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SLOVO OTCE MARIUSZE
Každým dnem jsme blíž k Bohu
Moji milí, jsme neustále v pohybu a náš
život se mění, ať chceme či nechceme.
C. G. Jung má za to, že „kdo si odpírá tu
změnu, vnitřně ustrne. Živý zůstává jen
ten, kdo je ochoten se měnit.“ Kdo je
tedy otevřen ke změně, uchová si
mladickou vitalitu, i když už má svá léta.
Protože mládí není pouhý úsek života, je
to spíše stav ducha. Je to, jak někdo
řekl: energie vůle, síla citů, vítězství nad
zbabělostí, triumf dobrodružství nad
leností. Stárneme jen tehdy, když se
vzdáme svých ideálů, ztrácíme důvěru
v lidi a víru v Boha, začínáme
malomyslnět, stěžovat si, či nadávat.
Zkrátka, jsme tak mladí, jak mladá je
naše naděje, jak živé je naše nadšení pro
konání dobra a jak silná je naše ochota
nést svůj každodenní kříž ve spojení
s Pánem.
Znám dvacetileté „starce“, kterým „už“
se nic nechce a ničemu nevěří, cítí se
zklamáni poznanou realitou života a
nechce se jím dále „bojovat“. A znám i
„mládež šedesátiletou“, a je radost se
s nimi setkat. Stále překypují životním
elánem, nemění už tolik svět kolem sebe,
ale sebe sama, a ve všem co jim Bůh
dává, vidí svůj prospěch. Svou důvěru se
naučili vkládat v Pána: svoji minulost
odevzdali Božímu milosrdenství, svoji
budoucnost Božímu milosrdenství a žijí

plně svůj „dnešek“. Vědí, že to, co dá
Bůh, bude pro ně to nejlepší.
V adventu si připomínáme, že každým
dnem jsme blíž k Bohu a že „Pán domu“
přijde, jistě přijde. Ať to už bude na
konci lidských dějin či na konci našeho
vlastního života. Čas toho „čekání“ se
zkracuje rychleji, než si většinou
myslíme. Proto si položme otázku: jak
„čekáme“? Je to ve shodě s tím, co od
nás žádá Ježíš? Nebráníme se nějaké
důležité změně-obrácení, jež chce po
nás Pán? Advent nás varuje, abychom
nebyli podobní lidem za Noemových
časů, kteří byli hluší Pánova hlasu a
potom to přišlo. Jeden příběh říká: Když
Bůh stvořil svět, přidělil všemu stvoření
určitý čas pobytu na zemi. Jedině
člověk
byl
prý
nespokojený
se
Stvořitelovým plánem. „Co je to 25
roků?” slovy projevil svou nespokojenost.
Obrátil se na koně a poprosil ho, zda by
mu nedaroval svých 15 roků. Ale ani to
mu nestačilo. Obrátil se proto s prosbou
na osla o dalších 15 let. Měl potom 55
roků, ale spokojený ještě nebyl. Přál si
několik roků navíc. Kde je vzít? Zkusil to
u opice. „Když chceš, vezmi si je!”
zasmála se.
Jak to tedy vypadá s člověkem? Když mu
pomine mladost - 25 roků, následuje 15
roků koně - dřiny, nato 15 roků osla útrap, a nakonec 15 roků opice výsměchu.
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Tvrdé konstatování, že? V mnoha
případech však pravdivé. Chceme žít
dlouho, ale jaký je náš život? Začátek
církevního roku je časem milosti,
abychom poznali dalekosáhlý význam
Kristova příchodu a připravili mu ve
svém srdci místo už „dnes“. - Přeji Vám
požehnaný čas adventu a radostné, plné
pokoje setkání s Kristem u betlémských
jeslí.
otec Mariusz

Ondřej
žádal, aby mohl zemřít na
odlišném kříži než Ježíš. A tak byl pro
něj připraven kříž ve formě velkého X,
jehož
tvar
zůstává
nazýván
„svatoondřejským křížem“.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Ondřej
Narodil se v Betsaidě v Galileji a byl
mladším bratrem Šimona Petra. Stejně
jako jeho otec a bratr se i Ondřej stal
rybářem.
Rodina
se
později
přestěhovala do Kafarnaum.
Ondřejovým přítelem byl mladší Jan
Zebedeův a společně se stali učedníky
Jana Křtitele a později učedníky Ježíše.
V Janově evangeliu je Ondřej uváděn
jako „první povolaný,“ proto je nazýván
„Protokletos“. Jan o něm hovoří i
v souvislosti se zázračným rozmnožením
chlebů, kdy Ondřej upozornil: „Je tu
jeden chlapec, který má pět ječných
chlebů a dvě ryby...“ (Jan 6,9). Po
Kristově ukřižování se Ondřej vydal
hlásat evangelium do Řecka a Skýtie.
V řeckém městě Patrasu kolem roku 60
ho místodržitel (představitel zástupné
vlády panovníka) Egeas nechal zatknout
a Ondřej byl obžalován, že odvrací lid
od bohů a boří jejich chrámy. Následně
byl bičován a odsouzen k ukřižování.

