se zaťatými
zuby přežíváme, a všechna přikázání
jsou pro nás břemenem. A abychom
nebyli na žádnou bolest sami, o. Karol i
o. Mariusz se na konci mši svaté za
každého z nás zvlášť přimlouvali a
prosili o pomoc Ducha svatého. Tím ale
slavnost nekončila, čekalo nás velmi
srdečné pozvání na faru, výborné
pohoštění, ale hlavně milé přijetí od
ořechovských farníků. Děkujeme Vám,
že i Vaším přispěním se tak bude
naplňovat Ježíšova touha (i touha o.
Mariusze), abychom byli jedno srdce a
jedna mysl. Kromě velké radosti jsme
domů přivezli i krásná perníková srdce.
Posíláme velké díky všem, kteří je
napekli. Byla vynikající :)

plnosti času pastýře, který nás vede,
modlí se za nás, obětuje se. Dnes jsem
četla vzkaz, který posílá P. Ježíš
prostřednictvím jedné řeholní sestry:
„Modlete se za pastýře církve. Nesou
velmi těžké břemeno zodpovědnosti.
Potřebují vaši pomoc, vaši důvěru, vaši
spolupráci. Jak je často pro ně těžké
překonávat
odpor,
rozptylovat
nedůvěru, vyrovnávat bezpráví, mírnit
utrpení a setkávat se vpravdě s nevěrou
slovem a příkladem. Podporujte je víc
svou modlitbou. Važte si jich a děkujte
jim za jejich práci pro mé království
lásky.“ Pane, děkujeme ti za našeho
duchovního otce.

/Ludmila Mašová/
Pouť bratří III. řádu sv. Dominika ke
sv. Peregrinu
Dne 10. května se za krásného počasí
konala již pátá pouť ke sv. Peregrinu
bratří a sester III. řádu sv. Dominika
z brněnského sdružení sv. Tomáše
Akvinského.
Zcela
netradičně
se
patnáct terciářů a jejich sympatizantů
sešlo v chrámě sv. Jiří v Ořechově –
Tikovicích. Spolu s nimi přijeli i dva
otcové, P. Tomáš Bahounek OP a P. Pavel
Augustin Kryl. Terciáři přijeli do
Ořechova - Tikovic o půl jedenácté.
V jedenáct
hodin
se
uskutečnila
modlitba svatého růžence s rozjímáním
nad texty ze života sv. Peregrina.
Během modlitby svatého růžence bylo
možno přijmout svátost smíření. O půl
dvanácté se slavila mše svatá a spolu
s terciáři ji slavili také bratři a sestry

/Božena Brychtová,
Oldřiška Langášková/
Pouť v Ořechově
Byli jsme 8. května na pouti ke sv.
Peregrinovi. V Ořechově, na farní
zahradě jsme prožili nádhernou mši
svatou.
Opravdovou
slavnost,
společenství lásky s Ježíšem uprostřed.
Celebroval o. Karol Matlok z Brumova
Bylnice na Valašsku spolu s naším o.
Mariuszem. Při mši sv. jsem si velmi
silně uvědomila velikou Boží něhu a péči
o svoji církev, svůj lid. Poslal nám v
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svatých, že pojedeme do Olomouce na
Den ministrantů. Byla zima. Postupně se
scházeli ostatní. Kolem šesté přijel
autobus a počkali jsme ještě na poslední
opozdilce. Z Ořechova nás jelo 11.
Cestou jsme vzali ještě ministranty ze
Syrovic. Cesta byla docela dlouhá. Než
jsme dojeli do Olomouce, oteplilo se.
Vystoupili jsme z autobusu a s ostatními
ministranty jsme šli „na kněžství“
(místo, kde se studuje na kněze). Uvnitř
jsme byli rozděleni do skupinek. Já
jsem
byl
s Tomem,
Markem
a
Kryštofem. Měli jsme číslo 15 – svatého
Bartoloměje. Odešli jsme do místnosti
č. 15 a tam jsme se seznámili s Pepou
(náš vedoucí) a ostatními ministranty.
Pepa nám vyprávěl o sv. Bartolomějovi.

z Ořechova a Tikovic. Po mši svaté
proběhla krátká historická exkurze v
chrámu sv. Jiří. Všichni poutníci byli
pozváni na oběd k manželům Olivovým.
Tento oběd se proměnil ve velkolepé
agapé (hostinu lásky a tělesného
milosrdenství). Pán jim odplať za jejich
dobrodiní. Po obědě vyšla skupina
terciářů k lesní kapličce sv. Peregrina.
Druhá část poutníků se k místu lesní
kapličky vydala automobily. U lesní kaple
proběhla krátká pobožnost ke sv.
Peregrinu, v jejímž závěru bylo všem
přítomným
poutníkům
uděleno
požehnání. Poutníci se rozešli do svých
domovů kolem půl páté odpoledne.

