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SLOVO OTCE MARIUSZE
První
svaté
přijímání
se
často
pamatuje celý život
V závěru měsíce května až do první
poloviny června se v mnoha farnostech
konají
slavnosti
prvního
svatého
přijímání dětí. Naše ořechovské farnosti
a farnost Moravany se tím mohou také
pochlubit. V Ořechově letos přijme tuto
svátost 10 dětí a v Moravanech 14. Zdá
se, že je to docela dost, a mám z toho
upřímnou radost.
Děkuji rodičům těchto dětí, zejména
v Ořechově, že se zúčastnili několika
přípravných setkání, jenž byly nad rámec
běžné výuky náboženství. Jistě tak
pomohli svým dětem lépe se připravit na
tento možná průlomový okamžik v jejich
náboženském
životě.
Vždyť
první
zpověď a první svaté přijímání člověk
často pamatuje celý život. 8 – 9 leté
dítě není příliš malé, aby svůj vztah
k Bohu nemohlo prožívat velmi hluboce.
Francouzská světice z 19. století sv.
Terezie od Dítěte Ježíše prožila své
první svaté přijímání v devíti letech.
Napsala o něm toto: "Již dávno se Ježíš
s ubohou Terezkou na sebe dívali a
rozuměli si. V ten den však nešlo už jen o
pohled, ale o splynutí. Už nebyli dva:
Terezka zmizela jako kapka vody, která
se ztrácí v oceánu. Ježíš zůstal sám, byl
učitelem, králem…“ Sama pak Ježíši
nabídla svou svobodu. To je jen jeden

z mnoha příkladů, že už některé děti
jsou schopny mystických zážitků. Neměli
bychom
tedy
jejich
„náboženské
schopnosti“
podceňovat,
nýbrž
zodpovědně je duchovně doprovázet,
modlit se spolu s nimi a učit životu dle
evangelia.
Na hodinách náboženství děti obdržely
pouze minimální základ k dobrému přijetí
svátosti smíření a prvnímu svatému
přijímání. Podstatná část vedení dětí
k Bohu stále zůstává na rodičích. Kněz či
katecheta má na „práci“ s nimi
k dispozici zhruba půl hodiny za týden,
zbytek času je vychovává někdo jiný. Je
to tedy nepatrné „zrnko víry“, jenž se
zasévá do srdce těchto dětí na
náboženství, hlavní úlohu ve výchově
hrají vždy rodiče. Proto také především
oni jsou před Bohem zodpovědní za
budoucí náboženský život svých dětí.
Přeji rodičům dětí, které přijmou letos
poprvé Pána Ježíše v našich farnostech,
aby měli pravou radost ze svých dětí a
dočkali se na nich odměny za vše dobré,
co do nich vložili. A dětem přeji, aby
nikdy nezapomněly na tento krásný den,
kdy
se
mohly
poprvé
stát
„svatostánkem“ – duchovním chrámem
samotného Krista a celý život ze
svátosti
eucharistie
čerpaly
silu
k dobrému životu.
Sestry a bratři, obejměme všichni
rodiny dětí, jenž půjdou letos k přijímání
naši vroucí modlitbou a vyprošujme jim
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hojnost požehnání. Vždyť jsme v Kristu
jedna rodina a radost druhých, by měla
být i naší radostí. Za to se budu modlit i
já, a ze srdce Vám žehnám
otec Mariusz