Od roku 1280 jsou ostatky sv. Ondřeje
v italském městečku Amalfi. Jsou
uloženy pod oltářem v kryptě baziliky v
dómu Svatého Ondřeje.
Je patronem zejména Řecka, Skotska,
Ruska a také rybářů, sedláků a nevěst.
Jeho svátek se slaví 30. listopadu.

/Magdaléna/

PAMÁTKY BRNĚNSKÉ DIECÉZE
Dolní Kounice
Necelých 10 km od obce Ořechov
směrem na Mělčany leží v údolí řeky
Jihlavy město Dolní Kounice. Nad ním se
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tyčí kaple sv. Antonína Paduánského
z roku 1654, přestavěná a rozšířená v r.
1757. Hlavní oltář je zasvěcen sv.
Antonínu Paduánskému, boční oltáře sv.
Gothardovi a sv. Floriánovi. Křížová
cesta vedoucí k poutní svatyni pochází
z r. 1899. Místní obyvatelé i poutníci
z blízkého okolí nazývají toto místo
lidově „Antoníček“ a každoročně se zde
scházejí k poutní mši v neděli, která je
blíže k svátku sv. Antonína Paduánského
(13.6.).

století. I přes mnohé pokusy na přelomu
18. a 19. století tuto jedinečnou
památku obnovit, stala se ruinou.
Dodnes však svědčí o výjimečné původní
gotické kráse a láká mnohé návštěvníky
k prohlídce.

V roce 1987 se v prostorách zříceniny
kláštera točila filmová pohádka O
princezně Jasněnce a létajícím ševci.
V současné době dotváří architektura
a vynikající akustika kulisu mnoha letním
večerním koncertům v Rosa coeli a od
roku 2012 se zde na začátku hlavních
letních prázdnin koná křesťanský
kulturní festival Kefasfest. (Pozn.

V souvislosti s Dolními Kounicemi se
nelze nezmínit o význačné církevní
stavbě, klášteru Rosa Coeli (Nebeská
růže), neboť vznik Dolních Kounic přímo
souvisí s jeho založením v roce 1181.
Klášter byl určen pro ženskou větev
premonstrátského řádu, zanikl v 16.

V příštím roce se hudebně-divadelní
festival koná 26.-28.6.2015.)
/Leona/
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Ježíšovými současníky; ne snad proto,
že se přesně vcítíme nebo vžijeme do
jeho doby a do jeho života, ale proto, že
on vstoupí – nakolik mu vytvořím prostor
– do mého času a do mého života se
svou
uzdravující
a
odpouštějící
přítomností, s mocnou silou svého
vzkříšení.

LITURGIE A MODLITBA
Advent znamená „příchod“ a byl dobou
očekávání příchodu Mesiáše. Začíná
v neděli, která je nejblíže svátku sv.
Ondřeje (letos tedy přímo na jeho
svátek - 30. listopadu). Přípravná doba
na Vánoce zahrnovala čtyři neděle před
Štědrým dnem. Byla dobou postní, v níž
platily zásady střídmosti v pití a jídle,
zbožného rozjímání a zákazu zábav,
tance a zpěvu. Přesto se konaly četné
lidové obřady a zvyky, které postní
zásady porušovaly. Adventem začíná
liturgický nebo též církevní rok.
Co je to?
Liturgický (církevní) rok je prožíváním
jednotlivých tajemství Ježíšova života
v průběhu roku – počínaje vtělením až
po jeho druhý příchod ve slávě. Začíná
adventem, tedy časem očekávání Pána,
který se dovršuje vánočními svátky a
poté spěje ještě k většímu vrcholu –
k oslavě Ježíšova spásného utrpení,
smrti a zmrtvýchvstání o Velikonocích.
Velikonoční dobu uzavírá slavnost
Letnic, seslání Ducha svatého církvi.
V průběhu liturgického roku církev slaví
svátky Panny Marie a svatých.
Proč se liturgie každoročně opakuje?
Tak jako každý rok slavíme narozeniny
nebo výročí svatby, slaví také liturgie
v rytmu roku nejdůležitější křesťanské
události. Jeden dánský filozof k tomu
napsal:
„Buď
jsme
Ježíšovými
současníky, nebo to radši rovnou
vzdejme.“
Procházíme-li
s vírou
církevním rokem, skutečně se stáváme

8. prosince – Panna Maria, počatá
bez poskvrny prvotního hříchu
Svátek byl prohlášen článkem víry roku
1854 bulou papeže Pia IX. „Ineffabilis
Deus.“ Praví, že Panna Maria byla od
narození na duši uchráněna dědičného
hříchu
vzhledem
k předvídaným
vykupitelským zásluhám svého syna
Krista.
S touto slavností si mnozí nevědí rady.
Připomíná jim nepřátelský postoj církve
k tělu a její těžko pochopitelné učení o
dědičném hříchu. Maria se tu jeví jako
vzdálená naší lidské všednosti a jediná,
která se těší privilegiu bezhříšnosti.
Svátek ale nic z toho nezamýšlí. Církevní
otcové spatřují v Marii Neposkvrněné
obraz neposkvrněné církve a obraz
našeho vlastního posvěcení v osobě
Ježíše Krista. Obraz neposkvrněné
Panny nám chce pouze konkrétně
vykreslit to, co se píše v listu
Kolosanům: „Ale teď on i s vámi obnovil
dobrý poměr skrze Kristovo lidské tělo
vydané na smrt. To proto, abyste byli
před ním svatí, neposkvrnění a
bezúhonní“ (Kol 1,22). Marii tedy
neoslavujeme proto, abychom ji nade
všechny vyvýšili, ale abychom v ní oslavili
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tajemství svého vykoupení – nejsme
pouze ti, kdo upadli do zajetí hříchu, ale
také ti, kteří byli spolu s Marií v Kristu
od viny osvobozeni. Přestáváme být
zcela a definitivně infikováni zkažeností
světa, nejsme od základu špatní a zlí, ale
milost v nás nabyla převahy nad vinou.
Slavností Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu vyjadřujeme
svou touhu po čistém člověku.

