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SLOVO OTCE MARIUSZE
Prázdniny neznamená „prázdno“
Milí farníci, nastává doba prázdnin,
dovolených a rekreace. Slovo rekreace odpočinek pochází z latiny a znamená
„re-creatio“ neboli „znovu-stvoření“. Čas
prázdnin neznamená tedy, že mám mít
kolem sebe prázdno. Naopak: nechci se
vyvalovat v posteli, nechci vést prázdné
řeči, nechci prožívat prázdné dny a nic
v nich. Čas prázdnin znamená spíše, že
chci být tvořivým, a to takovým
způsobem, abych si odpočinul, nabral
nových sil k lepšímu plnění mého povolání
a zůstal člověkem, ne strojem, který jen
vykonává svěřené úkoly.
Každý v sobě neseme mnoho barev
stvoření: zní v nás mnoho strun, naše
lidství má mnoho rozměrů. O dovolené
nebo o prázdninách můžeme přestat
„fungovat“,
opustit
jednostrannost
práce a všimnout si v sobě a kolem sebe
opomenutých věcí. Zahlédnout celek,
abych mohl hlouběji porozumět sám sobě
a s novou intenzitou objevil Toho, který
za tím vším stojí. „Vždyť bez Krista,
člověk nemůže pochopit sebe sama.“ (sv.
Jan Pavel II.) Čas delšího „volna“ nabízí
také příležitost obnovit vztahy nebo
přehodnotit
některé
možná
příliš
ustálené věci.
Jako inspiraci vám nabízím tento příběh:
„Jeden mladý muž přišel za zbožným
mnichem do kláštera a ptal se: „Prosím,

řekni mi, kde je Bůh“ Mnich mu řekl:
„Máš chvilku čas?“ – „Ano.“ „Tak se
posaď a já ti to řeknu.“ Mladík se
posadil ve velikém očekávání. A mnich
začal: „Bůh je ZA MNOU, od něho jsem
vyšel, je mojí oporou a silou, která mne
podpírá. Bůh je PŘEDE MNOU, protože
od něho ke mně nepřetržitě přichází
proud milostí, darů a úkolů – především
v lidech, s nimiž se setkávám. A moje
cesta mne vede neustále k Němu,
k Němu směřuji. Bůh je PODE MNOU,
nese mne v mé existenci. Bez něho bych
se propadl do nicoty. Bůh je NADE
MNOU. – Vidí mě, řídí mě, dává mi nalézt
pravou cestu. Bůh je KOLEM MĚ.
K Němu přicházím se svými chybami. Pak
mne přijímá jako marnotratného syna a
drží mě v náručí. Už žalm říká:
„Obklopuješ mě zezadu i zpředu.“ Bůh je
nakonec i VE MNĚ, vkládá do mě radost
a pokoj, lásku i trpělivost, důvěru a
očekávání.“ Chvíli bylo ticho, potom
mnich pokračoval: „Pokud chceš prožít
to, o čem mluvím, jdi někam do ticha,
mysli na Boha, který je před tebou a za
tebou, kolem tebe, pod tebou, nad tebou
i v tobě a říkej při tom „ Pane Ježíši,
tady jsem. „ nebo „Ježíši, smiluj se!“… a
uvidíš, že nejenom budeš vědět, kde je
Bůh, ale bude ti také jasné, že je tady
pro tebe a že je tady pro nás.“
Přeji Vám všem a sobě, abychom si o
prázdninách na Boha udělali co největší
čas a prostor, a aby naše dovolená
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byla taková, abychom se z ní po návratu
nemuseli znovu rekreovat! Pán nám
k tomu žehnej, Váš otec Mariusz.

 Pamatuj, že zde nežijeme proto,
abychom měli nebe na zemi.
 Kdo patří Kristu, musí přijmout Jeho
život.
 Říci někomu pravdu málokdy přispěje
k jeho polepšení.

