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SLOVO OTCE MARIUSZE
Milí farníci, téměř všichni jsme se
připojili v uplynulém týdnu k modlitbě za
zemřelou
maminku
našeho
otce
Mariusze, paní Marii Sierpniak. I v jeho
nepřítomnosti v našich farnostech se
každý z nás snažil konat svou službu,
která mu byla svěřena. Nejinak tomu
bylo i s dokončením Peregrínka. Předkládáme Vám další číslo, tentokrát
s úvodním
slovem
Svatého
otce
Františka.
Duch svatý je Bohem působícím v nás
Když Ježíš promlouval k apoštolům při
Poslední večeři, řekl, že jim po svém
odchodu z tohoto světa pošle Otcův dar,
tedy Ducha svatého. Tento příslib se
mocně uskutečnil v den Letnic, kdy Duch
svatý
sestoupil
na
učedníky
shromážděné ve večeřadle. Toto seslání
je událostí, která se obnovovala a dosud
obnovuje. Oslavený Kristus po Otcově
pravici nadále uskutečňuje svůj příslib a
sesílá na církev oživujícího Ducha, který
nás učí, připomíná nám a umožňuje
promlouvat. Duch svatý nás učí: je to
vnitřní Učitel. Vede nás životními
situacemi po správné cestě. Učí nás
cestě. Spíše než učitelem nauky je Duch
svatý učitelem života. A součástí života
je zajisté také vědění a poznání. Duch
svatý nám připomíná. Připomíná nám
všechno, co řekl Ježíš. Je živou pamětí
církve. Připomíná nám a dává nám chápat

Pánova slova. Duch pravdy a lásky nám
připomíná všechno, co Kristus řekl,
umožňuje nám stále více pronikat smysl
Jeho slov. A vyžaduje od nás odpověď.
Čím je naše odpověď velkodušnější, tím
více se Ježíšova slova v nás stávají
životem, stávají se postoji, rozhodnutími, gesty, svědectvími. Duch nám v
podstatě připomíná přikázání lásky a volá
nás, abychom jej žili. Onoho dne byla s
apoštoly Žena, která uchovávala v
paměti všechny věci a od počátku o nich
v srdci rozjímala. Byla to Maria, naše
Matka. Kéž nám na této cestě pravdy
pomáhá. Duch svatý nás učí, připomíná
nám a také nám umožňuje mluvit s
Bohem a s lidmi. Křesťané nejsou němí,
duševně němí. Na to není místo.
Umožňuje
nám
mluvit
s
Bohem
v modlitbě. Modlitba je dar, který
dostáváme zdarma; je dialogem s Ním v
Duchu svatém, který prosí v nás,
umožňuje nám obracet se k Bohu a
nazývat Jej Otcem, Tatínkem, Abba a
není to jenom „slovo“, ale realita, my
skutečně jsme Boží děti. „Všichni, kdo
se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží
synové“ (Řím 8,14). Duch nám umožňuje
mluvit s lidmi v bratrském dialogu.
Pomáhá nám mluvit s druhými a
rozpoznávat v nich svoje bratry a
sestry, mluvit přátelsky, laskavě a
mírně, chápat úzkosti a naděje, smutky i
radosti druhých. Duch svatý z nás činí
skromný a poddajný přívod Božího slova.
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Prostoupeni Duchem svatým můžeme
být znamením a nástrojem Boha, který
miluje, slouží a obdarovává životem.
Den Letnic, kdy učedníci „byli naplněni
Duchem svatým“, byl dnem křtu církve,
která se zrodila „vyjitím“, „odchodem“,
aby všem hlásala Dobrou zvěst. Matka
církev vychází, aby sloužila. Pamatujme
na naši Matku, která odešla se spěchem,
aby sloužila. Matka církev a Matka
Maria, obě byly panny a obě matky, obě
ženy. Ježíš byl k apoštolům rezolutní:
neměli odcházet z Jeruzaléma dříve,
než se jim dostalo moci Ducha svatého.
Bez
Něho
není
poslání,
není
evangelizace. Proto spolu s celou církví,
naší Matkou katolickou církví voláme:
Přijď Duchu svatý!
/z homilie papeže Františka 8.6.2014/

arcibiskupem Janem z Jenštejna
českým králem Václavem IV.

