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SLOVO OTCE MARIUSZE
Exkluzivní dovolená
Nastává doba prázdnin a dovolených.
Měl by to být čas pokoje od práce a
odpočinku. Opakem je chvat, honba,
zejména spěch za plněním povinností, jež
jsou prý neodkladné i o prázdninách.
Přemýšlejme proto už předem, jak toho
daru „volna“ dobře využít, aby to nebyly
„prázdné dny“.
Na co by ale neměl zapomínat žádný z
nás, je fakt, že člověk je nejen tělo, ale
i duše. Sám před sebou tedy nikdo
neuteče ani na té nejexkluzivnější pláži
na opačném konci světa. A naopak
skutečné duchovní občerstvení lze
pořídit docela "lacino" i u nás. Jen musí
přijít ke slovu nejen sportovní aktivity,
grily a opalovací krémy, nýbrž i jiné dary
Boží,
často
opomíjené,
leč
nenahraditelné: ticho, zklidnění, dobrá
duchovní četba, zamyšlení, a vnímavé
srdce.
Přeji tedy Vám všem a sobě, aby naše
dovolené přesně naplnily vlastní význam
slova re-kreace: znovu-stvoření. Ať to
nejsou prázdné dny, v kterých se vedou
prázdné řeči, vyvaluje v posteli a závidí
druhým, že se na exkluzivní dovolené
v zahraničí mají prý lépe, než my
v našem třeba Českém ráji .
Požehnané
prázdniny
i
vydařenou
dovolenou Vám ze srdce přeje a za to se
modlí otec Mariusz.

 Židům 4,9–11: „Tak má Boží lid pravý
sobotní
odpočinek
teprve
před
sebou. Neboť kdo vejde do Božího
odpočinutí, odpočine od svého díla, tak
jako Bůh odpočinul od svého. A tak
usilujme, abychom vešli do toho
odpočinutí a nikdo pro neposlušnost
nepadl jako ti na poušti.“

 Izajáš 30,15: „Neboť toto praví
Panovník Hospodin, Svatý Izraele: ‚V
obrácení a ztišení bude vaše spása, v
klidu a důvěře vaše vítězství.“

 Matouš 11,28–30: „Pojďte ke mně
všichni, kteří pracujete a nesete tíhu
břemen, najdete u mne klid a úlevu. To,
co na vás já vložím, netlačí a není těžké.
Učte se ode mne, mám tiché a pokorné
srdce. U mne získáte mír a odpočinutí
své duše.“
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ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Antonín z Padovy
Narodil se v Portugalsku v Lisabonu roku
1195 do šlechtické rodiny, byl pokřtěn
jako Fernandéz. Rozhodl se, že nepůjde
v rytířských šlépějích svého otce, místo
toho už v 15 letech vstoupil do noviciátu
augustiánů.
Ale
časté
návštěvy
příbuzných a přátel, kteří ho mnohdy
odváděli od víry, ho přiměly odejít do
jiného kláštera, a to v Coimbře.
Studoval teologii, vzdělával se a jeho
víra se neustále prohlubovala. Ve svých
24 letech byl vysvěcen na kněze. Právě
v této době se začala rozrůstat misijní
činnost františkánů. Antonín začal mít
touhu se také věnovat misiím a
následovat tyto bratry. O něco později
se do Coimbry vracela mrtvá těla pěti
mučedníků-františkánů z Maroka.
Antonína to velmi zasáhlo a rozhodl se
ihned odjet do Maroka kázat Boží
Slovo. Za nějakou dobu opravdu vyplul,
jenže cestou onemocněl malárií a tak se
jeho cesta stala velmi náročnou a
bolestnou. Chtěl se vrátit zpět, ale silná
bouře na moři ho zavedla na pobřeží
Sicílie. Tam se dozvěděl, že František
svolává setkání bratří. Zde si jej všiml
provinciál ze severní Itálie a poslal jej
sloužit k jedné malé skupině poustevníků v Montepaolo, kde se Antonín
naučil žít opravdu asketickým způsobem
života, velmi skromně a pokorně. V roce
1222 byl na kněžském svěcení vyzván,
aby zcela nepřipraven promluvil.