A přestože naše láska nebude nikdy
úplně dokonalá, má smysl ji budovat a
růst společně s ní. A právě Mariino
Srdce nám je vzorem. Maria byla tím
nejvěrnějším služebníkem Páně, byla tím
nejoddanějším učedníkem a Bůh skrze
ni vykonal úžasné věci. V Marii se odráží
opravdové působení Ducha svatého, na
kterého často zapomínáme, i když je
nedílnou součástí Boží Trojice. Datum
tohoto
výjimečného
svátku
bylo
stanoveno na sobotu po 2. neděli po
Letnicích, hned po svátku Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova.
/Magda/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Svátek Neposkvrněného Srdce Panny
Marie
Tento svátek má připomínat a ukazovat
lásku a čistotu Mariina Srdce. Celým
svým životem se spolehla na Boha,
přijímala vše, co jí dával. Její láska
spočívala také v její prostotě. Nežádala
více, než měla, přijala veškeré Boží
úmysly. Uměla Bohu naslouchat a její
Srdce se tak stalo místem, kde přebýval
Bůh - a to v plném rozsahu. Toto
Neposkvrněné Srdce, srdce bez hříchu,
bez pokušení, bez nečistých myšlenek
se tak stává symbolem lásky mateřské
k Ježíši a celému světu, ale také lásky
k Bohu. Má nás vybízet k našemu
vlastnímu obrácení a hledání lásky
k Bohu.

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE POUTNÍ MÍSTA
Klášter Panny Marie Karmelské
Pátá brána otevřená v roce Božího
milosrdenství v brněnské diecézi se
nachází v Kostelním Vydří. Na místě
dnešního kostela byla v roce 1709
vystavěna
baronem
Gerardem
Jindřichem Butzem kaple, ve které byl
umístěn obraz Panny Marie Karmelské.
Od té doby sem přicházejí poutníci
prosit Pannu Marii o přímluvu. Po
necelých třiceti letech byla kaple
přestavěna
Matějem
Jindřichem
Butzem a jeho synové (oba kněží) pak
pokračovali ve stavitelské činnosti.
Podporovali rozmach poutí, a proto
postupně budovali klášter pro ubytování
poutníků. Rovněž rozšířili kapli, ze které
se stal kostel s ambity a ohradní zdí se
třemi branami. Roku 1803 procházel
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areál už jen menšími úpravami. Klášter
obývají bratři karmelitáni, kteří se
zasloužili o současnou úpravu kostela.

LITURGIE A MODLITBA
Novéna k prvnímu svatému přijímání
Událost, kdy naše děti poprvé přijímají
do svého srdce Pána Ježíše, prožívají
různě děti samotné i jejich rodiče, ale
zodpovědnost, aby tento den v jejich
životě byl jedinečný, nese i naše farní
rodina. Můžeme nabídnout pomoc
s výzdobou kostela, zapojit se do
zpívání, přípravou agapé či drobné
upomínky na tento den, a doprovázet je
svojí modlitbou. A nezapomínat na ně,
ani když už skončí ta velká sláva.
V ořechovské farnosti 22. května
přijme Pána Ježíše poprvé do srdce 10
dětí a v moravanské farnosti přijme 5.
června tuto svátost 14 dětí.
Děti s rodiči se modlí devět dní (odtud
název novéna) před samotnou slavností.
Můžeme se do modlitby také zapojit. Na
konci každé prosby přidáme Otčenáš a
Zdrávas.
1. den: Vyprošujeme dětem radost
z Ježišovy přítomnosti v jejich životě,
přijetí Pána jako nejlepšího přítele.
2. den: Vyprošujeme dětem, aby často
myslely na to, že mají své pomocníky
v nebi a obracely se k nim ve své
modlitbě.
3. den: Vyprošujeme dětem, aby rostla
jejich touha být světlem pro druhé, být
svící lásky a dobrých skutků.
4. den: Vyprošujeme dětem, aby
v jejich srdcích sílil hlad po živém
Chlebu, ve kterém je přítomný Pán
Ježíš.