a

Král chtěl zasahovat do voleb biskupů a
dalších církevních úřadů. V roce 1393
měla proběhnout volba kladrubského
opata. Avšak Václav měl v plánu omezit
moc arcibiskupa a chtěl vytvořit na
místě kladrubského kláštera nové
biskupství, které by spadalo pouze pod
jeho správu. Ale arcibiskup rychle
zasáhl a i bez svolení Václava zvolil
nového opata Olena. Tuto volbu Jan
Nepomucký potvrdil. Král byl vzteky
bez sebe a nařídil zatknutí arcibiskupových
nejbližších
spolupracovníků, mezi nimi byl i Jan. Všichni byli
vyslýcháni, až nakonec zbyl jen Jan a
Mikuláš Puchník. Oba byli krutě mučeni,
nejprve natáhnuti na skřipec a poté
páleni v bok. Podle legendy byl Jan také
zpovědníkem královny Žofie a král chtěl
od něho vyzvědět tajemství Žofie,

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Jan Nepomucký
Jan se narodil v Pomuku kolem roku
1340. Byl nejprve vzděláván v cisterciáckém klášteře a poté studoval
dokonce na Pražské univerzitě. Byl velmi
chytrý a nadaný. Stal se veřejným
notářem u pražského arcibiskupa.
Kněžské svěcení přijal v roce 1380 a
působil v kostele sv. Havla a zároveň
stále studoval církevní právo. O dva
roky později se začal na univerzitě
v Padově vzdělávat v právu. Poté se
vrátil do Prahy a působil jako kanovník
kostela sv. Egidia. Později byl zvolen
generálním vikářem. V té době vyvrcholil dlouhodobý konflikt mezi pražským
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proto byl Jan mučen nejvíce ze všech.
Byl také zbit a rány do obličeje mu
způsobily krvácení a následnou smrt.
Jeho tělo bylo poté shozeno z mostu do
Vltavy. Jan byl věrným obhájcem práv
církve a služebníkem Páně. Vytrval ve
své lásce k Bohu až do konce a také
statečně dokázal zachovat mlčenlivost i
v těch nejtěžších chvílích.
Sv. Janu Nepomuckému je zasvěceno
mnoho kostelů a kaplí, mezi ně patří
také kaple sv. Jana Nepomuckého
v Pršticích. Jeho svátek se slaví 16.
května.
/Magda/

namaloval F.A.Maulbertsch původně pro
loucký klášter. Od 17. století láká do
kostela zástupy věřících zázračný obraz
Panny Marie Znojemské. Dominikáni ve
farnosti působili do roku 2014, kdy svoji
činnost dočasně přerušili. Nyní je tato
farnost spravována z farnosti Znojmosv. Mikuláš. Myslím si, že stojí tento
krásný kostel navštívit a pokleknout
před oltářem i obrazem Panny Marie s
vroucí modlitbou na rtech. "Boží
milosrdenství po všechny dny trvá!"
/Žalm 52,3/

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE POUTNÍ MÍSTA
Kostel sv. Kříže
V pořadí již čtvrtou Svatou branou je
kostel sv. Kříže ve Znojmě. Tento kostel
byl založen kolem roku 1230 spolu s
dominikánským
klášterem.
Legenda
praví, že jej založil svatý Hyacint. Bylo
to pro křesťany vzácné poutní místo,
protože se v něm nacházel úlomek
Svatého Kříže. Roku 1555 byl po velkém
požáru zničen nejen klášter, ale i kostel
a onen úlomek sv. Kříže zmizel neznámo
kam. Ve 2. polovině 17. století
dominikáni vystavěli nový chrám s tehdy
oblíbenou
raně-barokní
trojlodní
dispozicí. V 1. polovině 18. století byl
vybudován vrcholně barokní portál a
byla dokončena přestavba obou věží
kostela. Barokní varhany postavil roku
1755 I. Kasparid. Pozdně barokní oltářní
obraz Zjevení Krista sv. Norbertovi

Čerpejme
po
celý
Svatý
rok
milosrdenství z této Bohem nabízené
milosti a jistoty.
/Martina Urbanová/

