PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov
Ročník 10
Číslo 58
Listopad 2015
SLOVO OTCE MARIUSZE
Bděte! (Mt 24, 42)
Milí moji, sestro a bratře, za několik dní
adventem vstoupíme opět do nového
církevního roku. Na rozdíl od nového
občanského roku, začíná advent velmi
tiše a téměř nepozorovaně. Nezačíná
povrchní veselostí, opilstvím, petardami,
přípitky a přeposíláním smskových zpráv
(někdy tak ubohých). Advent začíná
napomenutím, abys vedl život v bdělosti,
neoddával se „spánku“, žil život jako „ve
dne“ a vedl jej počestně.
Uprostřed „hluku“ dnešního světa chce
opět k tobě promlouvat Bůh. Chce k tobě
promlouvat tichý, něžný hlas, který Tě
vyzývá: „Připrav cestu Pánu!" Připravuj si
srdce a mysl, protože Pán je blízko.
Upírej svůj pohled na Dítě v jeslích.
Aspoň trochu se vyhýbej náporu
materialismu a připravuj se k přijetí
darů, které má pro tebe v tomto adventu
Bůh přichystané. Přesně tak! - Tvůj
nebeský Otec má pro tebe připravených
mnoho darů. Do tvých dní ti chce dát
svou oporu a radost. Uprostřed zkoušek
ti chce darovat pokoj. Chce ti dát
radost, která nespočívá jen v naplnění
tužeb, ale v jeho neustálé přítomnosti.
Když se ocitneš na pokraji svých sil,
chce ti dokonce darovat naději a novou
energii!
Popřemýšlej tedy o svém srdci! Dobře
víš, co potřebuje. Nuž, Bůh tě miluje

úplně bezmezně, se vším. Svou lásku ti
chce
ukázat
jasným,
konkrétním
způsobem. Otevři mu své srdce, udělej
si pro něj čas. Proměn tento Advent v
období horlivého očekávání. Každý den si
vyhraď čas na rozhovor - a naslouchání s Bohem. Ztiš si srdce a čekej na jeho
tichý hlas, který k tobě jistě promluví.
Chce ti všelicos povědět. Udělej to a
nechej se překvapit tím, co bude konat
Bůh během tvé přípravy na Ježíšovo
narození. Uvěř tomu, že Bůh ti chce
skutečně udělat radost!
Pomůže ti v tom i dobré prožívání
Svatého roku milosrdenství, jehož
začátek ustanovil papež František právě
na tento advent. Je to další dar, šance
jak znovu objevit pravou Tvář našeho
Nebeského Otce, Boha milosrdenství a
lásky.
Spojuji se s tebou v modlitbě a žehnám
ti na cestě znovuobjevování krásy Toho,
jenž nás všechny miloval do krajnosti.
Bratr v Kristu, o. Mariusz
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a stal se opravdu obrazem Boží lásky a
dobroty. Píše se o něm, že byl velmi
skromný a pokorný, nechtěl být ve
středu pozornosti, chtěl šířit Boží
poselství.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Mikuláš
Sv. Mikuláš se narodil pravděpodobně
někdy před rokem 720 v městě Patara.
Jeho
rodiče
ho
vychovávali
v křesťanské víře a po jejich smrti po
nich zdědil nemalý majetek, který
využíval pro pomoc druhým lidem.
Vzniklo o něm mnoho legend. Jedna
z nejznámějších vypráví o jedné rodině,
která se ocitla ve veliké nouzi, a proto
otec chtěl prodávat panenství svých tří
dcer. Avšak Mikuláš je chtěl uchránit a
vhodil v noci do okna měšec s penězi,
stejně tak učinil ještě dvakrát, aby
všechny tři dcery byly uchráněny od
této mravní bídy. Podle této legendy
jsou jedním z atributů sv. Mikuláše tři
zlaté koule nebo jablka. Ve svém životě
také údajně vykonal pouť do Svaté
země a dále se pak např. mluví o jeho
plavbě do Egypta, kdy nastala velká
bouře, a námořníci byly plni strachu a
prosili v modlitbě o záchranu. Mikuláš se
také usilovně začal modlit a vichřice
najednou ustala. I pro tento příběh se
stal Mikuláš patronem námořníků.
Z Egypta se vydal dále do města Myra,
kde se předchozí den dohodli biskupové,
že prvního člověka, který ráno vejde do
chrámu, ustanoví biskupem. Když tam
našli Mikuláše, neváhali a vložili na něj
ruce.
Mikuláš
nejprve
odmítal,
nepřipadal si hoden tohoto úřadu, ale
když ani námitky nepomáhaly, přijal
tento úkol. Žil vzorným životem biskupa