Foto: zdroj cestykrajem.cz

Nejvíce poutníků sem přichází v týdnu
kolem svátku Panny Marie Karmelské
(16. července), ale mnoho věřících se tu
zastaví i v rámci rodinné, či pracovní
cesty, aby zde nalezli klid, ve kterém se
mohou ztišit a modlit. Poutníkům zde
slouží i prodejna knih především s
křesťanskou tématikou, která se
nachází v areálu kláštera. Na návrší
naproti poutnímu kostelu se nachází
lesní hřbitov, který měl sloužit k
pohřbívání členů šlechtického rodu
patronů kláštera-Dalbergů- i řeholníků z
kláštera. Na něm odpočívá celkem 9
osob, z toho 4 bratři karmelitáni. Pokud
to zdraví a čas dovolí, stojí za to se na
toto poutní místo vypravit. Každý tu
najde klid a jistě bude odcházet
klidnější, pokud svoje starosti a trápení
odevzdá Bohu a Panně Marii Karmelské.
/Martina Urbanová/
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5. den: Vyprošujeme dětem lásku
k farnímu společenství, aby dokázali
modlit se, prosit a děkovat za druhé.
6. den: Vyprošujeme dětem láskyplné
rodinné prostředí, aby jejich rodiny
byly místem pokoje a bezpečí.
7. den: Vyprošujeme dětem pevnou víru
v každé chvíli – doma, ve škole i na ulici.
8. den: Vyprošujeme dětem odvahu na
první svátost smíření, aby se dobře a
upřímně vyzpovídaly a setkaly se
s milosrdným odpuštěním.
9. den: Vyprošujeme dětem opravdovou
touhu po setkání s živým Pánem, aby
jejich úsilí o čisté srdce vytrvalo a vždy
rády přijímaly Pána Ježíše s důvěrou a
láskou a toužily Pánu dělat radost.

Odpouštět urážky - Pán Ježíš na kříži
ochotně odpouští těm, kteří mu ubližují
a modlí se za ně: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) Po
jeho příkladu ochotně odpustil i jáhen
svatý Štěpán: poklekl na kolena a zvolal
velikým hlasem: „Pane, nepřičítej jim
tento hřích.“ (Sk 7,60)
/Lada/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Společenství manželů
Od listopadu minulého roku probíhá na
moravanské faře zpravidla první neděli v
měsíci setkání manželských párů. Už
jsme se o něm zmínili a rádi bychom
přinesli trochu dalších informací pro ty,
které by možná účast na takovém
setkání zajímala, ale pro nedostatek
času nebo z jiných důvodu jim to ještě
takříkajíc nevyšlo.
Setkáváme se prozatím na faře, jak už
bylo řečeno, ale v teplých dnech
zamýšlíme také aktivity outdoorové. V
červnu se například chystáme na výlet z
Moravan do Nebovid. Setkání vždy vede
jeden z manželských párů, který si
připraví program. Vždycky zajímavý a
nenásilný. Součástí každého našeho
společenství je samozřejmě společná
modlitba a vesměs i dobrovolné sdílení
na nějaké téma. A tak se stalo, že v
postní době jsme se potkali v kostele
při modlitbě křížové cesty, jindy jsme
zase trávili chvíle nad úryvkem z
evangelia a podle vzoru sester Paulínek,
které nás inspirovaly, jsme rozjímali a

PROŽÍVÁME SVATÝ ROK
MILOSRDNSTVÍ
Skutky
tělesného
a
duchovního
milosrdenství V.
Navštěvovat nemocné - „Neváhej
navštěvovat nemocné, neboť za takové
skutky budeš milován.“ (Sir 7,35)
Tobiáš v asyrském zajetí chodíval po
těch, kdo byli z jeho národa, těšil je a
uděloval každému, pokud mohl, ze svého.
(Tob
1,16)
Církev
odjakživa
doporučovala
věřícím
ošetřovat
nemocné a zakládala kongregace a řády
k obsluze nemocných, například řád
Milosrdných bratří, který založil svatý
Jan z Boha, kongregaci Milosrdných
sester svatý Vincenc z Pauly ve
Francii...
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sdíleli se nad tímto evangeliem, nejen o
vlastní zkušenosti, a zapalovali svíce.
Posledně jsme si povídali o podstatě a
důležitosti práce ve svátek sv. Josefa a
podle zajímavé prezentace P. Konzbula
jsme měřili svůj duchovní temperament.
Zajímavá témata, co říkáte?