LITURGIE A MODLITBA
Slavnost Seslání Ducha svatého
Na tuto slavnost se můžeme každý
připravit modlitbou novény k Duchu
svatému od pátku 6. května. Slavnost
Seslání Ducha sv. letos připadá na
neděli 15. května. Nabízíme každodenní
modlitbu, která se skládá z modlitby
k Duchu svatému, rozjímání, která jsme
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vybrali z encykliky papeže Benedikta
XVI. Deus caritas est /Bůh je láska/a
na závěr modlitby Otče náš a Zdrávas
Maria.

apoštolskou
odvahu
nezbytnou
k
překonání snadných světských ústupků.“
3. den
„Křesťan i komunita, kteří jsou „hluší“
ke hlasu Ducha svatého, jenž vybízí
nést evangelium až do nejzazších končin
země a společnosti, stávají se také
„němým“
křesťanem
a
„němou“
komunitou, nemluví a neevangelizují.
Nezapomínejte se často modlit k Duchu
svatému, aby nám pomáhal, dával sílu,
inspiraci a umožňoval postupovat vpřed.“
4. den
„Pokud se zaposloucháme do Božího
slova a budeme pozorní k tajemství a
jednání Ducha svatého, naše mysl se
otevře velkému a velmi podnětnému
poznání. Duch svatý je ten, kdo nás
formuje až do nejvnitřnější hloubky
našeho osobního bytí.“
5. den
„Duch svatý, tedy Duch Otce i Syna, je
jako duše naší duše, nejtajnější část
našeho
bytí,
odkud
nepřetržitě
vystupuje k Bohu proud modlitby, jejíž
slova ani neznáme. Duch v nás totiž
stále bdí, vyvažuje naše nedostatky a
přednáší Otci naše klanění a naše
nejhlubší touhy.“
6. den
„Duch je totiž tou vnitřní silou, která
uvádí srdce věřících do harmonie se
srdcem Kristovým a která věřící
uschopňuje k tomu, aby milovali bratry
tak, jak je miloval on. Duch nás uvádí do
samotného rytmu božského života,
kterým je život lásky, a dává nám tak

Modlitba k Duchu svatému
Přijď,
Duchu
svatý,
Všemohoucí
Oživiteli, Bože lásky, který jsi naplnil
milostí Pannu Marii, který jsi zázračně
proměnil srdce apoštolů, který jsi
daroval
mučedníkům
podivuhodnou
odvahu, přijď a posvěť mě. Osvěť moje
myšlenky, posilni moji vůli, očisť moje
svědomí, naprav můj úsudek a zapal
moje srdce, aby moje úmysly, snahy a
práce sloužily k větší slávě Boží a
nedopusť, abych odporoval/a/ Tvým
vnuknutím.
Rozjímání
1. den
„Sestoupení Ducha svatého v podobě
holubice umožňuje Kristu, Zasvěcenému
Páně, zahájit svoje poslání, které je naší
spásou. Duch svatý je v našich
modlitbách
velice
zapomínán.
Potřebujeme prosit o Jeho pomoc, Jeho
sílu, Jeho inspiraci.“
2. den
„Duch svatý, který cele prostoupil
Ježíšův život a Ježíšovu službu, je
tímtéž Duchem, který dnes vede
křesťanskou existenci, existenci muže a
ženy, kteří si říkají křesťané a chtějí
jimi být. Postavit křesťanský život a
poslání obdržené mocí křtu pod vliv
Ducha svatého, znamená znovu objevit
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osobní účast na vztazích mezi Otcem a
Synem.“
7. den
„Působení Ducha zaměřuje náš život k
velkým
hodnotám
lásky,
radosti,
společenství a naděje. Je na nás,
abychom to dennodenně zakoušeli
následováním niterných podnětů svatého
Ducha. Milujeme-li, dáváme prostor
Duchu a umožňujeme mu plně se
projevit.“
8. den
„Sesláním Ducha svatého vznikla církev.
Celá církev je jediným velkým hnutím,
oživovaným Duchem svatým, řekou,
která teče napříč dějinami, aby je
zavlažovala Boží milostí a oplodňovala
životem,
dobrotou,
krásou,
spravedlností a mírem.“
9. den
„Duch svatý osvětluje lidského ducha a
tím, že zjevuje ukřižovaného a
zmrtvýchvstalého Krista, ukazuje cestu,
jak se mu stát podobnějšími, totiž být
nástrojem lásky, která z něho vyvěrá.
Církev se dnes jako na svém počátku
spolu s Marií modlí: Přijď, Duchu svatý,
naplň srdce svých věřících a zapal v nich
oheň své lásky“.