Zdroj: Wikipedia

Všichni byli ohromeni jeho slovy,
znalostí Písma a neobyčejnou schopností
předávat myšlenky víry. František ho
později vyzval, aby kázal veřejně, nejen
pro bratry. Antonín zcestoval celou
Itálii a část Francie. Odvážně hlásal
evangelium všem lidem. Později byl
jmenován provinciálem celé Itálie, ale
jeho špatné zdraví už mu nedovolilo
podnikat tolik cest. Proto se stáhl do
ústraní, kde prožil svůj závěr života.
Zemřel 13. června v roce 1231. Antonín
se stal vzorem pro všechny lidi. Nejen
díky svým kazatelským schopnostem
nebo znalostí Písma, ale zejména pro
svou pokoru a radost z víry. Byl opravdu
naplněn Duchem svatým a zcela se oddal
Bohu. Nežil jen pro sebe, ale chtěl víru
šířit, chtěl, aby všichni lidé zakusili Boží
milosrdenství.
/Magda/
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zavraždil mečem přímo v kostele při mši
svaté.
Toto místo je od nás vzdáleno jen
několik desítek kilometrů.
/Martina Urbanová/

MÁLO ZNÁMÁ POUTNÍ MÍSTA
V NAŠÍ DIECÉZI
Osiky – kostel sv. Stanislava
Obec Osiky spadá pod římskokatolickou
farnost Lomnice u Tišnova.
V obci se nachází kaple sv. Filomény,
která má dřevěnou zvonici. U ní stojí
mezi lípami mramorový kříž z roku 1928
se jmény deseti padlých občanů za 1.
světové války. U kaple sv. Filomény se
každoročně pořádá srpnová pouť.
Kostel sv. Stanislava se nachází na
samotě jižně od obce nad malebným
údolím potoka Besénku. Vede k němu
polní cesta. Je to barokní stavba z 18.
století s malou zvoničkou se dvěma
zvony. Kostelík je chráněnou památkou,
obklopuje ho malý hřbitov.

LITURGIE A MODLITBA
Modlitba za Světové dny mládeže
Termín setkání mladých s papežem
Františkem je už téměř za dveřmi.
Modleme se tedy i my za Celosvětové
setkání mládeže, za všechny, kteří
chtějí přijet, za všechny, kteří přijet
nemohou, za všechny, kteří se tam
chtějí setkat s Kristem, i za všechny,
kteří Krista nepoznali.
Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši
Kristu svou lásku a vylil jsi ji na nás v
Duchu svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti
dnes budoucnost světa a každého
člověka.
Svěřujeme ti především mladé lidi ze
všech národů a jazyků. Veď je
bezpečně
po
klikatých
cestách
současného světa a dej jim milost
plodného prožití světového dne mládeže
v Krakově.
Nebeský Otče, učiň z nás svědky tvého
milosrdenství. Nauč nás přinášet víru
pochybujícím, naději rezignovaným,
lásku ochablým, odpuštění viníkům a
radost smutným.
Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi
v
nás
roznítil,
stane
ohněm

Zdroj: Wikipedia

Kostelík je sice malinký, avšak pečlivě
udržovaný a každoročně k němu míří
procesí z nedaleké Lomnice, a je zde
slavena poutní mše svatá.
Sv. Stanislav ze Sczcepanowa byl biskup
krakovský. Je to patron Polska a
mučedník. Kritizoval krále Boleslava II.
za nemorální život, a ten jej 11.4.1079
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přetvářejícím
lidské
srdce
a
obnovujícím tvář země.
Svatá Maria, Matko milosrdenství,
oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