/Radovan Plšek/

Ministrantský den v Olomouci

Pro ministranty a ministrantky brněnské
diecéze se konal Ministrantský den v
Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci v sobotu 10. května 2014.
Letošní téma znělo: „Pojďte za mnou a
učiním z vás rybáře lidí.“ (Mt 4,19)
Jeden ze zúčastněných ministrantů se
s námi podělil o to, jak den probíhal.
V sobotu 10. 5. jsme ráno už o půl šesté
čekali na parkovišti za kostelem Všech
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zahájením nesl trochu v duchu
omluvenek,
protože
několik
dětí
onemocnělo.
V pátek nás sice přijela hrstka, ale
hlavní program, pouť do Křižanova za sv.
Zdislavou, již absolvovalo zhruba 50
poutníků. Vládla rodinná atmosféra a
díky Bohu jsme na mši svatou došli bez
deště a spokojeni. Obdiv si zaslouží „11
statečných“ z ořechovských rodin, kteří
se nebáli z Křižanova vyrazit i na
zpáteční cestu do Osové Bítýšky,
přestože bylo jasné, že se dešti
nevyhneme. Navíc je čekala "mokrá
cesta" vlakem a autobusem až domů do
Ořechova. Věřím, že příště přijmou
pohostinství místní fary a nebudou
spěchat domů :-)
Protože do večera déšť neustal,
neproběhl ani fotbalový zápas, k velké
úlevě svobodných mladých fotbalistů,
kteří se jistě obávali, že neobhájí těsné
vítězství z minulého ročníku nad silným
mužstvem ženatých borců. Příští rok se
však střetnutí nevyhnou, protože je
objednáno krásné počasí i termín (1. - 3.
5.2015). V neděli nás, kteří jsme zůstali,
potěšilo, že jsme mohli strávit společný
oběd s otcem Tomášem P., který zrovna
projížděl domů na Slovensko. Již nyní si
zarezervujte čas na příští rok (je třeba
dopít víno, na které nás při agapé bylo
málo).
/Jiří Šíma/

Potom jsme šli všichni do kostela na mši,
kterou sloužil brněnský biskup o.
Vojtěch. Po mši jsme plnili soutěžní
úkoly, kreslili a hádali obrázky, hledali
jsme písmena, ze kterých se složila
věta, sbírali jsme hokejovou výbavu a
pak ji oblékli Pepovi, přenášeli jsme
míčky (nejdřív ústy, pak lžící) z kbelíku
do kbelíku, vyhledávali jsme v Evangeliu
atd. Mezitím jsme dostali oběd (řízek a
bramborovou kaši), prohlídli jsme si celé
„kněžství“ a okolí. V závěru se vyhlásily
výsledky na nádvoří, kde hrála hudební
skupina. Naše skupina se neumístila, ale
to nevadí, třeba příště.
/Luboš Pár/
Fatimská pouť v Žarošicích
Opět nadešel krásný mariánský měsíc
máj, kdy již tradičně naše farnosti 13.
května uctívají Pannu Marii žarošickou.
Plně obsazený autobus jel po obvyklé
trase, přibrali jsme opět i poutníky
z moravanské farnosti spolu s otcem
Mariuszem. Po modlitbě sv. růžence
následovala
bohoslužba
s hlavním
celebrantem opatem P. Marianem
Kosíkem z Nové Říše.
Mše svatá spolu se světelným průvodem
byla velice důstojná a působivá. Při
zpáteční cestě děvčata z chrámového
sboru při kostele Všech svatých
procítěně zazpívala písně z mládí, které
zpívaly při májových pobožnostech.
/Zdeňka Fialová/

Z Osové Bítýšky do Křižanova
V sobotu 17. května nás 11 z Ořechova
vyšlo
spolu
s moravanskými
a