PROŽÍVÁME SVATÝ ROK
MILOSRDNSTVÍ
Skutky
tělesného
a
duchovního
milosrdenství IV.
Ujímat se lidí bez domova - pohostit
toho, kdo nemá střechu nad hlavou.
„Cožpak nemáš přijímat do domu
utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší?“
(Iz 58,7) Abrahám pohostil Hospodina a
dva anděly. (Gn 18,l-16)
Těšit zarmoucené a posilovat je v
jejich zármutku je velice záslužným
skutkem. Tento milosrdný skutek konal
Ježíš Kristus se zvláštní zálibou,
například vzkřísil naimského mládence,
aby potěšil jeho zarmoucenou matku.
(Lk 7,11-15) Písmo svaté o zármutku
říká: „Jako vykotlaný zub a kulhavá
noha, je spoléhat se na věrolomného v
den soužení.“ (Př25,20)
/Lada/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Nesedí za pecí, ale jedná
„Prosím, pohodlně se usaďte. Celý let
bude trvat přibližně 5 hodin. Nouzové
východy se nachází po mé pravé i levé
ruce. V případě, že budete cokoli
potřebovat, nebojte se na mě obrátit.
Přeji vám příjemný let.“
Pak přišlo
krátké hlášení pilota a vzlet. Začali
jsme stoupat. Mírné otřesy. Po chvíli,
jen nouzové osvětlení. Podstatně větší
turbulence. Z pilotní kabiny bylo slyšet
nouzové volání o pomoc. Bez odpovědi.
Strašná rána. Všude tma. Křik. Rychle
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pryč z letadla, než vybouchne. Utíkali
jsme. Nikdo nevěděl kam. S sebou jen
to nejnutnější. Přespání v lese asi dva
kilometry od místa havárie. Snídani a
oběd jsme si museli sami uvařit,
prakticky bez vybavení.
Tak začínal loňský tábor senior, který
byl postavený na filmové předloze:
Ztraceni. V tomto článku nechci znovu
omílat to, co už bylo řečeno, jako skvělý
tým vedoucích, dokonalé kuchařky, velmi
vstřícní farníci i kněží, či všeho-schopní
táborníci. Chci vás nechat nahlédnout
do zákulisí tábora.
Přesto, že jsme nad táborovým
programem strávili pěknou řádku dní,
nemohli jsme zabezpečit všechno. S
časovým odstupem však musím říct, že
tam, kde naše síly upadaly, dostávalo se
nám pomoci od Něj, který jednal právě
skrze vás, farníky. Ani nedokáži
vyjmenovat, kolik drobností, ale i
podstatných věcí, jsme opomenuli, a
přesto byly zrealizovány, a to ještě
velkolepěji, než bychom kdy byli schopni
naplánovat. Uvedu zde jeden z mnoha
příkladů: Poprvé jsme s sebou vzali kolo
- skvělé na přesuny, s nízkou spotřebou
paliva (cyklistu stejně musíme krmit). Po
celou dobu jsme jej hojně využívali, ale
když nastal poslední den, nevěděli jsme,
jak jej dostat zpátky. Nakonec mělo být
transportováno vlakem, což byla ta
nejnepohodlnější varianta. Ale jediná
možná. Někdo, obdivuji jeho osobní
statečnost, se uvolil, že si jej tedy
vezme na starost do vlaku. V té chvíli,

doslova 5 minut po dvanácté, začal Bůh
jednat. Ne, že by se kolo zázračně
teleportovalo do Ořechova, ale ve vlaku
nebylo. On jednal skrze vás, milí farníci,
aniž jste si to možná uvědomovali. Díky,
díky. Závěrem bych chtěl všechny
pozvat na letošní tábor, který se
bude konat 21. - 28. 8. 2016 na
faře v Opatově. Je určen pro všechny,
kteří se cítí moc staří na tábor Junior a
moc mladí na manželskou duchovní
obnovu v Kostelním Vydří. Přijeďte.
Určitě zde všichni zažijeme dvojí
setkání: s Ježíšem i spolu navzájem.
/Prokop Maša/
Duchovní obnova pro manželské páry v
Kostelním Vydří I.
Poprvé jsme se zúčastnili této duchovní
obnovy. Nevěděli jsme co od tohoto
setkání očekávat. Byli jsme velice
krásně přijati už ostřílenými účastníky
předešlých obnov. Atmosféra byla po
celou dobu velice přátelská. Přednášky
vedl otec Norbert, který oplývá nejen
moudrostí, ale i specifickým a vlídným
humorem. Z každé z těchto přednášek
jsme si odnesli nějaké zajímavé
poznatky. Měli jsme možnost se aktivně
zúčastnit i křížové cesty. Bylo to
krásné.
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Celý pobyt v klášteře byl velice
příjemný. Měli jsme hodně možností k
zamyšlení nad tématy přednášek, ale i
nad svými dosavadními životy. Těším se,
že dá-li Bůh, se v příštím roce opět
zúčastníme.
/Martina a Zdeněk Urbanovi/