MYŠLENKY SVATÝCH
Z myšlenek Edity Steinové
 Pro křesťana neexistuje cizí člověk.
Nejbližší je vždy ten, kterého máme
právě před sebou, a který nejvíce
potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda
je příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či
ne, zda je po morální stránce hoden
pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista
nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten
získává.
 Od prvních dnů života jsem věděla, že
mnohem důležitější je být dobrým než
moudrým.
 Kdo miluje lidi jako Kristus, touží, aby
patřili Bohu, a ne jemu.
 Být Božím dítětem znamená být
současně malým i velkým.
 Když ke mně Pán přijde ve svatém
přijímání, mohu se Ho zeptat: „Co ode
mne žádáš, Pane?“ Pak se ponořím do
toho, co po tiché rozmluvě s Ním
poznám jako nejnutnější požadavek.
 Modlitba a oběť jsou s jistotou o
mnoho důležitější než všechno to, co
můžeme říci.
 Žádné duchovní dílo se nerodí bez
velkých bolestí.
 Utrpení nejsou nikdy příliš velká, ani
radost příliš malá.
 Jestliže se celkově odevzdáme do
rukou Božích, pak můžeme doufat, že
z nás něco udělá.

Svátek Edity Steinové (sv. Terezie
Benedikty od Kříže) si připomínáme 9.
srpna. Svatořečena byla v Římě roku
1988 a o rok později byla prohlášena za
spolupatronku Evropy.

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Boží muka v Moravanech
Boží muka z 19. století se nacházejí na
východním okraji obce Moravany na
rozcestí do Horních Heršpic a Modřic.
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který vydal v listopadu 2013 při
zakončení Roku víry papež František.

LITURGIE A MODLITBA
Edita Steinová byla ženou modlitby. O
přímluvné modlitbě napsala: “Věřící se
může obracet k Bohu a vyprošovat jeho
milosti i jinému a Bůh z lásky k duši,
kterou přijal za svou, může k sobě
přitáhnout i nějakou další. Nejúžasnější
skutečností náboženského života je, že
se Boží svoboda vyslyšením modlitby
jakoby podřídí vůli svých vyvolených.“
Zde se Edita Steinová dotýká tématu,
které v jejím životě víry hraje velkou
úlohu. Je to skutečnost, že Bůh vyslyší
modlitby věřícího člověka za někoho
jiného. Edita Steinová ovšem také
s velkým
důrazem
opakovala,
že
neexistuje právo na vyslyšení. Smíme a
máme doufat ve vyslyšení svých proseb,
které jsme Bohu přednesli, ale
rozhodující je vůle Všemohoucího.
Vždyť to, že se Bůh našim prosbám
podvoluje, je skutečnost opravdu
úžasná. Pouze Bůh ví, kdy a proč se tak
děje. Mezi nejoblíbenější modlitby
Edity Steinové pařil Žalm 27 (26):
Hospodin je mé světlo a má spása, koho
bych se bál? Hospodin je záštita mého
života, z koho bych měl strach? Naději
slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď
udatného
srdce,
naději
slož
v Hospodina!
/Lada/

Píše v něm o nové evangelizaci. Prožili
jsme v uplynulých měsících postní dobu,
snažíme se žít radost velikonoční doby,
modlili jsme se novénu před slavností
Seslání Ducha svatého, prosili a prosíme
Ducha
svatého
o
dary,
které
potřebujeme do své služby tam, kam nás
Pán posílá, tam, kde žijeme, ve
svých rodinách,
farnostech,
ve
společenstvích lidí, s kterými nás
spojuje práce, zájmy, záliby, ale i k
lidem, s kterými nás na první pohled nic
nespojuje …. Lidské srdce je stvořeno
pro radost, protože je stvořeno pro
lásku. Ovocem lásky je radost. Sám
Ježíš je radost. Je radostí Ježíše
potkat a následovat ho.
Papež František nás vybízí:
 radost evangelia naplňuje srdce i celý
život těch, kdo se setkávají s Ježíšem
 velké nebezpečí, které hrozí
současnému světu s jeho rozmanitou
konzumní nabídkou je individualistický
smutek, který pryští ze zpohodlnělého a
lakomého srdce