Víkend rodin v Osové Bítýšce
Již tradiční víkend rodin moravanské
farnosti v Osové Bítýšce se ještě před
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nebovidskými farníky, kteří v Osové
Bítýšce trávili „Víkend rodin“ už od
pátku, na pouť ke sv. Zdislavě do
Křižanova. Šla jsem poprvé. Chtěla bych
se podělit o dva zážitky. Cesta byla
mokrá. Po 2 km chůze jsem zahlédla na
levé botě, že se mi odlepuje podrážka.
Říkám si, že po 10-ti letech na to mají
boty už nárok, ale dojdu do toho
Křižanova? Další kilometry se postupně
odlepuje i druhá bota. Musela jsem
podrážky odlepit úplně, mokro se mi
postupně vsakovalo do ponožek. V houfu
kamarádů – poutníků – se ozvaly hlasy:
„Já mám náhradní ponožky!“ „Já mám
v Křižanově v autě náhradní boty!“
Nebylo potřeba řešit co si obout nebo
obléct, jsme jedna velká rodina.
V Křižanově, než jsem se přezula do
suchých ponožek a bot, už většina byla
v kostele. Když jsem pak přišla do
kostela, začala jsem hledat syna Adama.
Nikde jsem ho neviděla. Myšlenky se mi
v hlavě motaly, vyběhla jsem zase před
kostel, pobíhala venku, už jsem se
chtěla vracet zpátky cestou, kudy jsme
do Křižanova přišli, když vtom vyšli
kamarádi z kostela, že syn je v sakristii.
Bylo to jak Panna Maria, když hledala
Ježíše a nalezla ho v chrámě.
Po mši svaté jsme se posilnili obědem, i
kávu jsme stihli vypít, a pak nás ještě
několik šlo zpátky jinou cestou zase do
Osové Bítýšky. Celou cestu pršelo, ale
bylo nám dobře, byla to krásná pouť.
Děkuji.
/Liba/

Noc kostelů 2014
V pátek 23. května se po celé republice
konala Noc kostelů. Tato dnes už
tradice mnoha kostelů se zrodila před
deseti lety ve Vídni, kde jeden kněz
nechal otevřený kostel pro další
příchozí k nahlédnutí. Všechny překvapil
zájem a velká návštěvnost. Proto tato
myšlenka přešla i do České republiky a
letos se Noc kostelů konala v mnoha
kostelích už po šesté. V minulém roce
byla Noc kostelů v Ořechově poprvé –
v kostele Všech svatých, a v tomto roce
se iniciativa přesunula do tikovické
farnosti, aby příště štafetu mohli
vystřídat zase farníci od Všech svatých.
Letos tíha zodpovědnosti a organizace
programu ležela především na paní
Jiřině Novákové, ale i pomoci dalších
farníků. V šest hodin večer vyzváněním
zvonů začal program. Průvodním slovem
zahájil ing. Miroslav Florián a pak už se
rozběhl program
slavnostní mše
svatá, kterou sloužil o. Mariusz,
hudebně doprovázel pěvecký chrámový
sbor u sv. Jiří. Následovalo vystoupení
chrámového sboru při kostele sv. Jiří.
S historií kostela nás seznámila paní
Stanislava Přerovská, místní rodačka
Trenzová, která v roce 2005 velmi
zdařile sepsala výtah z kroniky farnosti.
Od roku 1704 dosud působilo v naší
farnosti šestnáct kněží. Tato kronika
byla také v kostele k nahlédnutí. Po
tomto
velmi
zajímavém
povídání
postupně
vystoupily
další
sbory.
Evangelický sbor ze Silůvek, sbor
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Fatima
z kostela
Všech
svatých
z Ořechova a pěvecký chrámový sbor
z Troubska. Všechna vystoupení byla
velmi zdařilá a všem patří poděkování a
uznání vděčných farníků i ostatních
návštěvníků kostela. Tóny hudebních
nástrojů i zpěvů s posvátností zněly
naším malebným chrámem a umocňovaly
příjemnou pohodu celého večera.
Všichni, kteří Noc kostelů doprovázeli
slovem, připravili poutavé povídání o
historii, opravách a freskách, se
zhostili svých nelehkých úkolů na
výtečnou. Pro ty, kteří se zajímali o
podrobnější výtah z historie, byla
možnost pročíst si vše na přistaveném
panelu. Byly k nahlédnutí i fotografie
z výroby a svěcení zvonů v roce 1967 a
stará kniha, ze které nám pan Ivan
Macíček přečetl dva pastýřské listy
z roku 1914. Celou akci Noci kostelů
zaštítily ženy z farnosti a v širokém
zapojení, včetně i starších žen, se
postaraly o sladkosti pro pohostinnost
večera.
Pro
každou
farnost
je
požehnáním, když se najdou ochotní lidé
se vstřícnou pomocí. Poděkování patří
také o. Mariuszovi za iniciativu
k uspořádání Noci kostelů. Proběhla
slavnostně a ukončena byla zpěvem
přítomných a modlitbou ke sv. Jiří –
patronu kostela. Všichni, kdo vydrželi do
úplného závěru, určitě nelitovali a
odcházeli příjemně naladěni třeba i
myšlenkou, že nic v duchovním prožitku
nevede ke zmaru, ale Boží láskou
k životu. Boží láska a odpouštění je