na okolí. Celý duchovní program pro nás
začínal přednáškou "Tvář milosrdenství"
v podání výborného a vtipného otce
Norberta.
Myšlenky
přednášky
vycházely z Buly papeže Františka a
byly rozvinuté o citace z Písma a otcův
komentář. Aby si člověk mohl lépe
uchovat
myšlenky
z
přednášky,
následovalo
vždy
po
otcových
promluvách doporučené "silentium",
které se dalo strávit buď v jedné ze
dvou kaplí, či v bohaté klášterní
knihovně.
Odpoledne
před
další
přednáškou byl čas na svátost smíření
formou přátelského rozhovoru s otcem,
a dokonce i na procházku podél místních
rybníků. Večerní mši v kostele
předcházela křížová cesta a nevadilo
ani, že jsme byli zmrzlí do morku kostí,
protože jak jinak se alespoň trochu
ztotožnit s Kristovým utrpením.
Druhý den probíhal v podobném duchu pokračovalo se v přednáškách na téma
milosrdenství,
které
je
jádrem
křesťanského tajemství a je i kritériem
věrohodnosti naší víry. Uvědomili jsme
si, že téma milosrdenství je i "krutě
nemilosrdné", protože jsme povoláni
bojovat a pokud druhým neodpustíme,
nemůžeme
dosáhnout
vyrovnanosti
srdce. Chceme-li být šťastnější, staňme
se z Božích sil milosrdnější. A nebojme
se proher, neboť někdy až v naší prohře
vítězí Pán. Jen když v krizových chvílích
neztratíme pohled na Boha! Sobotní den
ukončilo příjemné agapé v kruhu našich
přátel z farnosti. V neděli už onen klid a

Duchovní obnova pro manželské páry v
Kostelním Vydří II.
Krásné slunečné páteční ráno a my
vyrážíme (po 19 ti letech sami dva!) na
prodloužený víkend do Kostelního Vydří
na manželské exercicie - sice s obavami
v srdci, jak to doma děti jen s babičkou
zvládnou, ale na druhé straně radostně,
že se konečně můžeme jet duchovně
občerstvit, když nám to už dvakrát pro
nemoc nevyšlo. Těšili jsme se i na
krásnou krajinu okolí Telče (a Dačic) a
rozhodně jsme nebyli zklamáni. Po
průjezdu hustým borovým lesem se
před námi otevřela krajina s vesnicí, jíž
dominoval kopec s kostelem a klášterem
na vrcholu - celé místo obklopené
probouzející se jarní přírodou a
příjemným tichem.

Byl nám přidělen útulný pokojík v
podkroví kláštera s krásným výhledem
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duchovno "genia loci" (pozn. red. „duch
místa“)prostoupilo celou naší bytostí a
ani se nám nechtělo vrátit se zpět do
běžného všedního shonu. Protože ale
byla zrovna Květná neděle, nemohli jsme
si lépe "uklidit" ve svém nitru a
připravit se na svátky velikonoční, které
jsme díky tomu letos mohli prožít s o to
větší hloubkou. Všem příští rok
doporučujeme!
/Radka a Pavel Slavíkovi/
Biblické závody v Syrovicích
Dorazili jsme do sokolovny a převlékli se
a na úvod jsme se pomodlili. A začlo to.
Kategorií I. bylo 7 skupinek a kategorií
II. bylo 12. V mé skupince jsem byla já,
Judita Floriánová a Vojta Poledňa. II.
kategorie začala vyplňovat nějaké
papíry a my jsme dostávali otázky.
Potom jsme se vystřídali. My jsme
vyplňovali papíry a oni hádali. Poté byla
přestávka a všichni dostali párek a
chleby s kečupem a hořčicí. Opět se šly
vyplňovat papíry. Myslela jsem, že nám
dají dalších 100 papírů, protože se mi to
zdálo nekonečné. Konečně jsme měli
poslední otázky a začalo to hlavnívyhodnocování. Hrozně jsem chtěla být
alespoň na 4. místě a přání se mi
vyplnilo. Byli jsme na 3. místě. Hurá,
hurá, hurá, 3x hurá. Ale trochu mě
mrzelo, že ti poslední dostali vlastně to
nejlepší- zbytky
od hostií.
Ale
uspokojila jsem se i s knihou. Pak jsem
šťastně dorazila domů a byla jsem ráda,
že to dobře dopadlo.
/Markéta Poledňová, 10 let/