EVANGELII GAUDIUM
Evangelii
evangelia)

gaudium
(česky
Radost
je apoštolský dokument,
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 zvu každého křesťana na jakémkoli
místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se
hned navrátil ke svému osobnímu
setkání s Ježíšem Kristem, nebo aspoň
učinil rozhodnutí, že se s ním chce
setkat a že ho bude každý den bez
ustání hledat
 kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a
kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši,
objeví, že on už na jeho příchod čekal
s otevřenou náručí
 chápu lidi, kteří inklinují ke smutku
kvůli vážným těžkostem, které sužují,
avšak postupně je třeba dovolit, aby se
začala probouzet radost víry jako
tajemná, ale pevná důvěra i uprostřed
těch nejhorších protivenství
 nejkrásnější a nejvíce spontánní
radosti, které jsem v životě viděl, jsou
radosti lidí, kteří nemají na čem lpět
 kdo přijal Ježíšovu lásku, která
obdarovává smyslem života, touží to
sdělovat druhým, to je pramen
evangelizačního působení
 nejvíce využívají možnosti života ti,
kdo opouštějí bezpečný břeh
 kéž by současný svět mohl slyšet
radostnou zvěst od hlasatelů evangelia,
jejichž život kypí horlivostí
 Bůh neustále obnovuje své věřící, ať
jsou jakéhokoli věku, obdařuje je silou
 ačkoli od nás poslání hlásat radost
evangelia požaduje velkorysé nasazení,
bylo by chybou chápat ho jako heroický
osobní úkol, poněvadž toto dílo je
především Boží a přesahuje to, co
můžeme my sami objevit a pochopit

 v jakékoli formě evangelizace má
primát vždycky Bůh, který nás chtěl
povolat
ke
spolupráci
s Ním
a
podněcovat nás mocí svého Ducha
 uchovejte si uprostřed všech vašich
pracovních povinností věřící, velkorysé a
prosté srdce
 přijměte uprostřed své každodenní
práce výzvu Božího slova: „Radujte se
stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ /Flp
4,4/
Napadá vás také, že někdy je to těžké,
na první pohled nemožné, radovat se?
Ztráta blízké osoby, dlouhotrvající
problémy ve vztazích, které žijeme ….
Když psal sv. Pavel list Filipanům v jaké
on byl situaci? Měl důvod k radosti?
Z lidského pohledu neměl. Byl ve vězení,
zbitý a spoutaný. Jistě přemýšlel o
zprávách z církevních obcí, které založil
– spory v Korintě, Galácii, rostoucí vliv
sektářských učitelů … a přitom byl
bezmocný ve vězení. Řekneme si, byl to
světec, tak se dokázal aspoň radovat, že
trpí pro Pána. Ale i tak se vnucuje
myšlenka, že musí existovat radost,
která nezávisí na vnějších okolnostech.
Radost v Bohu, kterou svět nemůže dát,
ani vzít. A právě k takové radosti nás
vyzývá i papež František ve svém
dokumentu Radost evangelia.
/Leona/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Jeden den na Petrově
Ve čtvrtek 29. května se areál
brněnského Petrova zaplnil asi 1800
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dětmi z různých farností brněnské
diecéze a 200 dospělých, kteří je
doprovodili. Konalo se setkání dětí
školního věku s otcem biskupem Mons.
Vojtěchem Cirklem. Tato akce se koná
jednou za dva roky, letošní setkání mělo
téma „Svatí jsou darem pro svět“ a
s velkou pečlivostí ji připravily obětavé
pracovnice Diecézního katechetického
centra. Z moravanské a ořechovské
farnosti se díky iniciativě katechetů
Radky Jedličkové a Pavla Šimonka
zúčastnili také děvčata a kluci
navštěvující náboženství, a byli tak
hodní, že se s námi podělili o své
nevšední zážitky.

všichni světci museli pro svou víru trpět,
a my že nesmíme zapomenout na toho,
kdo se za nás obětoval. 3. Zaujali mě
všichni světci.
Adélka, 5. tř.: 1. Líbily se mi úkoly,
které jsme plnili na stanovištích. 2.
Obohatila mě mše svatá a tajemství
svatých. 3. Zaujal mě sv. Tomáš More.