Trpělivě snášet obtížné lidi = mít
trpělivost se zlými lidmi - Josef
Egyptský snášel trpělivě křivdy od
svých bratří (Gn 37) a v Egyptě i od
Putifara (Gn 39,20). David trpělivě
snášel křivdy od krále Saula (1 Sam 1824). Svatý apoštol Pavel trpěl mnoho
křivd pro Ježíšovo jméno, proto mohl
říci: „Ve všem se prokazujeme jako Boží
služebníci všestrannou vytrvalostí, v
souženích, v nesnázích, v úzkostech, v
ranách, v žalářích…“ (2 Kor 6,4-5) Avšak
nejvznešenějším vzorem trpělivosti je
nám sám Božský Spasitel, proto svatý
Petr říká:,,Vždyť i Kristus trpěl za vás a
zanechal vám tak příklad, abyste šli v
jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od
něho neslyšel nic neupřímného. Když mu
spílali, on jim to spíláním neoplácel, když
trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše
tomu, který soudí spravedlivě.“ (1 Petr
2,21-23).
/Lada/

/převzato z www.krakov2016.signaly.cz/

PROŽÍVÁME SVATÝ ROK
MILOSRDNSTVÍ
Skutky
tělesného
a
duchovního
milosrdenství VI
Navštěvovat
vězněné (osvobozovat
zajaté) - Tento milosrdný skutek koná,
kdo dovoleným způsobem pomáhá na
svobodu člověku, který nevinně přišel o
svobodu. Abrahám vysvobodil Lota ze
zajetí (Gn 14,14-16) a Daniel Zuzanu
vedenou na smrt (Dan 13,45-46). Účel
vykupovat křesťanské otroky z rukou
Saracénů vytkli si trinitáři, řád
založený od svatého Jana z Mathy,
pařížského doktora bohosloví, a od
poustevníka svatého Felixe z Valois
roku 1198,
potom ve Španělsku
nolaskové, řád založený od svatého
Petra Nolaska roku 1218. Nolaskové
nazývali se také řád Panny Marie na
vykupováni zajatců.

NOVÝ POMOCNÝ BISKUP
V BRNĚNSKÉ DIECÉZI
Biskupové
Biskupové jsou nástupci apoštolů skrze
Ducha svatého, jsou v církvi pastýři, a
jako takoví jsou učitelé víry, kněží
posvátné bohoslužby a služebníci řízení
církve.
Diecézní biskup je ten, kterému byla
svěřena péče o diecézi. Stará se při
výkonu své pastorační služby o všechny
křesťany jeho péči svěřené, ať už
jakéhokoli věku, postavení a národnosti,
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ať bydlí trvale nebo dočasně na jeho
území, a svého apoštolského ducha
obrací i k těm, o něž vzhledem k jejich
životním
podmínkám
nemůže
být
dostatečně
postaráno
běžnou
pastýřskou péčí, a také k těm, kdo
přestali žít podle víry. Diecéznímu
biskupovi přísluší v jemu svěřené
diecézi veškerá řádná, vlastní a
bezprostřední moc, kterou vyžaduje
výkon jeho pastýřského úřadu, s
výjimkou případů, které právo nebo
rozhodnutí papeže vyhrazuje buď
nejvyššímu, nebo jinému církevnímu
představenému.
Pomocný biskup je přidělený k diecézi
jakožto pomocník sídelního (diecézního)
biskupa. Děje se tak zejména v
případech, kdy je diecéze velká, aby
všechny povinnosti zvládl jediný biskup.

katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od
svého sídelního biskupa Mons. Vojtěcha
Cikrleho. Spolusvětitelem je arcibiskup
Mons. Giovanni Coppa, apoštolský
nuncius v České republice, a Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký a
metropolita moravský. V roce 2010 po
dovršení věku 75 let nabídl brněnský
pomocný biskup Mons. ThDr. Petr
Esterka do rukou papeže Benedikta
XVI.
svoji
rezignaci
na
funkci
pomocného biskupa. Papež Benedikt
XVI. poté pověřil Mons. ThDr. Petra
Esterku setrváním v dosavadní službě
“donec aliter provideatur” /přeloženo
„dokud není stanoveno jinak“/. Ke dni 9.
prosince 2013 papež František rezignaci
brněnského
pomocného
biskupa
definitivně přijal. Emeritní biskup Petr
Esterka nadále sídlí v Kalifornii (USA).
V sobotu 21. května 2016, kdy se v
brněnské diecézi slaví výroční den
posvěcení hlavního chrámu v diecézi katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval
Svatý
otec
František
novým
brněnským pomocným biskupem a
titulárním
biskupem
litomyšlským
dosavadního faráře u katedrály sv.
Petra a Pavla P. Pavla Konzbula.
Biskupské svěcení přijme Mons. Ing.
Mgr. Pavel Konzbul, Dr. 29. června
2016 v 14:00 hodin v katedrále sv.
Petra a Pavla v Brně od svého
diecézního biskupa Mons. Vojtěcha
Cikrleho.
Biskup Vojtěch se na svého pomocníka
podle svých slov těší. "Vážím si ho pro

Jak je tomu v Brněnské diecézi?
Diecézním biskupem je Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle. Dne 14. února 1990 byl
(po osmnácti letech uprázdněného
biskupského stolce) papežem Janem
Pavlem II. jmenován v pořadí 13.
sídelním biskupem brněnské diecéze.
Biskupské svěcení přijal 31. března
1990 z rukou olomouckého arcibiskupa
Františka Vaňáka.
Pomocným biskupem brněnským dne 5.
července 1999 jmenoval papež Jan
Pavel II. Mons. ThDr. Petra Esterku a
pověřil ho duchovní péčí o české
katolíky v cizině. Biskupské svěcení
přijal Mons. Petr Esterka 11. září 1999 v
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jeho
systematičnost,
spolehlivost,
široký společenský rozhled a pro řadu
dalších vlastností, kterými přispívá k
životu církevního společenství. A
považuji za určitou boží hříčku, že po
pomocném biskupovi Petrovi přichází
biskup Pavel, rovněž nositel jména
jednoho
z
našich
diecézních
i
katedrálních patronů," uvedl Mons.
Vojtěch Cikrle.

vývoji a realizaci korekčních cívek
magnetických polí pro tomografii
nukleární
magnetické
rezonance.
Publikoval
v
řadě
zahraničních
odborných časopisů. Externě vyučoval
na elektrotechnické fakultě VUT v
Brně, kde také obhájil doktorskou práci
v oboru teorie elektromagnetického
pole.
V roce 1995 vstoupil do Laického
sdružení sv. Dominika, kde byl několik
let
zástupcem
národní
provinční
představené v Praze. V témže roce
zahájil studium na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, které dokončil v roce 2000.
Od téhož roku je také členem
Společnosti pro církevní právo.
V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra
a Pavla kněžské svěcení z rukou
brněnského
diecézního
biskupa
Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako
farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v
Hustopečích u Brna, Starovičkách a
excrurrendo
administrátorem
ve
Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven
spirituálem Biskupského gymnázia v
Brně a v roce 2013 jmenován farářem
ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla
v Brně a členem Kněžské rady brněnské
diecéze.
Externě vyučuje na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně, obor
Křesťanská výchova. Spolupracuje také
s brněnským nakladatelstvím Cesta,
které dosud vydalo osm jeho publikací,
převážně
homiletického
a