nekonečné, a proto přijměme tento
odkaz s největší pokorou a úctou.
/Zdena Slavíková/
V pátek 23. 5. se otevřel před 18.
hodinou kostel sv. Kříže v Nebovidech
pro všechny, které nalákalo (alespoň
doufáme) něco z programu Noci kostelů.
Po úvodním slovu starosty se rozezněly
písně moravanské scholy (za skvělého
vedení Míši J.), která také doprovodila
mši svatou a následnou adoraci.
Významným bodem programu byla také
prezentace
pana
Hotárka,
který
zasvěceně a poutavě vyprávěl o místních
vzácných freskách. Možná si někdo až v
této chvíli uvědomil, jaký unikátní
skvost máme na dosah ruky. Velkolepé
bylo také občerstvení (hlavně kanapky
:-), o které se tradičně postaral pan
starosta Milan M., za přispění skvělých
pekařek z Moravan. Díky tomu jsme
mohli nabízet plný stůl i posledním
návštěvníkům, kteří dorazili asi v 23:00.
Zvláštní poděkování patří také Pavlu
Šimonkovi, který je od začátku
hybatelem akce Noci kostelů v naší,
moravanské, farnosti.
/Jiří Šíma/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Heuréka – o. James Manjackal MSFS
Byl to Archimédes, řecký matematik,
který radostně a spokojeně vykřikl:
„Heuréka!“ – Nalezl jsem!, když objevil
novou matematickou teorii. Autor této
knihy si přeje, aby každý, kdo ji bude
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číst, rovněž vykřikl „Heuréka!“, až najde
Boha skrze Ducha svatého.
Tato kniha má dovést každého čtenáře
ke zkušenosti Božího království a
k osobnímu vztahu k Duchu, který naplní
jeho život svojí láskou, mocí a
vznešeností. Nechám vás inspirovat se
jedním z příběhů:
Chtěl bych vám vyprávět příběh své
duchovní dcery Stephanie. Zůstala
vdovou s jedním synem a pěti dcerami.
Jednoho dne čekala doma, až se vrátí
její desetiletý syn ze školy. Vyhlížela
jej z okna a najednou se stala svědkem
toho, jak její syn přecházel silnici,
srazil ho kamion a on na místě zemřel.
Dovedete si představit její hluboký
smutek, když ztratila jediného syna a
navíc tragickým způsobem! Upadla do
deprese, nic ji netěšilo a začala se
hněvat na Boha. Duch k ní přišel a mluvil
k ní slovy i prostřednictvím vizí: „Mé
dítě, vím, jak mě miluješ, tolikrát jsi mi
opakovala, že tvou lásku ke mně nemůže
ohrozit ani smrt, ani nebezpečí, ani
pronásledování, ani utrpení. Cožpak
nevíš, že jsem žádal Abraháma, aby
obětoval svého jediného syna? Což
neprojevil můj Otec na nebesích svou
lásku k tobě tím, že za tebe obětoval
svého jediného Syna velmi krutým
způsobem – na kříži jako zločince?“
Když to uslyšela, prosila Boha, aby jí
odpustil hněv a smutek nad smrtí jejího
syna, a obětovala ho Bohu Otci skrze
kříž jeho jediného Syna Ježíše. Pak jí
Duch daroval vizi, ve které viděla svého