Šimon J., 5. tř.: 1. Líbilo se mi, jak
jsme chytali míčky. 2. Zapamatoval
jsem si heslo sv. Filipa Neriho „Buď
veselý a radostný ke všem lidem.“ 3.
Zaujala mě sv. Johanka z Arku, že byla
ve válce, a přitom je svatá.
Eliška, 4. tř.: 1. Líbilo se mi setkání
s novými lidmi a s Pánem Ježíšem na mši.
2. Obohatila mě krásná mše, všechno
bylo moc krásně připravené. 3. Líbili se
mi všichni světci.

Takto odpověděli na naše otázky.
1. Co se Ti nejvíc líbilo?
2. Jak Tě Jeden den na Petrově
obohatil?
3. Který světec Tě nejvíc zaujal?

Zuzanka, 4. tř.: 1. Líbilo se mi setkání
s Ježíšem na mši svaté. 3. Zaujal mě sv.
Tomáš More a jeho písnička, Matka
Tereza a její odvaha.

Marek, 6. tř.: 1. Líbilo se mi chození po
stanovištích, poznávání světců a mše
s otcem biskupem. 2. Odnesl jsem si, že

Tomáš S., 5. tř.: 1. Líbily se mi soutěžní
úkoly. 2. Obohatilo mě, co jsem se
dozvěděl o životě svatých. 3. Zaujal mě
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sv. Filip Neri a jeho heslo: „Buďte dobří
ke všem lidem!“ a sv. Johanka z Arku
pro svoji odvahu.

Monika, 4. tř.: 1. Líbila se mi mše
s otcem biskupem. 2. Dozvěděla jsem se
nové věci ze života světců. 3. Zaujaly
mě sv. Anežka Česká a Matka Tereza
tím, že pomáhaly lidem.
Alenka, 4. tř.: 1. Líbilo se mi všechno,
měla jsem radost, že jsem potkala naši
bývalou paní knihovnici. 2. Odnesla jsem
si hodně vzpomínek. 3. Nejvíce mě
zaujala sv. Anežka Česká, že se starala
o týrané, nemocné a postižené.
První malá pouť hnutí Modlitby matek
v Ořechově
Je sobota 31. 5., svátek Navštívení
Panny Marie, odpoledne se koná pouť
matek. Každá z maminek, babiček, má
doma naspěch, aspoň částečně splnit
běžné sobotní povinnosti, nákup, úklid,
oběd, aby naši drazí doma byli
uspokojeni. V 15:00 spěcháme ke
kostelu Všech svatých, kde začínáme
povinnosti duchovní. Sešlo se nás asi 25,
počasí se moc přívětivě netváří, ale
úderem tří hodin na opravených
hodinách (děkujeme), začínáme ve farní
Růžové zahradě modlitbou a křížovou
cestou
s myšlenkami
sv.
sestry
Faustyny. Poté jsme se vydali na pouť
Loučkami za modlitby růžence, zpěvu a
svitu slunce! Panno Maria, děkujeme!
Bylo
to
krásné,
klid,
myšlenky
soustředěné ve sjednoceném duchu,
jarní příroda! Došly jsme ke kostelu sv.
Jiří do Tikovic, kde na faře na nás
čekalo vynikající pohoštění místních
maminek. Po chvíli jsme se přesunuly do

Šimon V., 5. tř.: 1. Líbilo se mi, že
pršelo. 2. Obohatila mě mše svatá. 3.
Zaujal mě světec Tomáš More, protože
byl odvážný.
Sára, 4. tř.: 1. Líbilo se mi chození po
stanovištích, soutěže a mše svatá
s otcem biskupem. 2. Odnesla jsem si
znalosti o svatých. 3. Jana z Arku byla
hodně odvážná.

Kryštof, 4. tř.: 1. Líbila se mi mše
svatá v katedrále. 2. Obohatilo mě
vyprávění o svatých. 3. Zaujal mě sv.
Maxmilián Kolbe.
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chrámu. Tam už byla připravená
moravanská
mládež
s hudebním
doprovodem a přidala se k nám další
část maminek.
Zahájily jsme běžnou (ale početnou)
skupinu s chválami, prosbami a zpěvem,
modlitby, které všechny tak dobře
známe ze svých malých skupinek. Poté
už se dostavil otec Mariusz, možná
trošku překvapený naplněným kostelem
maminkami a babičkami v prvních
lavicích. Začala sobotní večerní mše a
tou byla naše 1. minipouť ukončená.
Myslím, že jsme všechny měly radost ze
společného
setkání
skupinek
z Ořechova, Tikovic, Moravan, Nebovid,
Silůvek, Prštic. Děkuji.