Ministrantská víkendovka 2016
Někdy kolem vánoc v loňském roce přišli
starší ministranti, Radek Steingart,
Marek a Ondra Dudíkovi, s nápadem na
uspořádání ministrantské víkendovky.
Jako starší dohled byli přizváni Viktor
Steingart a Radovan Plšek. Vše se
začalo domlouvat na posezení u kofoly
„zullu“ v ořechovské Orlovně. Na těchto
neformálních schůzkách se stanovil
program a termín víkendovky na 29.4. 1.5. 2016. Místo konání byla vybrána
fara ve Tvarožné u Brna. Na víkendovku
se přihlásilo 17 ministrantů včetně již
výše uvedených organizátorů. Úkolem
víkendovky
mělo
být
zkvalitnění
ministrantské služby v ořechovském
kostele Všech svatých. Odjíždělo se
MHD z Ořechova od Orlovny v 15,22
hod. O odvezení veškeré bagáže, včetně
potravin na celý víkend, se postaral
Tomáš Dudík. Cesta do Tvarožné trvala
zhruba jednu hodinu a všichni její
účastníci ji zdárně absolvovali. Fara ve
Tvarožné
nás
překvapila
svojí
rozložitostí, a jak je perfektně
opravená. K faře přináleží veliká
zahrada a poblíž je také novogotický
kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Jakmile
byli
všichni
účastníci
víkendovky
ubytováni, sešli jsme se v jídelně, kde
byli všichni seznámeni s programem celé
víkendové akce. Potom jsme se přesunuli
do kostela, kde proběhla krátká
adorace. Po adoraci se všichni těšili na
večeři. Jakmile se setmělo, začala další
část programu tzv. noční hra „Cesta za

Foto: Petr Synek

Každý náš společně strávený nedělní
podvečer je něčím jiný, a přece
pokaždé bohatý. Snad je to i tím, že se
nás setkává až 13 párů. A ne vždy jsou
všichni partneři věřící. Velkou pomocí je
pro nás mládež, která se stará o naše
děti, které jsou mnohdy velmi živé, a ne
vždy je jednoduché pro ně najít tu
správnou zábavu. Zejména bych chtěla
poděkovat B & B, čili Barboře
Jeřábkové a Barboře Kořenkové za
jejich aktivitu, kdy v rámci kroužku pro
děti, který samy iniciovaly a vedou, se
nám o děti nezištně starají, abychom se,
my rodiče, mohli chvíli ztišit a nabrat
druhý dech. Děkuji Pánu za to, že
tomuto společenství žehná a že je vždy
přítomen. Kdokoliv budete mít chuť se
přidat, jste vítáni!
/Lenka Šimonková/
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světlem“. Hra skončila v nočních
hodinách a tak po krátké modlitbě a
hygieně se šlo na kutě, protože druhý
den měl nabytý program. V sobotu 30.4.
se vstávalo v 7 hod. Proběhla krátká
rozcvička, snídaně, hygiena a už tu bylo
první témátko „Co to znamená být
ministrantem“.
Pak
následovala
svačinka, hry a příprava na příjezd otce
Mariusze, který nám slíbil, že se na nás
přijede podívat a my jsme mu na oplátku
chtěli popřát k jeho narozeninám. Otec
Mariusz s námi poobědval, poté přišla
siesta, ve které se umývalo nádobí. Na
odpoledne byla naplánovaná vycházka ke
kapli Sankton, která je kousek za obcí
Tvarožnou. V kapli jsme se krátce
pomodlili a opět probíhaly různé hry. Po
návratu na faru jsme nachystali
táborák, který zároveň byl využit
k přípravě večeře. O hudební složku u
táboráku se starali Viktor a Ondra.
Vzhledem k tomu, že účastníci
víkendovky oplývali nezměrnou energií,
rozhodlo se, že se upořádá ještě jedna
noční hra tzv. „Maják“ u kaple Sankton.
A bylo tu ráno, neděle 1.5. Vstávalo se v
6,30 hod., a to ze dvou důvodů. Jedním
důvodem byla nedělní bohoslužba, která
začínala v 7,45 hod., a druhý důvod byl
provedení pořádné hygieny, aby nás v
kostele nebylo nejen vidět, ale také
cítit. Po mši svaté byla snídaně a
anonymní
vyhodnocení
celé
ministrantské
víkendovky.
Většina
účastníků víkendovky se shodla na tom,
že nejlepší bylo jídlo a hry. Tak nevím,