Navštěvoval chudé, nemocné, pomáhal
trpícím, byl laskavý. Byl pronásledován,
zajat, vězněn a vyhnán, avšak i všechnu
tuto bolest a utrpení snášel s důvěrou
v Boha. V roce 313 se opět vrátil do
úřadu. Zemřel 6. prosince kolem
poloviny 4. století. Byl pohřben
v kostele v Myře.

/Magda/

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Kostel sv. Vintíře
Šumava – zcela jiná než za spisovatele
Klostermanna, ale stále lákavá pro
milovníky přírody, turistiky a milovníky
památek. Je zvláště bohatá na památky
církevní. Evropským unikátem je malý
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milosrdenství, aby v Tobě, Trojjediný
Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.
Věčný Otče, pro bolestné utrpení a
zmrtvýchvstání Tvého Syna buď
milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

kostelík sv. Vintíře, který se nachází
v Dobré Vodě u Hartmanic.
Sv. Vintíř byl Bavor a u nás vstoupil do
řádu
benediktínů.
Žil
a
zemřel
v Čechách a byl pochován v Břevnově.
Za války sloužil kostel občanům
německé národnosti. Později byl vojáky
zpustošen, dlouho opuštěn, ale pak došlo
k úpravám a výzdobě. Křesťané zdobí
kostely architektonickými i výtvarnými
díly. Tak je tomu i v kostelíku sv.
Vintíře. Sklářská výtvarnice Vladimíra
Tesařová v letech 2001 – 2009 vytvořila
pro kostelík skleněný oltář, křížovou
cestu, betlém, obětní stůl, čtecí pult a
sochu sv. Vintíře ve skutečné velikosti.
Vše v zelené barvě. Toto vybavení má
nesmírně velkou uměleckou a hmotnou
cenu. Když Bavoři požádali o zapůjčení
sochy sv. Vintíře na výstavu, byla
pojištěna na třicet tisíc euro. Kostelík
sv. Vintíře dnes slouží spíše jako
muzeum, konají se zde svatby, koncerty
a dvakrát do roka česko-německé mše.
Ale i krátký pobyt v tomto kostelíku
vyvolá hlubokou duchovní i duševní
pohodu.
/Marie Červinková/

Touto modlitbou zasvětil sv. Jan Pavel
II. 17. srpna 2002 svět Božímu
milosrdenství. Papež František vyhlásil
od
8.
12.
2015
Svatý
rok
milosrdenství. V našich farnostech tuto
událost oslavíme mší sv. v 17:30
v Ořechově u Všech svatých a v 19:00
v Moravanech. Během celého Sv. roku
milosrdenství je nabídka společné
modlitby v kostelích našich farností.
Čtvrt hodiny před začátkem každé mše
svaté se pomodlíme Korunku k Božímu
milosrdenství a po mši sv. výše uvedenou
modlitbu sv. Jana Pavla II. k zasvěcení
světa Božímu milosrdenství.
Obě modlitby budou vytištěné pro tento
účel a k dispozici v kostelích v lavicích,
prosíme, neodnášejte tyto kartičky
nastálo domů.

PROŽÍVÁME SVATÝ ROK
MILOSRDENSTVÍ

LITURGIE A MODLITBA

„Církev prožívá neuhasitelnou touhu
nabízet milosrdenství, které je plodem
vlastní zkušenosti nekonečného Otcova
milosrdenství a jeho moci“. Těmito slovy

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ
svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu
Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud
světa i každého člověka.
Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši
slabost, přemož všechno zlo a dej všem
obyvatelům
země
poznat
Tvé

papeže Františka popsal předseda
Papežské rady pro novou evangelizaci
Rino Fisichella smysl Mimořádného
jubilea milosrdenství, které bude
zahájeno 8. prosince 2015 a potrvá do
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20. listopadu 2016. Během tiskové
konference v květnu t. r. představil logo
Svatého roku, první kalendář událostí,
nové internetové stránky i duchovní
podněty.

všech diecézích po celém světě. Tyto
brány budou zvlášť odkazovat na Boží
milosrdenství.
Kalendář jubilea obsahuje trojí druh
aktivit: Oslavy pro různé skupiny
věřících, dále konkrétní gesta papeže
Františka vůči těm, kdo jsou na okraji, a
program pro jednotlivé poutníky.
K Mimořádnému jubileum milosrdenství
byly spuštěny internetové stránky v
sedmi světových jazycích, kde mohou
zájemci nalézt informace o všech
událostech, i inspiraci k prožití události.