Mějme, prosím, na mysli, že „Láska
matek proměňuje svět!“ Mysleme na to
ve všech našich činech, na všech
životních cestách a zkouškách. Díky!
/Milena Kovářová/

Naše první svaté přijímání
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Na začátku jsme se asi všichni báli, ale
nakonec jsme si oddychli. Když jsme
vešli do kostela 9. června, byla kolem
nás spousta lidí. Shora hrála hudba a
zpěv a my jsme společně s otcem
Mariuszem šli k oltáři. Tam už seděli
naši rodiče. Byly tam s námi děti, které
byly před rokem u svatého přijímání.
Otec Mariusz měl slavnostní kázání, o
kterém jsme si potom povídali. Ptal se
nás na věci, které jsme se v náboženství
celý rok naučili. Pak nám zapálil křestní
svíčku. A pak jsme už poprvé přijali
Tělo Kristovo. Tento slavnostní den se
mi moc líbil.
/Šimon, 3. třída/
Boží Tělo
Na čtvrtek 19. června připadl svátek
Těla
a
Krve
Kristovy.
V našich
ořechovských farnostech jsme tento
svátek slavili v neděli 22. června. V osm
hodin jsme společně s Eucharistickým
Ježíšem vyšli z kostela sv. Jiří a cestou
kolem vesnice jsme putovali do kostela
Všech svatých. Na této cestě jsme u tří
zbudovaných oltářů prosili, chválili,
děkovali a velebili Boha za naše farnosti,
za naše obce, za naše rodiny. Svátek byl
zakončen mší svatou v chrámu Všech
svatých. Děkuji Bohu za úžasné
společenství, za pospolitost a vzájemnou modlitbu. Bohu díky.
/Lada/

kartičky s růžencovými tajemstvími,
byla paní Josefka, která bydlela
v orlovně. Po ní se postupně vystřídaly
paní Novotná, Nováková, Macíčková,
Šimková. Kolik to bylo růženců za ty
roky! Členů ve společenství je 20 a
jejich závazkem je denně pomodlit se
„svůj“ desátek, a tak se celá skupina
denně pomodlí celý růženec na úmysly
záchrany nevěřících lidí ve svém okolí.
Od roku 1989 kartičky každou první
neděli v měsíci mění a evidenci vedou
manželé Marie a Ludvík Krejčířovi. Po
25-ti letech této služby ji odevzdávají
paní Libuši Smejkalové.

Děkujeme manželům Krejčířovým za
jejich obětavou službu, vyprošujeme jim
zdraví, pokojné, radostné a nadále
mladé srdce, ochranu Panny Marie a
Libě Smejkalové vyprošujeme radost a
trpělivost do její nové služby. /Leona/

Poděkování
V ořechovské farnosti je modlitební
skupina Živého růžence již od roku
1942. První dobrou duší tohoto
společenství, která měnila po měsíci

SMS DO ŽIVOTA
Nejdůležitější vlastnosti pro tvůj život
na světě: vděčnost, pokora, laskavost a
odpuštění.
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 který by si liboval v mém utrpení
nebo byl netečný, když trpím
 který by mi bránil růst, rozvíjet se a
podnikat nové věci
 který by měl raději ty, kteří nic
neriskují, a tak si „neumažou ruce“
 který by nijak nereagoval na mé
otázky a hledání
 který by mě opustil, jakmile se od
něho začnu vzdalovat
 který by se nechtěl dát poznat tomu,
kdo ho s upřímností hledá
 který by sám nehledal všechny, kdo
ho ještě nezačali hledat.
/Lada/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Kateřina
Lachmanová:
Karikatury
Boha
Karmelitánské nakladatelství, 2014
Credo „naruby“
Krátce po převratu zaznělo v jednom
z brněnských
kostelů
evangelizační
kázání, které mladý kněz začal
provokativně slovy: „Nevěřím v Boha…“
Poté do napjatého ticha pokračovalo
vysvětlení, v jakého Boha to kazatel
vlastně nevěří:
Nevěřím v Boha…
 který by o mě nestál, nechal by mě
přijít na svět jen omylem
 kterému by na mě nezáleželo, neměl
by ve mně zalíbení
 který by mě s láskou nepřijal
takového, jaký jsem
 který by si přál, abych z něj měl
strach a úzkost
 který by mě hodnotil jen podle
výkonů
 který by na mě číhal, aby mě přistihl
při činu
 který by mi nepřál žádnou lidskou
radost
 který by neměl pochopení pro mou
slabost, nestálost a zapomnětlivost
 který by litoval, že mi kdy dal
svobodnou vůli
 který by se na mne hněval a nechtěl
mi dál odpouštět
 který by mi řekl, že jsem ho zklamal,
a nechtěl mi dát novou šanci