jestli se nám tak trochu nevytratil
záměr ministrantské víkendovky, a to
jak bylo uvedeno již na počátku tohoto
příspěvku: “zkvalitnit ministrantskou
službu v kostele Všech svatý v
Ořechově“.
/Radovan Plšek/

Foto: o. Mariusz Sierpniak

Zajímavé setkání
Páteční večer 29. dubna jsem se
zúčastnila s kamarádkou přednášky otce
Mariana Kuffy, který na brněnském
Petrově v katedrále zahájil Tři dny
křesťanské
spirituality.
Je
to
obdivuhodný
člověk,
působí
na
Slovensku poblíž Kežmaroku, v obci
Žakovce. Žije s „odpadlíky dnešní doby“
–
závislí
na
drogách,
alkoholu,
kriminálníci, prostituky – kteří však mají
odhodlání změnit se. Buduje pro ně
zázemí a mluví o nich jako o svých
synech a dcerách! Jen toto stojí za
zamyšlení. Z jeho poutavého vyprávění
o tom, jak se stal knězem, jak ho Duch
svatý vedl až tam, kde je teď, někdy
unavený a s přáním, aby si ho Pán vzal
k sobě, ale další den ráno si říká: „Pane,
nalož mi, ještě vydržím dál s Tvou
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pomocí!“. Z jeho slov, která pronesl
přímo k ženám, matkám a babičkám se
mě dotklo toto: „Žena není krkem, který
ovládá hlavu (muže), ale srdcem rodiny,
srdcem, od kterého všechno pramení.“
Máme chtít být ženami a při svatém
přijímání, kdy je Pán nejblíž našemu
srdci, v tichosti a s pokorou vyslovit
Pane, toužím být dobrou matkou. Veď
mě, prosím, tímto posláním. A i ženy,
které svůj život zasvětily nebo
z různých důvodů děti nemají, jsou pro
celou společnost velmi hodnotné. Jsem
vděčná, že jsem se mohla setkat osobně
s tímto knězem a přeji si, aby slova,
která „jen tak“ bez taháku pronášel,
slyšel celý svět a všichni, kteří jsme
rozmlsaní přepychem dnešní doby.
Nezapomínejme se také modlit a prosit
za všechny, kteří žijí v bídných
podmínkách a nouzi, a přitom tak blízko
nás.
/M.K./

Vigilie pouti ke sv. Peregrinu bratří
III. řádu sv. Dominika
Dne 7. května, za překrásného počasí,
se konal již 7. ročník vigílie pouti bratří,
sester a příznivců III. řádu sv.
Dominika z brněnského sdružení sv.
Tomáše Akvinského ke sv. Pergrinu v
Ořechově,
který
je
patronem
nemocných rakovinou. Pouť je nazvána
vigílií proto, že hlavní pouť se koná
následující den 8. května. Do Ořechova
přijelo auty či autobusem dvanáct členů
III. řádu sv. Dominika tzv. terciářů.
Přítomni byli dva duchovní otcové, P.
Tomáš Bahounek OP jako asistent
brněnských terciářů sv. Dominika a P.
Pavel Augustin Kryl, novicmistr. Na mši
svatou přišli i někteří bratři a sestry z
místní ořechovské farnosti.
Program poutě vypadal zhruba takto:
Bratři a sestry terciáři přijeli do
Ořechova o půl jedenácté. Po příjezdu
byli všichni poutníci seznámeni s
životem sv. Peregrina, který sepsal
bývalý ořechovský duchovní správce P.
Bohuslav Bláha. V jedenáct hodin se
uskutečnila
modlitba
takzvaného
„nadívaného“ svatého růžence s texty
sv. papeže Jana Pavla II. Během
modlitby svatého růžence bylo možno
přijmout svátost smíření, čehož mnozí s
povděkem využili.
O půl dvanácté se slavila mše svatá,
která byla věnována Matce Boží Panně
Marii a v přímluvách se vyprošovaly
milosti pro řád sv. Dominka, který slaví
v letošním roce jubileum 800 let od