V našem farním časopise přiblížíme
postupně šest témat zpracovaných
jednotlivými diecézemi, které nám
mohou pomoci připravit se na Slavnost
Těla a Krve v naší farnosti.

Modlitba sv. Ondřeje
Neposkvrněná Paní a rodičko Boží,
naděje těch, kdo se k tobě utíkají,
přístave těch, kdo jsou zmítáni bouří:
svou přímluvou nalaď milosrdného
Stvořitele a svého Syna, ať je příznivý i
mně.

Téma č. 1 „Eucharistie a jednota“
(připravila plzeňská diecéze)
Nejhlubším smyslem eucharistického
slavení je vertikální sjednocení věřících
s Bohem a horizontální sjednocení mezi
křesťany navzájem. Tato eucharistická
jednota uskutečňovaná Kristem není
pouze vnitřní skutečností církve, ale
dotýká se celého světa trpícího
rozdělením. Myšlenku jednoty znovu
zdůraznil II. vatikánský koncil: „Církev
je v Kristu jakoby svátost neboli
znamení a nástroj vnitřního spojení s
Bohem a jednoty celého lidstva“. (Lumen
gentium 1).
V liturgii mše svaté je idea jednoty
přítomna na mnoha místech. Poté, co
věřící vyznají své viny, které působí
rozdělení, a účastní se bohoslužby
slova, připojují se vnitřně k oběti lásky
Ježíše Krista s prosbou o vzájemnou
jednotu. Tak to vyjadřuje např. III.
eucharistická
modlitba
přednášená
knězem: „Shlédni na oběť své církve:
vždyť je to oběť tvého Syna, a jeho

/Lada/

PŘIPRAVUJEME SE NA NÁRODNÍ
EUCHARISTICKÝ KONGRES
Čeští a moravští biskupové svolávají na
rok
2015
Národní
eucharistický
kongres, první od vzniku samostatné
České republiky. Završením kongresu
bude společná mše svatá 17. října 2015
v Brně, na kterou jsou zváni všichni
kněží, jáhni i všechen věřící lid celé naší
země. V jednotlivých farnostech se na
kongres mohou věřící připravovat šest
měsíců – až do červnové Slavnosti Těla
a Krve – hlavního dne pro farnosti,
prohlubovat úctu a lásku k Eucharistii,
živit se darem, kterého se nám dostává
při mši svaté, radovat se z toho, že
s námi Pán Ježíš zůstává stále přítomný.
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obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás
všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev,
naplň jeho svatým Duchem, ať jsme
jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem
Pánu.“ Eucharistické tělo Kristovo chce
sjednotit přijímající v jedno tělo církve.
Taková jednota je Božím darem, člověk
sám ji nemůže zcela uskutečnit, před
přijímáním svátosti eucharistie však
křesťané
vyjadřují
ochotu
a
připravenost k přijetí tohoto Božího
obdarovaní: Děje se tak v gestu
pozdravení pokoje, jež má v našem
prostředí podobu podání ruky. Na jedné
straně toto gesto symbolicky vyjadřuje
vzájemné smíření mezi křesťany, které
je předpokladem přijímaní eucharistie, a
na druhé straně naznačuje vzájemné
pouto mezi křesťany sjednocených
Kristem. Znamení pokoje tedy není
ničím banálním; bylo přítomno již
v liturgii rané církve jako „osculum
pacis“ – „políbení pokoje“, které
vyjadřovalo vzájemnou lásku mezi
křesťany slavící eucharistii. Znamení
pokoje tedy není pouhým „pozdravem“,
pouhým
společenským
projevem
vzájemnosti,
nýbrž
je
zakotven
v eucharistickém slavení, kdy naše

osobní sjednocení s Bohem v eucharistii
je neoddělitelné od společenství církve.
Když slavíme mši svatou, Kristus nás
vyvádí z vězení vnitřní samoty a spojuje
se s námi v jednotě lásky. Takto Ježíš
vytváří z izolovaných jedinců svou
církev. To ovšem znamená, že ti, kteří
přijímají
Krista
v eucharistii,
si
nemohou být lhostejní, nebo dokonce žít
ve vzájemné nenávisti. Naše mezilidské
vztahy jsou skutečností velice křehkou
a
často
velmi
komplikovanou.
V eucharistii však nacházíme uzdravení
a posílení naší slabé lidské lásky. Naše
lidské soužití v církvi zde na zemi
neprožíváme jako trvalý stav harmonie,
ale jako cestu plnou napětí i sporů. Na
této cestě nás však eucharistický Pán
provází a stále znovu a znovu nás mezi
sebou smiřuje a sjednocuje.