Foto: Hanka Poledňová

Kniha milosrdenství
Jedna z nabídek otců pallotinů je už
déletrvající projekt Kniha milosrdenství
– kruh vzájemné modlitby za Boží
milosrdenství. Z našich farností mají
zkušenost s KM i někteří její členové,
kteří se s námi podělili o svá svědectví.
Více informací a možnosti zapojit se
najdete na www.knihamilosrdenstvi.cz
nebo na letáčcích, které jsme do naší
farnosti obdrželi nebo přímo u těch,
kteří jsou v Knize milosrdenství už
zapsáni.
 Přihlásila jsem se do Knihy
milosrdenství před třemi lety s úmyslem
pro podporu zachování rodiny. Korunku
se modlím ráda, nejraději v kostele
s pohledem
na
svatostánek.
Odevzdávám sebe a duše v očistci. Těší
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mě, že na moje úmysly se modlí i ostatní
členové KM.
/Liba/

Rozloučení s Mons. Valeriánem
Někteří z našich farníků se v sobotu 2.
dubna při mši svaté v kostele Nalezení
sv. Kříže v Moravci rozloučili s Mons.
Josefem Valeriánem, který v tikovické
farnosti také působil. Josef Valerián se
narodil 15. března 1925 ve Zborovicích
(arcidiecéze olomoucká), mládí prožil
v Boskovicích.

 O Knize milosrdenství jsem se
dozvěděla ve Slavkovicích, při pouti,
kterou tam naše farnost pořádala
v říjnu v roce 2013. Vzadu v kostelíku na
stolku mezi obrázky, časopisy a
složenkami s prosbou o příspěvek, jsem
uviděla
letáček
s nápisem
Kniha
milosrdenství. Zaujal mě, tak jsem si asi
4 vzala domů. Když jsem si všechny
informace pročetla, velmi mě to oslovilo
a nadchlo, a rozhodla jsem se, že i já
bych chtěla své úmysly nechat zapsat
do KM. Nejsem na modlitbu sama, spolu
se mnou se modlí všichni členové KM a
já se zase modlím na jejich úmysly. No
není to úžasné?  PS: o zbylé letáčky
byl velký zájem
/Radka/

Foto: zdroj biskupstvi.cz

Na kněze byl vysvěcen 5. července
1949 v Brně. Po dvou letech působení v
Jaroměřicích nad Rokytnou byl zatčen
a dán do vazby v Jihlavě, dva roky
strávil v internačním klášteře Želiv a
Hájek a další dva roky u PTP. Po
propuštění pracoval jako dělník u
Středomoravských pil v Boskovicích. V
listopadu 1956 se mohl vrátit ke
kněžské
službě:
pět
let
byl
kooperátorem v Ořechově u sv. Jiří, rok
v Jihlavě u sv. Jakuba a měsíc v Tišnově.
V listopadu 1962 byl opět zatčen a v
lednu 1963 odsouzen pro „verbální
podvracení republiky“. Pracoval jako
brusič skla ve Valdicích u Jičína a jako
dělník-pilař u Průmyslových staveb
Gottwaldov. Po uvolnění v roce 1968
nastoupil
jako
administrátor
do
Lanžhota. Od roku 1976 působil
čtyřicet let jako farář v Moravci,