Tikovická fara
Začala rekonstrukce tikovické fary.
Proběhlo několik brigád, Konají se
přípravné práce: osekávání starých
omítek, likvidace shnilých podlah včetně
původních násypů, bourací práce, úklid
dvora a okolí fary. Srdečně děkujeme
mužům, kteří už několik sobot těžce
pracovali
na
těchto
úpravách.
Poděkování patří také ženám, které dle
svých možností také pomáhaly.
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svého založení. Po mši svaté poutníci
obdrželi obrázek s modlitbou a medailku
sv.
Peregrina
od
paní
Leony
Steingartové, která je členkou místního
sdružení sv. Peregrina. Poté byli
poutníci
terciáři
pozváni
jejich
příznivci, manželi Olivovými, na oběd.
Tento oběd se již tradičně proměnil ve
velkolepé agapé. Po obědě a následné
siestě
vyrazila
skupina
terciářů
americkým
způsobem
poutě,
tj.
automobily, k lesní kapličce sv.
Peregrina. U lesní kapličky proběhla
krátká pobožnost ke sv. Peregrinu, na
jejímž závěru bylo všem přítomným
poutníkům uděleno slavnostní požehnání.
Poutníci se rozešli do svých domovů
kolem půl páté odpoledne.
/Radovan Plšek/

- svátek Panny Marie Prostřednice
všech milostí
- den matek
- světový den sdělovacích prostředků
No a taky byla neděle!!
To se nám to slavilo - sluníčko nám
vesele svítilo, občas nám větřík přivál a
zase odvál nějaký ten mráček (to
abychom neměli spálené nosy) a za
společné
modlitby
růžence
jsme
putovali polní cestou, která se na konci
změnila na lesní cestičku, z Ořechova až
ke kapličce sv. Peregrina na mši svatou.
Jako hlavní celebrant letos přijal
pozvání otec Jiří Brtník z Tvarožné. Ve
své homilii nám podal osobní svědectví o
síle modlitby a vybídl nás, abychom se
modlili za dary Ducha svatého, a tak se
mohli radovat z nových Letnic, které
nás čekají. Bohu díky.
/Lada/
Poutní cesta Střelice – sv. Peregrin
Manželé Kadaňkovi ze Střelic nám
věnovali mapu doplněnou o značenou
trasu od střelického kostela ke kapli sv.
Peregrina. Zajímavá inspirace pro pěší
poutníky 

Foto: Jan Rybníček

Pouť ke kapličce sv. Peregrina
Stalo se již tradicí, že 8. května slavíme
pouť k sv. Peregrinovi, kterému je
zasvěcena lesní kaplička u Ořechova.
A co všechno jsme si osmého května
ještě připomínali?
- státní svátek (vítězství lidu nad
fašismem)
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Poutní mše svatá v Pršticích
Mše svatá se konala ke cti sv. Jana
Nepomuckého v sobotu 14.5.2016 v kapli
v Pršticích. Kaple je zasvěcená sv. Janu
Nepomuckému.
Mše
sv.
byla
slavnostnější než pravidelné mše svaté.
Sloužil ji náš o. Mariusz, ministrovali 3
ministranti. Během mše sv. kromě
varhan zazněly i jiné hudební nástroje a
zpěvy skupiny Fatima z Ořechova, za
což všem patří velké poděkování.
Slavnostní atmosféra dle očekávání byla
splněna, ale konečným dojmem bylo i
trochu zklamání, že někteří věřící
nepřišli oslavit svátek sv. Jana
Nepomuckého, patrona naší obce a
patrona Čech, i když téměř pravidelně
bohoslužby v naší kapli navštěvují.
/Marie Minaříková/