Co pro mě znamená liturgické gesto
pozdravení pokoje? Je pro mě mše svatá
jako privilegované „místo“ setkání
s Bohem také „cestou“ k druhým
křesťanům, i k těm nesympatickým? Jak
se bránit lhostejnosti vůči utrpení
druhých lidí? Je pro mne mše svatá také
„připomenutím“ mého poslání chovat se
jako bližní vůči bližnímu?

sjednocení s Kristem na jedné straně
předpokládá a na druhé straně
uskutečňuje vzájemnou jednotu mezi
lidmi. Žádný věřící proto nemůže chápat

Bože, ty jsi poslal svého Syna, aby svou
smrtí a svým vzkříšením usmířil s tebou
celý svět. Dej nám, prosíme, dar Ducha
svatého, Ducha jednoty a lásky, aby
Kristus přítomný v eucharistii z nás
učinil jedno tělo své církve, aby se tak
tvůj lid stal počátkem jednoty celého
lidstva. Prosíme o to skrze Krista

eucharistii jen jako své „soukromé
setkání“ s Bohem, při kterém je
nanejvýš „rušen“ těmi druhými. Naše
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našeho Pána, jenž s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje na věky
věků.

v lustrech atd. Z fary přinesli srolované
koberce červené běhouny, aby se
alespoň trošku kostel zateplil. Koberce
se na jaře zase uklidily, aby se šetřily.
K zateplení měly většinou ženy v lavicích
ušité teplé podušky. Každý seděl na té
své a tak se vlastně vytvářelo „ moje
místo“. Jednotný filcový potah do lavic
se pořídil až koncem 60. let. Na Vánoce
se také měnilo veškeré kostelní prádlo.
Oltářní plachty, dečky pod soškami, alby
pro kněze a ministranty. Prádlo praly
zkušené ženy. Muselo se vyvářet,
škrobit a žehlit. Prádlo se nesmělo
zabarvit nebo poškodit praním výšivky.
Škrob odpuzuje prach, tak prádlo
vydrželo dlouho čisté. Dnes máme
kostelní prádlo z moderních materiálů,
bez pracné údržby. Jen pár dní před
Božím narozením, se přivezly do kostela
čerstvě nařezané smrky. Zasadily se do
těžkých dřevěných stojanů a otočily
nejhezčí stranou k lidu. Mohlo začít
zdobení. Zavěšovaly se odlité voskové
zvonky, později se dokupovaly různé
ozdoby, baňky, stříbro, a elektrické
svíčky. Z fary se vynosily velké krabice
s uloženými figurami a stavěl se
„betlém“. Stával vlevo od kazatelny.
Stavění betlému řídil buď pan farář
nebo kostelník. Obsahoval jen stáj
s andělem, svatou rodinu a pár figurek o
velikosti asi 70 cm, několik oveček.
Každoročně se doplňoval čerstvým
chvojím a mechem. Po skončení doby
vánoční, po Hromnicích, se zase vše
uložilo zpět do krabic. Jehličí už bývalo

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Jak to bývalo o Vánocích
S duchovní přípravou na Vánoce probíhá
i příprava našich domovů. Chceme mít
vše hezké a čisté, stejně tak i v našem
kostele. Ráda vzpomínám, jak to bývalo
„ za našich mladých let“. V kostele
Všech svatých tehdy nebylo žádné
topení, jen
v sakristii byl
malý
elektrický ohřívač, na chvilkové ohřátí
rukou pana faráře. (Nemohl sloužit mši
v rukavicích). Farníci se do mrazivého
kostela oblékali teple. Babičky vlňáky,
muži dlouhé zimáky, děti různé kožíšky
z králičích kůží, kožešinové rukávníky,
vlněné šátky. Přesto se všichni na
Vánoce těšili, kostel býval plný. Již po
svátku Krista Krále ženy odnášely
květiny v květináčích domů a do jara
byly uloženy v teplejších místnostech,
např. u kotlů, kde se obden vařívaly
brambory pro dobytek nebo na
verandách, aby nezmrzly. V polovině
prosince se svolala brigáda na velký
úklid kostela. Ometaly se pavučiny
dlouhatánskými smetáky, vymetaly se
mouchy ze všech koutů, cídily se svícny
Sidolem. Vše se otíralo od prachu, sochy
a oltáře jen velmi opatrně. Voda se
nepoužívala, aby se nesetřelo pozlacení
a barvy z vzácných předmětů. Muži
dělali těžší práce. Čistili, co bylo třeba
ze žebříků, vyměňovali nesvítící žárovky

7

PEREGRÍNEK
hodně opadané. Chrámový sbor u nás
působil od pradávna. Vánoční mše se
nacvičovala po celý advent. Na Štědrý
den kostel zářil a voněl jehličím. Mše
k oslavě
narození
Ježíše
Krista,
tzv. “půlnoční“, začínala přesně o půlnoci
a končila až před půl druhou v noci.
Kostel býval „ na prasknutí“. Každý měl
na sobě něco nového „od Ježíška“, šálu,
čepici, rukavice, boty mrazovky nebo
teplé galoše. V Tikovicích bývala vánoční
mše „ jitřní“, brzy ráno. Když napadlo
hodně sněhu, musela se proházet
cestička do kostela. Bývala úzká, jen
pro jednu osobu. V 80. létech zavedli
místní muzikanti hezkou tradici troubení koled z věže kostela v době,
kdy se věřící schází k „ půlnoční“.
Osvětlený smrk u kostela a vyzvánějící
zvony, doplňovaly vánoční radost.