 Kniha milosrdenství je krásná v tom,
že tolik lidí je ochotných prosit našeho
Pána o milosrdenství pro náš nemocný
svět. Do Knihy milosrdenství, stejně
jako dobrovolník do laického sdružení
Faustinum, jsem se přihlásila v roce
2012. Někdy mi nadšení a radost z
členství chybí, ale beru to jako dávání,
službu modlitby, věrnost a vytrvalost
slíbenému. V hloubi srdce vím o svém
členství v KM a děkuji za jistotu, že se
za mne někdo modlí. Počet členů KM je
v republice už okolo 1500.
/Leona/
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téměř dvacet let spravoval navíc
farnost Strážek a čtyři roky byl
pověřen prozatímní správou bystřického
děkanství. V roce 2000 ho papež Jan
Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho
Svatosti a v roce 2007 mu brněnský
biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou
kněžskou službu medaili sv. Petra a
Pavla. Poslední rok života strávil
v Charitním domově důchodců pro kněze
v
Moravci.
Zemřel
27.
března
v nemocnici v Novém Městě na Moravě
/Leona/

můžete nejen na tradiční sobotní pěší
pouť k sv. Zdislavě do Křižanova (9:00
odchod, 12:30 oběd v Křižanově, 13:30
mše svatá), ale také na fotbalový zápas,
táborák, hry pro děti a mnoho dalších
příležitostí,
jak
společně
prožít
příjemné chvíle. Podrobnější program
bude k dispozici co nevidět v každém z
kostelů.
Všichni
jsme
zváni.
Nezapomeňte se zaregistrovat.
Pěší pouť mužů v letošním roce povede
ke Svaté bráně
ve Žďáru nad
Sázavou přes poutní kostel Božího
milosrdenství ve Slavkovicích.
Na cestu se vydáme ve čtvrtek 23.
června a k Svaté bráně bychom s Boží
pomocí měli dorazit v neděli 26.6. v
dopoledních hodinách.
Zveme každého muže, který chce tímto
způsobem zareagovat na výzvu papeže
Františka, který všem doporučil, aby dle
svých možností vykonali během Svatého
roku milosrdenství pouť ke Svaté
bráně, na "znamení skutečnosti, že také
milosrdenství je cílem, kterého je třeba
dosáhnout a který vyžaduje závazek a
oběť. Pouť je tudíž podnětem k
obrácení: prostřednictvím Svaté brány
se
necháme
obejmout
Božím
milosrdenstvím a zavážeme se k tomu,
že vůči druhým budeme milosrdní, jako
je milosrdný Otec k nám". (z Buly
vyhlašující Svatý rok milosrdenství).

Jarní koncert u sv. Jiří
V neděli 10. dubna odpoledne se
v tikovickém kostele rozezněly varhany
a jiné hudební nástroje a rozezpívalo se
několik
sborů
a
skupin
z obou
ořechovských
farností.
Velké
poděkování patří všem zúčastněným,
malým i velkým, i všem, kdo se podíleli
na přípravě koncertu.

Pozvání na víkend rodin v květnu a
pěší pouť mužů v červnu

Více informací poskytne Jiří Šíma
(tel.: 602 600 217, j.v.sima@seznam.cz)