/ve zkrácené podobě z webových
stránek Rádia Vatikána zpracovala
Lada/

Logo znázorňuje Dobrého pastýře,
který bere na ramena člověka.
Autorem je slovinský umělec Marko
Ivan Rupnik SJ. Grafika navazuje na
fresky Dobrého pastýře z prvních
staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše,
který bere na ramena ztraceného
člověka. „Kresba je vytvořená tak, aby

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
nám k těmto událostem na webových
stránkách Biskupství brněnského píše:

ukazovala, že Dobrý pastýř se dotýká
těla člověka v jeho hloubce a činí to s
takovou láskou, která mění život“.
Kristovy oči jsou pak propojeny s očima
člověka. „Kristus vidí Adamovýma očima

Milé sestry a bratři,

v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě
zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež
František v tento den slavnostně otevře
Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve
Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu
Milosrdenství, kde každý, kdo tudy
vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha,
který potěšuje, odpouští a dodává
naději“ (bula Misericordiae vultus, čl.
3).

a ten zase Kristovýma očima. Každý
člověk objeví v Kristu své lidství a
budoucnost, která na něj čeká“.

Vedle kresby se nachází také motto
jubilea: „Milosrdní jako Otec“.
Papež učiní konkrétní gesta pro celou
církev.
Poprvé v dějinách jubileí bude otevřena
tzv. Svatá brána nejen v Římě, ale i ve
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Mimořádný Svatý rok milosrdenství se
má slavit nejen v Římě, ale i ve všech
místních církvích. Papežem je nabídnuta
možnost otevřít Svatou bránu i v
jednotlivých diecézích, a to především v
katedrále
a
dalších
významných
svatyních. V naší diecézi bude těchto
bran celkem pět.
Svatý rok milosrdenství v naší diecézi
zahájíme v neděli 13. prosince 2015
pontifikální bohoslužbou v katedrále sv.
Petra a Pavla, která bude spojena s
převzetím Betlémského světla. Po
zahájení v Denisových sadech v 9.00
hodin vyjde ke katedrále slavnostní
průvod a po obřadu otevření Svaté
brány a slavnostním vstupu do chrámu
bude mše svatá pokračovat obvyklým
způsobem. Méně slavnostním způsobem
budou otevřeny i další čtyři brány v
diecézi.

Znojmo, kostel sv. Kříže ( Mons. Václav
Slouk):
sobota 19. 12. 2015 v 10.00 hodin
Žďár
nad
Sázavou,
bazilika
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
(Mons. Jiří Mikulášek)
neděle 20. 12. 2015 v 9.00 hodin
Všechna tato místa se mají stát
příležitostí setkat se s Boží milosrdnou
láskou. Po splnění podmínek je zde
možné získat plnomocné odpustky.
Posílena bude i zpovědní služba. Proto
vybízím k poutím k těmto Svatým
branám,
protože
Svatý
rok
milosrdenství se může stát velkou
příležitostí pro každého z nás.
Všechny informace o Svatém roku
milosrdenství a o aktivitách papeže
Františka najdete na vatikánských
stránkách www.im.va, informace v
češtině
hledejte
na
stránkách
Tiskového střediska ČBK tisk.cirkev.cz.
Všechny informace o aktivitách v rámci
naší diecéze budou zveřejňovány na
www.biskupstvi.cz/rok-milosrdenstvi

Přehled Svatých bran v brněnské
diecézi, termíny jejich otevření (řazeno
chronologicky) a biskupští vyslanci:
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla
neděle 13. 12. 2015 v 9.00 hodin

K požehnanému prožití Svatého roku
milosrdenství Vám všem ze srdce žehná
+ Vojtěch Cikrle

Žarošice, kostel sv. Anny ( Mons. Karel
Orlita):
středa 16. 12. 2015 v 18.00 hodin

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ

Kostelní Vydří, kostel Panny Marie
Karmelské (R.D. Mgr. Roman Kubín)
pátek 18. 12. 2015 v 18.00 hodin.