• naše farnosti se i letos znovu zapojily
do Tříkrálové sbírky. V Silůvkách
koledníci vykoledovali částku 25.186 Kč,
v Pršticích 25.974 Kč, v Ořechově
koledníci z obou farností vykoledovali
78.125 Kč, v Moravanech 84.290 Kč a v
Nebovidech koledování vyneslo Charitě
18.002 Kč.
• v sobotu 25. ledna se konal
v ořechovské orlovně Ústřední orelský
ples, kterého se zúčastnilo okolo 300
osob. Milým a vítaným hostem byl také
duchovní otec našich farností o.
Mariusz, který na začátku plesu
přítomné pozdravil, popřál příjemný
večer a všem požehnal.
• v postní době se opět vrátily do našich
kostelů křížové cesty. Každý pátek v
kostele Všech svatých v 18:00 a
v Moravanech před mší sv. a každou
neděli v kostele sv. Jiří v 14:00.
Jednotlivé křížové cesty vedli farníci z
různých farních společenství.
•o víkendu 5.-6. dubna se v našich
farnostech uskutečnila pro všechny
zájemce duchovní obnova, kterou vedly
sestry z Kongregace sester Matky
Božího milosrdenství (Faustynky) ze
Dvora Králové nad Labem. Sestry se
ujaly také adorace a promluvy při
nedělní mši svaté.
•v postní době se konala již tradiční
duchovní obnova manželských párů
v Kostelním Vydří. Radostné bylo, že
k moravanským
a
nebovidským
manželským párům se přidal také jeden
manželský pár z Ořechova.

/Ludmila Krečmerová/

Ohlédnutí
Na konci roku asi každý vzpomíná a
děkuje. Dovolte malé ohlédnutí za
uplynulým rokem v našich farnostech,
kéž se každý najde v některé události a
připomene si společně prožité chvíle
naší velké farní rodiny.
• v neděli 5. 1. se konal v kostele Všech
svatých v Ořechově už tradiční vánoční
koncert. Se svými skladbami se
představili zpěváci chrámových sborů
při kostele Všech svatých a sv. Jiří, dále
hudební skupina
Fatima,
rytmická
skupina menších dětí a nakonec pozvání
přijala také schola z Moravan.
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•v sobotu 12. dubna se konalo diecézní
setkání mládeže s otcem biskupem, na
které se do Brna vydalo 5 zástupců
mládeže z našich farností. Strávili na
Petrově příjemný den.
•na druhou velikonoční neděli 27. dubna,
neděli Božího milosrdenství, se konal
v moravanském
kostele
Velikonoční
koncert. Nejdřív zazpívali ti nejmenší,
poté se představila moravanská schola a
spolu s písničkami a prokládaným
mluveným
slovem
dali
přítomným
v zaplněném kostele krásný „velikonoční
dárek“.
•ve dnech 28. 4. až 5. 5. se vydalo 53
poutníků z našich farností se svými
přáteli na putování po do Svaté zemi.
Pouť pořádala CK Awertour Zábřeh.
Duchovní doprovod zajistili o. Milan
Palkovič z Velkých Losin, o. Marek
Jarosz z Klenovic na Hané a místní
duchovní o. Mariusz Sierpniak. Poutníci
prožili
nezapomenutelných
a
neopakovatelných 8 dní.
• ve svátek Panny Marie, Prostřednice
všech milostí, 8. května, se konala pouť
ke cti sv. Peregrina. Vzhledem k
nestálosti počasí nebyla poutní mše sv. u
lesní kaple, ale ochotní a obětaví farníci
připravili vše ve farní zahradě při
kostele Všech svatých v Ořechově. Mši
sv. v 15:00 celebroval o. Karel Matlok z
Brumova Bylnice na Valašsku společně s
o. Mariuszem. Pouti se zúčastnili také
farníci z Moravan a Nebovid.
• v sobotu 10. května se konal
v Olomouci Ministrantský den, kterého