Víkend rodin v Osové Bítýšce proběhne
od 20. do 22. května 2016. Těšit se
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s otcem biskupem na Petrově. Mottem
setkání bylo „Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.“/Mt
5,7/
Zúčastnil jsem se setkání letos
počtvrté. Rád na toto setkání jezdím,
protože se potkám s kamarády, které
často nevídám, mám možnost dozvědět
se něco zajímavého na některé
z dopoledních skupinek – letos jich bylo
18, tak výběr byl obtížný. Nejvíc
mladých se v tomto roce hlásilo do
skupinky s číslem 11 – Věčné vztahy. Byl
jsem ve skupince, kde jsme shlédli
komentovanou prezentaci o pouti do
Compostely jedné z účastnic pouti.
Každoročně se před mší svatou s o.
biskupem vyhlašují tzv. animátoři. Jsou
to mladí lidé, kteří se chtějí aktivně
zapojit ve farnosti. Během dvou let
získávají různé vědomosti a dovednosti.
Letos bylo animátorů více než sto, mám
radost,
že jsem jedním z nich.
Vyvrcholením celého setkání je pokaždé
mše svatá. Vždy se ujistím, že pan
biskup má blízko k mládeži a má nás rád.
/Radek Steingart/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Svatodušní novéna – Přijď, ó Duchu
přesvatý
Nakladatelství Paulínky, 2005 (2.
vydání, 2007)
Po svém vzkříšení se Ježíš po čtyřicet
dní zjevoval apoštolům a mluvil s nimi.
Jednoho dne, když s nimi byl u stolu,
jim
přikázal,
aby
„neodcházeli
z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo
zaslíbení: ,Vždyť jste přece o tom ode
mne slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy
budete pokřtěni Duchem svatým za
několik málo dní´“ (Sk 1,4-5). Proto
apoštolové spolu s Ježíšovou matkou
Marií setrvali na modlitbách až do dne
Letnic. Tehdy byli všichni naplněni
Duchem svatým. Podobně jako tehdy
Maria a apoštolové se také dnešní věřící
před Letnicemi modlí, a to tzv.
svatodušní novénu, a prosí, aby Duch
svatý vstoupil do jejich srdcí, a oni tak
byli naplněni novým životem.
Tato svatodušní novéna je inspirována
sekvencí „Přijď, ó Duchu přesvatý“.
Úryvek zmiňované sekvence se stává
jakýmsi mottem každého dne. Po něm
následují vybraná čtení z Písma svatého,
podněty k zamyšlení a závěrečná
modlitba.
/Lada/

OKÉNKO MLÁDEŽE
Diecézní setkání mládeže v Brně
s otcem biskupem Vojtěchem
V sobotu 18. března před Květnou nedělí
se konalo tradiční setkání mládeže

Foto: zdroj Člověk a víra
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svatých, poté se vydá eucharistický
průvod ke kostelu sv. Jiří. Zde bude
slavnost
zakončena
svátostným
požehnáním

CO NÁS ČEKÁ
Poutní mše sv. ke cti sv. Jiří bude

slavena v neděli 24.4. v 16:00
v tikovickém kostele zasvěceném sv.
Jiří. Mši sv. bude sloužit modřický
děkan, otec Jan Nekuda ze Šlapanic.

První svaté přijímání v Moravanech
přijme 14 dětí v neděli 5. června
v 10:45. Prosíme rodiče o kontakt na
prvnisvate@email.cz

Všichni ministranti z našich farností
jsou
zváni
na
víkendovku
pro
ministranty od večera 29.4. do 1.5. na
faře v Tvarožné. Informace v sakristii.

Noc kostelů je letos vyhlášena na
pátek 10.6. V našich farnostech bude
připravený program v Ořechově –
kostele Všech svatých a v Nebovidech.

Poutní mše ke cti sv. Peregrina se
uskuteční v neděli 8.5. v 15:00. Průvod
vyjde ve 14:00 od pneuservisu. V
případě nepříznivého počasí bude
slavena poutní mše sv. v kostele Všech
svatých.

V neděli 19. června jsme zváni na
Farní den ve farnosti Ořechov Všech
svatých
Pouť mužů je plánovaná od 23.6. do
26.6.2016. V tomto roce se muži
vydají přes Slavkovice (kostel Božího
milosrdenství) do Žďáru n. Sázavou.

Poutní mše sv. ke cti sv. Jana
Nepomuckého v Pršticích se bude slavit
v sobotu 14.5. v 16:30

Termíny letních dětských táborů:
Tábor Junior ( 6. - 13.8. Heřmanov)
Tábor Senior ( 21. - 28.8. Opatov)

První svaté přijímání v Ořechově –
kostele Všech sv. - přijmou děti
v neděli 22.5.2016

Autobusová pouť se uskuteční ve
středu 21. září. Cílem naší pouti budou
Svaté brány Božího milosrdenství
v kostele sv. Kříže ve Znojmě a kostele
Panny Marie Karmelské v Kostelním
Vydří. Pouť vhodná zvláště pro seniory.

Na víkend rodin v Osové Bítýšce se
můžeme vypravit od 20. do 22. května.
Lze se zúčastnit také pouze sobotní
pěší pouti do Křižanova, cca 10 km
dlouhá trasa vhodná i pro kočárky.
Všichni jsme zváni na Slavnost Božího
Těla v neděli 29.5. Slavnost začne v
8:00 mší svatou v kostele Všech

Uzávěrka příštího čísla Peregrínka je
15.května. Děkujeme za Vaše příspěvky.

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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