CO NÁS ČEKÁ
 v sobotu 5.7. pouť ke cti sv. Cyrila
a Metoděje v Ořechovičkách, mše sv.
bude sloužena u kapličky v 9:00 hodin,
srdečně zveme všechny farníky, sobotní
mše v kostele sv. Jiří tento den nebude,
v Pršticích v kapli bude mše sv. beze
změn.
 v neděli 6.7. budou mše sv. slouženy
v Ořechově v 8:00 u sv. Jiří, v 9:15 u
Všech svatých, v Moravanech v 10:45 a
Nebovidech v 18:00.
 jsme zváni na brněnské výstaviště,
kde se v termínu 9.-13.7. koná
Katolická charismatická konference,
letošní téma je: „Pane, nauč nás modlit
se.“ /Lk 11,1/
 mládež našich farností se může těšit
na výlet do Tater s o. Mariuszem
v termínu od 13. do 18. července.
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 farnost Ořechov pořádá letní tábor
pro děti do Nových Syrovic 16.-23.
srpna.
 farnost Moravany pořádá letní tábor
pro mladší děti do Heřmanova 26.7.2.8. a pro starší do Rychtářova 24.-31.
srpna.
 v neděli 27.7. v 11:00 se koná
poutní mše ke cti sv. Anny u kaple
v Silůvkách.
 ve středu 20.8. ve 12:00 u lesní
kaple sv. Peregrina přivítáme poutníky
z Brna, po krátké pobožnosti u kaple se
mohou další zájemci připojit a putovat
společně do Blučiny, kde bude setkání
s vranovsko-znojemským proudem 14.
pěší pouti na Velehrad. Z Blučiny je
pak možné po vlastní ose vrátit se
domů, nebo pokračovat pěšky až na
Velehrad. Letos je pouť zvláště za
posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.
Na Velehradě 23. 8. bude sloužena
v 11:30 mše sv. proboštem Pavlem
Pacnerem.
 další pozvání je na Národní pouť
rodin
do
Žďáru
nad
Sázavou
v letošním Roce rodiny, v sobotu 30.

srpna. Bohoslužbě od 10:30 bude
předsedat pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka, na závěr poutního dne se
v 16:00 vydá procesí poutníků do
kostela na Zelené hoře. Přihlásit se
mohou
v sakristii,
u
Oldřišky
Langáškové a Leony Steingartové celé
rodiny nebo i jednotlivci, prarodiče
s vnoučaty.… Autobus bude vypraven ze
Silůvek v 8:00 a pojede přes Ořechov,
Nebovidy a Moravany.
 Biskupství brněnské spolu s
Brněnskou akademií třetího věku
pořádá v akademickém roce 2014 –
2015 pro zájemce od 50 let kurz Živá
teologie. Spirituální dimenze člověka.
Přednášejí
profesoři
a
docenti
Masarykovy
univerzity
v
Brně,
Palackého univerzity v Olomouci a
významní představitelé církve. Program
i přihlášky jsou na internetové adrese
www.bioetika.cz . Informace na tel. č.
548 527 262. Účastníci loňského kurzu
srdečně doporučují.
 během nepřítomnosti o. Mariusze o
prázdninách můžete kontaktovat o.
Bohuslava Bláhu (604327841)

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