se zúčastnilo 11 ministrantů z farnosti
Všech svatých v Ořechově. Chlapci
strávili v Arcibiskupském kněžském
semináři den plný soutěží a zakončili ho
mší svatou s brněnským biskupem.
• stalo se již nepsanou tradicí, že
každoročně 13. května se koná pouť do
Žarošic k Panně Marii. Autobus plný
poutníků z našich farností odjíždí
navečer a v Žarošicích se účastní
modlitby růžence, poutní mše svaté a
světelného průvodu. Občerstvení a
radostní se vrací v pozdních večerních
hodinách zase domů. Je povzbuzením,
že své farníky doprovází také o.
Mariusz.
• od 16. do 18. května již tradičně
pořádala moravanská farnost Víkend
rodin v Osové Bitýšce, jejíž součástí je
sobotní pěší pouť z Osové Bitýšky do
Křižanova, ke sv. Zdislavě, patronce
rodin. K sobotní pouti přijalo opět
pozvání i několik farníků z ořechovské
farnosti. A přestože letos mnozí úplně
promokli na pěší zpáteční cestě
z Křižanova do Bitýšky, a pak ještě
absolvovali cestu dopravou do Ořechova,
nic to neubralo na radosti z této
vykonané pouti.
• v pátek 23. května se konala tradičně
Noc kostelů. V tomto roce byl v našich
farnostech nabídnut bohatý program
v kostele sv. Jiří v Ořechově –
Tikovicích a kostele Povýšení sv. Kříže
v Nebovidech.
• skoro na závěr školního roku – ve
čtvrtek 29. 5. - se konala v areálu
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brněnské katedrály sv. Petra a Pavla
akce Jeden den na Petrově. Také naši
katecheté se zapojili a vzali s sebou
děti z našich farností, které navštěvují
výuku náboženství. Děti si zasoutěžily a
dozvěděly se zajímavosti ze života
světců, kterým byl letos „jeden den“
věnován.
• ve svátek Navštívení Panny Marie 31.
května, odpoledne, se konala první malá
pouť hnutí Modlitby matek. Nápad
vznikl spontánně jako touha po setkání a
společné modlitbě maminek ze skupinek
v Ořechově, Tikovicích, Moravanech,
Nebovidech, Silůvkách a Pršticích.
Trasa byla nenáročná – z kostela Všech
svatých do kostela sv. Jiří v Ořechově,
kde pouť končila mší sv.
• v neděli 9. června se v kostele Všech
svatých
v Ořechově
věřící
mohli
zúčastnit Slavnosti prvního svatého
přijímání, ke kterému přistoupilo 9 dětí.
•čtvrtek 19. června připadl na svátek
Těla a Krve Kristovy. V ořechovských
farnostech jsme tento svátek slavili v
neděli 22.6. Průvod s Eucharistickým
Ježíšem vyšel v 8:00 z kostela sv. Jiří,
polní cestou okolo vesnice pokračoval se
zastaveními u zbudovaných oltářů, až ke
kostelu Všech svatých. Zde byla
sloužena mše svatá.
• koncem června se konala pěší pouť
mužů
z Moravan
přes
Modřice,
Sokolnice, Otnice, Lovčičky, Koryčany,
Buchlov s konečným cílem Velehrad.
Muži se schází také pravidelně s o.
Mariuszem na moravanské faře ve

společenství
mužů
k modlitbě
a
povzbuzení v duchovním životě.
• letos od 13. do 18. července se konal
již třetí prázdninový výlet ořechovské
a moravanské mládeže do Tater.
Obliba této akce vzrůstá. Letos se
vypravili mladí se svým duchovním
otcem už třemi auty.
• o prázdninách se uskutečnily letní
tábory pro děti díky obětavcům, kteří
každoročně věnují čas nejen přípravě,
ale také kus svého osobního volna. Letos
byly celkem tři týdenní turnusy pro děti
z našich farností.
• v neděli 27. 7. se u kaple sv. Anny v
Silůvkách konala poutní mše sv.,
kterou celebroval o. Mariusz a v homilii
přiblížil život sv. Anny. Tuto tradiční a
krásnou slavnost obohatila mládež v
lidových krojích. Prostor před kaplí byl
zaplněn
velkým
množstvím
nejen
věřících, ale i obyvateli obce, pro které
je to součást tradičních anenských
hodů.
• ve středu 20. srpna se od kaple sv.
Peregrina vydalo sedm poutníků z
ořechovské a moravanské farnosti, aby
se připojili k hlavnímu proudu XIV. Pěší
pouti na Velehrad. Na Velehradě se
v sobotu 23. 8. sešlo cca 550 poutníků z
různých směrů a pouť zakončili
společnou bohoslužbou. Skupinka od
kaple sv. Peregrina ušla necelých 100
km.
• v srpnu se uskutečnil učitelský výlet
do Polska - po stopách Jana Pavla II. Z
nadšeného sdílení bylo jasné, že to byl
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nádherný výlet a program byl více než
pestrý: Osvětim, Čenstochová, Kalwaria
Zebrzydowska,
Wadowice,
Krakow,
Zakopane ...
• na Národní pouť rodin poslední
srpnovou sobotu se autobusem vydalo
20 farníků z ořechovské a moravanské
farnosti. I v tomto malém počtu
podpořili svou účastí již XI. ročník
Diecézní pouti rodin, která v tomto
Roce rodiny byla slavena jako Národní
pouť rodin.
• několik farníků přijalo na začátek září
pozvání o. Mariusze na pouť automobily
po poutních místech v Itálii. Krásné
společenství a krásná poutní místa:
Padova, San Giovanni Rotondo, Monte
Sant´Angelo,
Lanciano,
Loreto,
Monoppello.
•v neděli 21. září dostali požehnání
poutníci, kteří se už tradičně vydávají v
září k Panně Marii Vranovské. Pěšky šli
ke kapli sv. Peregrina, potom do
Moravan, kde se přidali další poutníci.
Autobusem se přesunuli do Útěchova a
od tam lesní poklidnou cestou na Vranov.
Zde sloužil mši sv. novokněz P. Jaroslav
Sojka, který poutníkům udělil i
novokněžské požehnání.
• v Praze se konala ve dnech 10. - 12.
října 2014 Národní konference hnutí
Modlitby matek, které se zúčastnilo i
několik maminek z ořechovské a
moravanské farnosti. Prožily společně
krásný víkend plný modliteb, naslouchání
a radostného sdílení. V obou farnostech