Setkání redaktorů farních časopisů
Poslední
zářijovou
sobotu
se
v prostorách Biskupství brněnského
konalo již tradiční setkání redaktorů
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farních časopisů. Sešlo se přibližně 35
nadšenců, kteří se této službě ve svých
farnostech dobrovolně a rádi věnují, a
mohli v tomto termínu přijet. Také náš
farní zpravodaj Peregrínek tam měl své
zástupce. Po mši sv. s otcem biskupem
Vojtěchem v katedrální boční kapli
Zvěstování Panny Marie na nás čekal
bohatý program v sále budovy Petrov 2.
Nejdříve
o
tiskovém
zákonu
v souvislosti s povinnostmi i pro farní
časopisy hovořil Mgr. Martin Burian.
Poté, co nás trochu vystrašil, nabídl pak
možnosti a poradil, jak s těmito
informacemi
pracovat.
Milým
pokračováním pak byla přednáška a
prezentace paní doktorky Marie Plevové
z Diecézního archivu v Rajhradě o
historii farních časopisů. Kromě jiného
jsme se dozvěděli třeba to, že nejstarší
farní časopis vycházel v Telči v letech
1919 – 1939. Po krátké přestávce a
občerstvení, kdy jsme si mohli „s
kolegy“
navzájem
popovídat,
prohlédnout si ukázky současných
farních časopisů a inspirovat se,
pokračoval program setkání. Slovo
dostal
MgA.
Štěpán
Pospíšil,
šéfredaktor časopisu Tarzicius a IN!
Požádal nás o propagaci těchto dvou
křesťanských měsíčníků ve svých
farnostech. Sv. Tarzicius je patronem
ministrantů a stejnojmenný časopis je
věnován různým věkovým kategoriím
kluků, kteří slouží u oltáře. Ale nejen
těm. Počtou si v něm i všichni ostatní
zájemci. Radostnou zprávou je, že

několik ročníků časopisu Tarzicius lze
najít v ořechovské farní knihovně sv.
Zdislavy.

Časopis IN! je křesťanský dívčí časopis
pro čtenářky od 12 let. V každém čísle
najdou děvčata několik stránek o víře a
křesťanství, ale také rozhovory se
zajímavými lidmi, články o vztazích,
aktuálních dívčích problémech, hudbě,
kultuře nebo módě. Více o časopisech,
případně kontakty na objednávku lze
najít na webových stránkách info.in.cz
nebo tarzicius.cz.

V závěru setkání redaktorů farních
časopisů v Brně vyjádřila tisková mluvčí
Biskupství brněnského a organizátorka
setkání
Ing.
Martina
Jandlová
poděkování všem zúčastněným za to, že
přišli, a také za práci s farními časopisy.
Jako jediná diecéze nevydává brněnská
diecéze svůj zpravodaj, ale čerpá právě
z rozmanitosti zpráv z farních časopisů,
a tak se uchovává jedinečná mozaika
života církve v naší diecézi. Účastníci
poděkovali za příjemně strávený čas,
milou rodinnou atmosféru a vydali se do
svých domovských farností. Děkujeme,
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že jsme nyní i vám mohli zprostředkovat
atmosféru tohoto setkání, protože bez
vašich příspěvků a článků by farní
časopis nebyl takový, jaký je.

Františka. Otec Dokládal uvedl, že
přítomných účastníků bylo asi 25 000.
Jaká radost.

/Jana Jedličková/

/L. a I. Steingartovi/

Biřmování 2015
Když po prvním Svatém přijímání v roce
2013 otec Mariusz vyhlásil přípravu na
biřmování, bez váhání jsem se přihlásil.
Stejně tak učinily i mé kolegyně z
přípravy na přijímání, Míša a Hanka.
Radostně jsme se vrhli do příprav.
Mladší biřmovanci se připravovali zvlášť
- prý abychom jim nekazili věkový
průměr :-) Někdy to nebylo jednoduché
- přece jen po celodenní práci a
starostech s rodinou udržet pozornost
až do pozdního večera. S Boží pomocí a
vřelou a upřímnou modlitbou jsme to
vždy zvládli. A jak se blížilo datum 25.
října, byli jsme čím dál víc natěšenější.
Pak jsme se dozvěděli, že nám sv.
biřmování udělí sám otec biskup
Vojtěch, byla to pro nás vynikající
zpráva. Potom už nastalo nedělní ráno
25.10.2015. Moc jsem toho nenaspal - to
víte, člověk není biřmovaný každý den.
Hodili jsme se dogala a pak už to bylo
jako ve snu. Otec biskup, krásná hudba
v
podání
ořechovské
Fatimy
a
moravanské scholy, plný, nádherně
vyzdobený kostel, slavnostní nálada. Byli
jsme pomazáni křižmem a sestoupil na
nás Duch svatý. Jsme synové Boží, jsme
pevnou součástí té krásné rodiny. Pane,
děkuji! Tohle by chtěl člověk zažívat
každý den. Jsem moc šťastný a vděčný,
že jsem i já získal pečeť Ducha