ale i různé děkovné vzpomínky, které
byly zařazeny na konci mše. Kostel byl
zaplněn hosty do posledního místečka.
Pohoštěním,
prohlídkou
studií,
hudebními vložkami a adorací skončila
oslava 10. narozenin televize NOE.
Je obdivuhodné, že v tak malé a
sekularizované společnosti jako je naše,
si vydobyly své postavení 2 křesťanská
média financovaná převážně z darů
diváků - Proglas a NOE.
/Jana Jedličková/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Papežská exhortace Amoris laetitia
Ve slovníku cizích slov najdeme význam
slova exhortace
druh dokumentu
vydávaný papežem, jehož obsahem je
povzbuzení. Nová exhortace papeže
Františka nese název Amoris laetitia
(Radost lásky) a je věnována tématu
předmanželského partnerství, manželských vztahů a rodině. Svatý otec
dokument podepsal na svátek sv. Josefa
19. 3. a již začátkem dubna ji adresoval
všem biskupům na světě:
„Drahý
bratře“, píše Svatý otec, „vzývám
ochranu nazaretské Svaté rodiny a s
radostí ti – k dobru všech rodin a
mladých i starých lidí, svěřených do tvé
pastorační služby – zasílám svou
exhortaci „Amoris laetitia“. Zůstávejme
sjednoceni v Pánu, s Marií a Josefem, a
prosím tě, nezapomínej se za mne
modlit“, uzavírá papež svůj rukopisný
list s podpisem „Franciscus“.

10 let vysílání TV Noe
Kdo by se v roce 2006 nadál, že
křesťanská televize NOE bez reklam
může přežít celé desetiletí. A přece.
Letos v květnu je tomu právě 10 let.
14.5. v sobotu byla v Ostravě sloužena
děkovná mše, kterou sloužil její ředitel
otec Leoš Ryška a ještě dalších 8 kněží.
Samozřejmě nechyběl ředitel Proglasu
otec Martin Holík, který stál se svými
zkušenostmi u zrodu televize a za sebou
měl již několik let vysílání radia
Proglas.
Děkovná mše se konala v kostele sv.
Václava. Tento kostel je nejstarší
sakrální památkou v Ostravě. Ke
slavnostní atmosféře mše přispěla nejen
homilie, kapela Střípky se svými zpěvy,
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Svatý otec upřesnil smysl textu
takzvané velepísně na lásku napsané
svatým Pavlem a pokusil se ji aplikovat
na konkrétní život. Například hned u
první vlastnosti lásky, o které píše sv.
Pavel - Láska je shovívavá - je
povzbuzení
k pěstování
vlastní
trpělivosti.
„Tato trpělivost sílí, pokud uznávám, že
také druhý má právo žít na této zemi
spolu se mnou, takový, jaký je. Nezáleží
na tom, že není ve všem takový, jak
jsem čekal. Láska s sebou vždycky nese
hluboký soucit, který přijímá druhého
jako součást tohoto světa, i když jedná
jinak, než bych si přál.“ A co dodává
papež František k tomu, že láska
všechno omlouvá?
„Manželé, kteří se milují a patří si, mluví
jeden o druhém dobře, snaží se
poukazovat na dobrou stránku manžela
či manželky, nehledě na slabosti a
pochybení druhého. V každém případě
zachovávají mlčení, aby nepoškodili
pověst druhého. Láska žije spolu s
nedokonalostí, omlouvá ji a dovede
mlčet o omezeních milovaného člověka.“
Exhortace Radost lásky mne nadchla, je
prostoupena úctou k životu a láskou k
člověku,
mezi
řádky
nacházíme
pobídnutí k postoji žehnajícího člověka,
člověka, který přeje druhému dobro a
svým dobrým slovem ho staví do Boží
přítomnosti, pod Boží moc.
/Leona/