se pravidelně jednou týdně schází k
modlitbě několik skupinek MM.
• v úterý 28. října ve svátek sv. Šimona
a Judy se večer konala poutní mše sv.
v kostele
sv.
Šimona
a
Judy
v Radosticích.
Malý
kostelík
byl
slavnostně vyzdoben a zcela zaplněn při
mši sv. a adoraci.
• v sobotu 8. 11. se mohli farníci připojit
ke mši svaté, která byla celebrována
v kostele Všech svatých v Ořechově
generálním vikářem o. Jiřím Mikuláškem.
Tato mše sv. byla součástí setkání
Hnutí Fokoláre.
• sobotní odpoledne 15. listopadu patřilo
setkání mládeže našeho děkanátu
v ořechovské orlovně. Na programu byla
mše svatá a následovaly sportovní
ativity.
•závěr církevního roku jsme zakončili
farními
adoračními
dny
19.11.
v moravanském kostele sv. Václava,
20.11.
v kostele
Všech
svatých
v Ořechově a 26.11. v kostele sv. Jiří
v Ořechově.
• v neděli 23.11. večer, na Slavnost
Ježíše Krista Krále, se konala v kostele
Povýšení sv. Kříže v Nebovidech tradiční
mše svatá při svíčkách ke cti sv.
Kateřiny
Alexandrijské.
Slavnostní
atmosféru této mše sv. umocnilo nejen
velké
množství
rozžatých
svící
v kostele, ale také hudební doprovod
scholy z Moravan.

/Leona/
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ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

OKÉNKO MLÁDEŽE
Světový den mládeže 2016
I když je to ještě daleko, naši severní
sousedé se už naplno připravují na
Světové dny mládeže, které se
uskuteční v roce 2016 od 25. července
do 1. srpna v Krakově. Bude to už 31.
ročník SDM a papež František pro ně
vybral téma „Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.“ /Mt
5,7/ V září letošního roku už vzniklo
logo setkání, v říjnu byla přijatá hymna
a v listopadu biskupové Polska vyhlásili
hlavní patrony Světových dnů mládeže
2016: sv. Jana Pavla II. a sv. sestru
Faustynu
–
nejznámější
apoštoly
milosrdenství.

Aleš Opatrný – Jak potěšit
zpovědníka
Aneb jak říká autor – Katecheze do
kapsy.
Hovoří o svátosti smíření v životě
křesťana, o jednotlivých částech
svátosti pokání, o zpytování svědomí a
pomůckách k němu.
Ukázka:
A jak zarmoutit zpovědníka?
Jistě ne tím, že vyznáte hříchy, kterých
jste se dopustili, byť byly sebevětší
nebo sebeodpornější, a projevili nad
nimi lítost. Spíš dobrého kněze
zarmoutíte, když zpovědnici minete,
protože jste hříšníci. Nebo když budete
zpovědníka přesvědčovat o tom, že vaše
hříchy vlastně žádnými hříchy nejsou,
protože okolo vás je přece mnoho lidí
mnohem horších, než jste vy! (Opravdu
hrozné vyjádření ve zpovědnici: „Já
mám jen takové obyčejné hříchy, jako
má každý!“) Natož když se jen
pochlubíte svou skvělostí, z níž by si
druzí měli vzít příklad. Případně když se
zpovídáte jen proto, že se blíží Vánoce,
Velikonoce, první pátek v měsíci „a ono
se to má“. To jsou někdy kajícníci, kteří
„nevědí, co činí“, protože osobní smíření
s Bohem vlastně nehledají.
Ale tohle všechno u vás nepřipadá
v úvahu, když dávno děláte nebo jste
teď vzali za své to, co v téhle knížečce
stojí!

Právě papež Jan Pavel II. daroval
mládeži v roce 1984 kříž jako symbol
pravidelně konaného Světového dne
mládeže, symbol propojení mládeže od
Východu na Západ. Kříž své putování
započal v r. 1984 v Římě a v lednu 1985
byl také tajně přivezen do Prahy ke
kardinálu Františku Tomáškovi. Kříž
vysoký 3,8 m a široký 1,75 m připutuje
již za pár dní také do Brna. Při této
příležitosti bude brněnský biskup

/Lada/
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Vojtěch Cikrle slavit v úterý 2.
prosince
2014
v
19.00
hodin
bohoslužbu v katedrále sv. Petra a
Pavla. Všichni jsou srdečně zváni.