Vzpomínka na Národní eucharistický
kongres
Ve dnech 15.- 17. října 2015 proběhla na
Biskupském gymnáziu za účasti delegátů
z diecézí konference o eucharistii NEK. Zahájena byla 15.10. v 10,30 hodin
v katedrále sv. Petra a Pavla. Pro
zájemce
byly připraveny spousty
doprovodných programů. Jako velmi
zajímavý
vybírám
např.
muzikál
Gedeón s příběhem starozákonního
soudce, kterého povolal Hospodin k
vysvobození midjanských kmenů, nebo
Pašiová hra v podání svitavských
farníků, nebo divadlo Zraněný Pastýř v
kostele sv. Janů - minorité.

Já sama jsem si zvolila duchovní obnovu
s tématem Ježíš Kristus - chléb života,
na brněnském výstavišti. Bylo nás
přítomno 3000 účastníků.
Vyvrcholením NEK byla v 10,30h mše
svatá na nám. Svobody s eucharistickým
průvodem na Zelný trh ve 12,30 h, kde
bylo ještě vyznání víry, obnova smlouvy
s Bohem a svátostné požehnání. Mši
svatou celebroval kardinál Paul Josef
Cordes, mimořádný zmocněnec papeže
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svatého. Byly to nádherné chvíle nejen
pro nás, ale i pro naše kmotry a pro
všechny přítomné. Nejsem si jist, jestli
jsem dokázal dostatečně popsat tu

povznesenou slavnostní
stručně - takhle to bylo.

chvíli

-

ale

/Lubomír Pár st./

Foto: Jan Rybníček
Biřmování mýma očima
Konečně je to tady. Den, na který jsme
se celý rok připravovali. Samotná
příprava na biřmování byla skvělá.
Zajímavé přednášky, diskuze, společně
strávené víkendy… to všechno a ještě
víc. Ale co máme očekávat od toho
dlouho očekávaného dne – od samotné
svátosti biřmování? Myslím, že nikdo
z nás biřmovanců vlastně s určitostí
nevěděl, co se bude dít. Objeví se mi
nad hlavou ohnivý jazyk? Pocítím nával
Ducha svatého hned, jak na mě otec

biskup vloží dlaně? Poznám, jaký dar
jsem od Ducha svatého dostala?
Dostanu vůbec nějaký? Všechny tyto
otázky se mi honily hlavou před
začátkem mše svaté. Ale když jsme
stáli
nastoupení
v průvodu
před
ministranty a promluvil k nám otec
biskup, na vše jsem díky jeho nadšenému
úsměvu zapomněla. Konečně jsem se
začala sama taky těšit. A zklamaná jsem
nebyla. Všude jsem cítila tu krásnou
slavnostní
atmosféru.
Z květinové
výzdoby kostela, z písní ořechovské
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skupiny Fatima a následně i moravanské
scholy, z kázání otce biskupa… ze všeho
vycházela taková krása a důstojnost,
jakou jsem snad ještě nezažila. Obětní
průvod se všemi neobvyklými dary, jako
byl meč, štít, lupa, růže, růženec, svíčka
a Písmo svaté dodal obřadu na
velkoleposti.

Když otec biskup přistupoval ke
každému
zvlášť
a
biřmoval
ho
pomazáním křižmem, sledovala jsem,
jestli se s biřmovaným jedincem
nestane
něco
zvláštního,
něco
neobvyklého, jestli na něm bude vidět
nějaká změna, nějaké to působení Ducha
svatého.