syna sedět s anděly a svatými v nebi a
jak říká matce: „Když jsi přijala mou
smrt, všem odpustila a nabídla jsi mě
jako oběť spolu s Ježíšem na kříži, Pán
mi dal toto místo v nebi po pravici Boha.
Proto se, matko, raduj se mnou, protože
jsem teď více naživu tady v nebi, než
kdybych byl s tebou na zemi.“ Od té
doby Stephanie přestala vyčítat Bohu
tragickou smrt svého syna a začala ho
chválit. Stále s úsměvem říká: „Teď
mám v nebi svého malého světce,
vlastního syna.“
/Lada/
Vlídné příběhy - Bermejo José Carlos
O darech Ducha svatého
Jednou vyprávěl starý indián svému
vnukovi o velké bitvě, která probíhá v
nitru každého člověka. Řekl mu:
„Chlapče, ta bitva v každém z nás je
bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý.
Je to vztek, žárlivost, závist, smutek,
sobectví,
namyšlenost,
hrubost,
nenávist, sebestřednost a falešnost.
Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
naděje, empatie, štědrost, věrnost,
soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom chvíli
přemýšlel a potom se zeptal: „A který
vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten,
kterého pravidelně krmíš...“
/Leona/

SMS DO ŽIVOTA
Neboj se budoucnosti. Učiň, co je
v tvých silách, aby vše dobře probíhalo –
a jak to nakonec dopadne, přenech
Bohu.
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Marie v Brně na Křenové ulici, začátek
modlitby v 17:30, poté v 18:30 mše sv.

Jsme pozvaní také na 14. pěší
pouť na Velehrad s prosbou za
posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.
Můžeme se připojit ve středu 20.
srpna 2014 ve 12 hodin u kaple sv.
Peregrina. V Blučině se pak připojíme
k vranovsko-znojemskému proudu a
budeme pokračovat na Velehrad, kde
pouť v sobotu 23. 8. zakončíme. Nebo
je možné z Blučiny vrátit se domů.
Poutníci, kteří půjdou až na Velehrad, si
mohou nechat zavést batohy a
karimatky ve středu 20. 8. ráno do
Blučiny, v sobotu 23. 8. se pak vrátit
domů společným autobusem za 100
Kč, je však potřeba nahlásit se do
konce června v sakristii.

Další pozvání je na Národní pouť
rodin do Žďáru nad Sázavou 29. - 30.
8. 2014. Rodiny ze všech tří našich
farností, které mají zájem zúčastnit se
společně sobotního programu 30. 8., se
mohou nahlásit v sakristii, a podle toho
lze objednat autobus na trase Silůvky –
Ořechov – Nebovidy – Moravany.

Z důvodu rekonstrukce bude
kostel sv. Maří Magdaleny v Brně od
pondělí 16. června 2014 do soboty
13. září 2014 uzavřen. Během této
doby bude stálá zpovědní služba
zajištěna ve zpovědní místnosti v
katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

CO NÁS ČEKÁ

v pátek 6. 6.
v 19:15
sv.
smíření pro děti, které přistoupí k
Prvnímu sv. přijímání, a také sv.
smíření pro jejich rodiče, bude
v kostele Všech svatých v Ořechově

v neděli 8. 6. v 10:45 v kostele
Všech svatých v Ořechově slavnost
Prvního
svatého
přijímání,
v Moravanech bude tento den mše sv.
sloužena v 9:15

v neděli 22. 6. slavnost Těla a
Krve Páně (Boží Tělo) – začátek
v 8:00 v kostele sv. Jiří v Tikovicích,
potom průvod obcí, zastavení u oltářů,
v 9:15 hodin mše svatá v kostele Všech
svatých

Pozor změna pro Nebovidy:
Z důvodu konání Božího Těla v neděli
22. června od 8:00 v Ořechově nebude
sloužena ranní mše sv. v Nebovidech,
bude večer v 18:00

Společenství mužů zve na Pouť
mužů 26. – 29. června. Vychází se
26.6. v 16:00 z Moravan, noclehy
v Otnicích a Koryčanech, ze soboty na
neděli na Velehradě. Zájemci o pouť se
mohou hlásit u J. Šímy a P. Šimonka
nebo na farních stránkách.

Hnutí Modlitby matek zve na
Modlitební triduum 27.-29. 6. do
kostela Neposkvrněného Početí Panny
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