Foto: zdroj lidovky.cz

Obsáhlý text exhortace shrnuje závěry
dvou synod o rodině, které probíhaly ve
Vatikánu v letech 2014 a 2015.
Exhortace Radost lásky byla zveřejněna
česky
v elektronické
podobě
na
www.radiovaticana.cz. Jako upoutávku
vybírám myšlenky, které mne oslovily
hned napoprvé a nutí mne vracet se
znovu k postupné četbě. Těším se, až
bude vydána tato exhortace také
v knižní podobě.
Papež František vyzývá, aby pohled na
manželství byl inspirovaný pohledem
k Ježíši, abychom chápali tajemství
křesťanské rodiny ve světle nekonečné
Otcovy lásky, která se projevila
v Kristu. Ve své exhortaci nás vede k
rozjímání o živém Kristu, který je
přítomný v mnoha příbězích lásky.
Připomíná, že svátost manželství není
sociální konvence, prázdný obřad či
pouhé vnější znamení závazku. Je to
dar, který manžele posvěcuje a dává jim
spásu. Dotkla se mě slova o tom, že
rodina je svatyní života. Silně působivé
a
velmi
konkrétní
jsou
pasáže
charakteristiky opravdové lásky, kdy
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První svaté přijímání 22. května 2016
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POZVÁNÍ
Dovolujeme si Vás pozvat na minipouť
rodin v neděli 12. června od 16.30.
Budeme putovat od kostela sv. Václava
v Moravanech do kostela sv. Kříže
v Nebovidech, kde se krátce duchovně
občerstvíme (kdo nebude putovat
pěšky, může se s námi potkat v kostele
v Nebovidech cca v 17.30h). Poté bude
následovat společný táborák (vezměte
si, prosím, špekáčky), sportovní hry a
děti mohou využít také dětské hřiště
na zahradě MŠ Nebovidy. Těšíme se na
vás,
společenství
rodin
farnosti
Moravany a obec Nebovidy.

CO NÁS ČEKÁ
 Rodiče s dětmi ze všech našich
farností jsou zváni v sobotu 28. května
od 15:00 na Dětský den do farní
zahrady v Moravanech.
 V sobotu 28.5. se vydává několik
poutníků i z našich farností do Krakova
na Národní pouť ve Svatém roce
milosrdenství, můžeme se k nim připojit
v modlitbě.
Všichni jsme zváni na Slavnost Božího
Těla v neděli 29. května. Mše svatá
bude o hodinu dřív, tj. v 8:00 v
kostele Všech svatých v Ořechově,
poté se vydá eucharistický průvod ke
kostelu sv. Jiří. Zde bude slavnost
zakončena svátostným požehnáním.

Pouť mužů se letos uskuteční od
23.6. do 26.6.2016. V tomto roce se
muži vydají přes Slavkovice (kostel
Božího milosrdenství) do Žďáru n.
Sázavou ke Svaté bráně. Bližší
informace a přihlášky p. Jiří Šíma
(mob. telef. 602 600 217)

První svaté přijímání v Moravanech
přijme 14 dětí v neděli 5. června.
Slavnostní mše sv. začne v 10:30.
Noc kostelů je letos vyhlášena na
pátek 10. června V našich farnostech
je připravený program v Ořechově –
kostele
Všech
svatých
a
v Nebovidech.
Začátky
programu
v 18:00. Více najdete na letáčku
v kostelích
a
webové
stránce
www.nockostelu.cz

Termíny letních dětských táborů:
Tábor Junior ( 6. - 13.8. Heřmanov)
Tábor Senior ( 21. - 28.8. Opatov)
Poutní mše sv. u kapličky sv. Cyrila
a Metoděje v Ořechovičkách bude
sloužena 5.7. v 9:00
Autobusová pouť ke Svatým branám
Božího milosrdenství ve Znojmě a
Kostelním Vydří se uskuteční ve středu
21. září. Bližší informace k přihlašování budou zveřejněny v ohláškách.

V neděli 19. června od 15:30 jsme
zváni na Farní den ve farnosti
Ořechov Všech svatých. Na programu
jsou hry pro děti, divadelní představení
a především přátelská setkání.

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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