Foto: Jan Rybníček
Ale kromě úsměvu na tváři jsem nic
přípravu). A jediný dar, kterým jsem si
extra nezpozorovala. Až když jsem
jistá, je osobní růženec otce biskupa,
přišla na řadu já, došlo mi, že to pravé
který mi předal při závěru celého
se odehrává v každém člověku jinak. Mě
ceremoniálu. A i kdybych díky této
osobně dodala věta otce biskupa, že se
svátosti nedostala nic jiného, nemohu si
za mě bude modlit, pocit vděku a
stěžovat. Jediné, co mě zklamalo, bylo
radosti, a nic jiného, nic „většího“ jsem
to, že se otec biskup nemohl zdržet na
v tu chvíli nepocítila. Žádný oheň nad
společný oběd. Také mi dost chybí naše
hlavou, kostel se také nezbořil a ani nás
společné setkávání každou druhou
to neodneslo někam úplně jinam (jak nás
sobotu na přípravu. Ještě jednou děkuji
varovali manželé Šímovi, kteří vedli naši
manželům Šímovým za jejich obětavost
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a spoustu času a úsilí nám věnovaného.
Zakončím
to
vzkazem
pro
mé
spolubiřmovance – Lidičky, myslím na
Vás, držte se!
/Barbora Kořenková/

jsou převážně tvořeny ze sbírek
farníků. Bez pomoci biskupství nejsme
schopni kostel opravit. Po první části
zrekonstruované firmou jsme se na
Ekonomické radě rozhodli pokračovat
úsporněji vlastními silami. Prostor fary
je důležitý nejen pro setkávání farníků,
společenství, chrámového sboru, ale
také slouží jako zázemí pro kostel nebo
poutníky. Jedním z důvodu bylo
neekonomické
vytápění,
které
nahradíme úspornějším. Při sobotních
brigádách se zapojilo již několik
farníků, kterým chci touto cestou
poděkovat. Všem „Pán Bůh zaplať“.

Rekonstukce fary při kostele Všech
svatých v Ořechově
Častým tématem na Ekonomických
radách je „ co s ořechovskou farou?“.
Vzhledem k tomu, že ani kostel není v
bezvadném stavu, se nabízí jednoduchá
odpověď: faru neopravovat a věnovat se
kostelu. Není jednoduché odpovědět.
Investice
do
kostela
však
několikanásobně převyšuje možnosti
našich finančních prostředků, které

Foto: Tomáš Trenz
Postupně
jsme
vyklidili
staré
proti vlhkosti. Brigády budou nadále
nepotřebné uskladněné věci (celý
pokračovat a cílem je vybudovat
kontejner), uklidili zahradu, rozebrali
funkční kuchyňku a jednu větší
vlhkou podlahu, vyvezli hlínu jako
místnost. Jako rodič dospívajících dětí
nevhodný podklad a nahradili vše novým.
mám zájem na tom, aby se naše
Část zdiva jsme nainjektovali chemicky
ratolesti měli kde scházet a rozvíjeli ve
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společenství svou víru. Faru opravdu
potřebujeme. Prosím a děkuji za
přímluvu či modlitbu.

V červenci o letních prázdninách v roce
2016 se uskuteční Světový den mládeže
v Krakově. Blízkost světce Jana Pavla
II. i místa konání nabízí příležitost, aby
se tohoto setkání zúčastnilo velké
množství mladých lidí z naší země, i
z naší farnosti. Motto setkání je

/Jarek Hendrych/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

„Blahoslavení milosrdní, neboť
dojdou milosrdenství.“ /Mt 5,7/

Knížka z nakladatelství sester Paulínek –
Papež František – Milosrdenství, která
vyšla letošního roku, je sestavena
především z promluv během generálních
audiencí a z proslovů před nedělní
modlitbou Anděl Páně v prvních dvou
letech Františkova pontifikátu.
Promluvy
jsou
často
zakončeny
modlitbou, výzvou k zamyšlení nebo
zadáním „úkolu“, který ověřuje, zda
posluchač naslouchal papeži i srdcem,
nejen ušima. Čtenář je též vyzýván, aby
papežova slova zvažoval a poté
uskutečňoval, aby si pospíšil a přijal
milost, kterou nám pán nabízí.
Papež František ve svých promluvách
velmi často mluví o Boží lásce.
Povzbuzuje věřící jako dobrý pastýř,
aby nechali vstoupit do svého života
Boží milosrdenství, sílu k novému životu,
sílu k odpuštění, sílu k přijetí sebe
samých i druhých, sílu k proměně svého
života i světa podle evangelia.