19:00 mší sv. v Moravanech – kostele
sv. Václava
• Adventní duchovní obnova se
uskuteční v sobotu 13.12. od 9:30 do
11:30 v Ořechově – kostele Všech
svatých (katecheze I., adorace, sv.
smíření, možnost individuální modlitby
za
uzdravení)
a
od
15:30
v
Moravanech – kostele sv. Václava (15:30
přednáška Kláry Šímové o Žakovcích na
Slovensku,
16:00
katecheze
II,
adorace,
sv.
smíření,
možnost
individuální modlitby za uzdravení, v
18:00 mše svatá, od 19:15 program pro
biřmovance na faře, každý z biřmovanců
přispěje něčím na agapé)
• Svátost smíření před vánocemi
- jako obvykle před mší sv.
- navíc během duchovní obnovy 13.12.
v Ořechově i v Moravanech (o. Karel
Matlok, o. Mariusz)
- v sobotu 20.12. od 20:00 během
adorace v Moravanech
v pondělí
22.12.
po
mši
sv.
v Moravanech v 18:00, tak dlouho, až se
všichni vyzpovídají. Ranní mše nebude
sloužena.
Na Štědrý den, slavnost Narození Páně
a svátek sv. Štěpána se nezpovídá.
•
Misijní
jarmark
v Moravanech
proběhne v neděli 21.12. po mši svaté
(10:45)
• Mše sv. pro děti v pátek 26.12. na
svátek sv. Štěpána
bude sloužena
v kostele
Všech
svatých
v Ořechově 9:15 a v kostele sv. Václava
v Moravanech v 10:45

Přání
Možná bylo nebe plné hvězd,
když se tři mudrci z Východu
rozhodli vyjít za tou,
která byla znamením Krále králů.
I na dnešním nebi je mnoho hvězd
a záleží na nás, jestli se vydáme
za stejnou
jako před staletími mudrci.
A jestli ano,
potom i my prožijeme radost
mudrců i pastýřů
na konci jejich hledání – hlubokou
radost v srdci,
která se dá těžko pojmenovat,
která je láskyplným dotekem Boha.
Ať světlo, které naplnilo
pastýře i mudrce radostí,
zazáří i Vám.
Za to se modlím
a k tomu Vám všem žehnám.

Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
CO NÁS ČEKÁ

• sv. Mikuláš přijde v pátek 5.12. po
mši sv. v Moravanech do kostela sv.
Václava a v neděli 7.12. po mši sv.
v Ořechově do kostela Všech svatých
• Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu oslavíme v
pondělí 8.12. mší sv. v Ořechově
v 18:00 – kostele Všech svatých a v
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kostele sv. Jiří v Tikovicích – pro obě
ořechovské farnosti a ve 21:00 v
Moravanech – kostele sv. Václava
Ve svátek sv. Silvestra 31. 12. od
23:00 do 24:00 bude otevřený kostel
Všech svatých v Ořechově s možností
individuální adorace.
• Vánoční koncert v kostele Všech
svatých v Ořechově se uskuteční v
neděli 4. 1. 2014 v 16:00
• Mládež našich farností zve své
rodiče a všechny lidi dobré vůle na 1.
farní ples v sobotu 17. 1. 2015
do ořechovské
orlovny.
Vstupenky
budou v předprodeji od 13. 12. 2014 u
Vojty Langáška a Viktora Steingarta.

• Promítání fotografií ze života
farností a film bude v neděli 28.12.
v 16:00 v Kulturním centru Ořechov,
v případě
zájmu
shlédnutí
filmu
s křesťanskou tématikou bude v cca
17:30 hodin.
•
Vánoční setkání pro manželské
páry farností Moravany, promítání
fotek ze života farností se uskuteční v
pondělí 29.12. v 18:00 na faře
v Moravanech
• Děkovné mše sv. na závěr roku
s adorací budou slouženy ve středu na
svátek sv. Silvestra 31.12.2014 v
15:30 v Pršticích – kaple sv. Jana
Nepomuckého, v 17:00 Ořechově –

Bohoslužby o Vánocích

Štědrý den,
středa 24.12.2014
Slav. Narození Páně,
čtvrtek 25.12.2014
Svát. sv. Štěpána,
pátek 26.12.2014
Sobota 27.12.2014
(obnova manž. slibů)
Svát. sv. Rodiny,
neděle 28.12.2014
(obnova manž. slibů)
Svát. sv. Silvestra,
děkovná mše,
středa 31.12.2014
Nový rok,
Slav. Matky Boží,
čtvrtek 1.1.2015

Ořechov
–
sv. Jiří
17:00

Ořechov
Všech sv.
21:30

Moravany
–
sv. Václava
23:00

Nebovidy –
Povýšení
sv. Kříže

9:15

10:45

7:45

Prštice – kaple
sv. Jana
Nepomuckého

10:30
( o.Bohuslav Bláha)

8:00

9:15

10:45

10:30
(o.Bohuslav Bláha)

18:00

16:30
9:15

17:00

10:45

7:45

21:00
9:15

10:45

15:30
7:45

10:30
( o.Bohuslav Bláha

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@atlasl.cz. Telefon: 777 674 936
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