/Z předmluvy
vybrala Lada/

Andrey

Hýblové

oni

Na
webových
stránkách
krakov2016.signaly.cz bylo spuštěno
přihlašování.
Termíny: 20.-25.
července
Dny
v diecézi (budou zajišťovat DCM
z našich diecézí v různých polských
diecézích) a 25. – 31. července
Světový den mládeže v Krakově. Díky
podpoře biskupů, České biskupské
konferenci (ČBK) a celostátní sbírce,
která proběhne v kostelích, je pro
účastníky dotovaná cena. Cena včetně
Dnů v diecézi 5800 Kč. Tyto ceny platí
při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do
5. 5. Dotovaná cena pouze pobytu
v Krakově 5400 Kč. Od 1. 5. 2015 bude
účastník platit o 400 Kč více. (Reálná
cena včetně pobytu v diecézi je 7640
Kč. Cena účasti na SDM pouze v
Krakově je 6330 Kč.)

FSP

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
MLÁDEŽE V KRAKOVĚ
O PRÁZDNINÁCH 2016
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 první nedělí adventní začíná 29.
listopadu adventní doba, při mši sv. budou
požehnány adventní věnce.
 ve čtvrtek 3.12. v 19:00 na faře
v Moravanech proběhne úvodní setkání
dospělých zájemců o křest. Další setkání
bude 17.12. v 19:00. Prosíme, nabídněte
tuto možnost těm, o kterých víte, že by
rádi přijali v dospělosti svátost křtu.
 také letos přijde za dětmi sv. Mikuláš
do našich kostelů: v Ořechově u sv. Jiří
v sobotu 5.12. po mši sv. v 18:00,
v Ořechově u Všech svatých v neděli 6.12.
po mši sv. v 9:00, v Moravanech v neděli
6.12. po mši sv. v 10:45
 mše sv. na zahájení Svatého roku
milosrdenství bude sloužena v úterý 8.12.
na Slavnost Panny Marie počaté bez
prvotního hříchu v Ořechově u Všech
svatých
v 17:30
a
v Moravanech
v 19:00 hodin
 na obnovu manželských slibů při mši
svaté se můžeme těšit 26.12. v 16:30
v Pršticích, v neděli 27.12. v Ořechově u
Všech svatých v 9:00, v Moravanech
v 10:45 a v Nebovidech v 14:30 hodin
 v době adventní a vánoční jsme zváni na
tyto koncerty: 6.12. v 15:00 kaple
Prštice (Oslavanský komorní orchestr a
ZUŠ Oslavany), 20.12. v 15:00 kaple
Prštice (skupina Revelband), 27.12.
v 18:00 kostel sv. Václava Moravany
(schola Moravany) a 10.1.2016 kostel
Všech svatých v Ořechově, čas bude
upřesněn
 další číslo farního zpravodaje vyjde
20.12.2015

Cena zahrnuje: dopravu autobusem (při
společné dopravě), balíček poutníka
(nocleh, strava, doprava po Krakově) a
fond solidarity (10 EUR, fond solidarity
poslouží k podpoře účasti mladých z
chudých zemí). Dotovaná cena je
určena pro ty, kteří budou přihlášeni
přes Sekci pro mládež ČBK, tzn.
registrovaní v Polsku přes Sekci pro
mládež ČBK, ubytovaní v Krakově v
rámci české skupiny a budou se
účastnit českých katechezí. V rámci ČR
bude poskytována podpora početnějším
rodinám. Pokud z jedné rodiny pojede
více dětí, mohou požádat příslušné DCM
o slevu: 2. dítě 25 %, třetí a další dítě
z rodiny 50 % z celkové ceny. Zájemci
se mohou také zúčastnit soutěže na
signály.cz, hlavní výherci získají pobyt
v Krakově zdarma.

/Radek Steingart/

CO NÁS ČEKÁ
 ve středu 25.11. na svátek sv. Kateřiny
Alexandrijské jsme zváni na tradiční mši
sv. při svíčkách v 19:00 do Nebovid,
kostela Povýšení sv. Kříže. V Ořechově
bude sloužena v 18:00 mše sv. beze změny.
 adorační den v Ořechově – kostele sv.
Jiří – bude ve čtvrtek 26.11. Adorace
Nejsvětější Svátosti bude od 11:30.
Zakončena bude mší sv. v 18:00.
V Radosticích bude sloužena mše sv.
v 17:00 beze změny.

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