Foto: Vít Kobza

Životopis
pomocného
brněnského
biskupa Mons. Ing. Mgr. Pavla
Konzbula, Dr.
Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v
Brně - Juliánově, kde dodnes žije jeho
maminka Marie. Po maturitě na
gymnáziu v Brně v Křenové ulici
pokračoval
ve
studiu
na
elektrotechnické fakultě VUT Brno obor
elektrotechnologie,
které
absolvoval v roce 1989.
Po vykonání roční základní vojenské
služby nastoupil jako odborný a později
vědecký
pracovník
do
Ústavu
přístrojové techniky Akademie věd
České republiky v Brně. Tam se věnoval
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pedagogického charakteru (Naslouchání,
Jak mluvit s dospívajícími o víře?, ap).
Pavel Konzbul aktivně spolupracuje také
s Centrem pro rodinu a sociální péči v
Brně, je exercitátorem v Duchovním
centru svatého Františka z Pauly ve
Vranově u Brna a pravidelně přispívá na
blog Lidových novin.
V říjnu 2015 byl brněnským biskupem
Vojtěchem Cikrlem jmenován III.
sídelním kanovníkem Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
V sobotu 21. května 2016 papež
František jmenoval Pavla Konzbula
pomocným brněnským biskupem a
titulárním biskupem litomyšlským.

Deviza
VIA VERITAS VITA (Cesta, pravda,
život) - zvolena podle Evangelia sv. Jana
14,6 („Já jsem ta cesta, pravda i
život“).
Vše je převýšeno biskupským kloboukem

/zdroj z www.biskupstvi.cz/

6+1 OTÁZKA

Znak nového pomocného biskupa Mons.
Pavla Konzbula
Symbolika znaku
Meč je symbolem sv. Pavla, biskupova
osobního patrona, písmena alfa a omega
symbolizují citát ze Zjevení sv. Jana
21,6 („Já jsem Alfa i Omega, počátek a
konec.“). Barvy vycházejí ze znaku
města Brna, biskupova rodiště a
působiště.
Popis znaku
Stříbrný štít, z červeného návrší v patě
štítu vyrůstá červený heroltský kříž s
povýšeným břevnem. Na kříži je položen
vztyčený meč se stříbrnou čepelí a
zlatým jilcem, provázený na břevně
kříže zlatými majuskulními písmeny
„alfa“ a „omega“. Za štítem latinský
kříž.

Nově jmenovaný brněnský pomocný
biskup Pavel Konzbul se v krátkém
rozhovoru s tiskovou mluvčí Brněnské
diecéze Ing. Martinou Jandlovou podělil
o své první dojmy a reakce.
Když diecézní brněnský biskup loni v
prosinci žádal své diecézany o
modlitby
za
nového
pomocného
biskupa, napadlo Vás, že byste to
mohl být Vy?
Na jednu stranu se říká, že každý voják
nosí v torně maršálskou hůl, na druhou
stranu ale víme, že církev není armáda.
Církev je společenství Kristovo, které
je oživované a vedené Duchem Svatým.
V tomto prostředí Prozřetelnost nabízí
každému, většinou krok po kroku, jeho
konkrétní životní cestu k Bohu a k
druhým lidem. Tu naplňujeme v daných
situacích
osobními
rozhodnutími.
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Tvrzení, že biskupem může být téměř
každý kněz, má právní opodstatnění,
ovšem situace, že bych já byl pomocným
biskupem, se mi zdála v té době ještě
méně reálná, než radí suché zákony
matematické pravděpodobnosti.
Co je úkolem pomocného biskupa?
Myslím, že z latiny vycházející pojem
auxiliární biskup, někdy překládaný jako
světící či pomocný, by se dal dobře
vyjádřit slovy – biskup pomocník. Tak
jako farář může mít v náročnějších a
početnějších farnostech pomocníka,
farního vikáře (lidově zvaného kaplana),
tak tomu může být i na úrovni vyšší,
tedy celé diecéze. Biskup pomocník je
ten, který pomáhá svému diecéznímu
biskupovi. Jsou mu svěřeny konkrétní
úkoly a diecézní biskup na něj deleguje,
dle
vlastního
uvážení,
některé
pravomoci.
Vaším patronem je svatý apoštol
Pavel, jeden z patronů brněnské
diecéze. Čím vás nejvíc oslovuje?
Apoštol Pavel mne oslovuje svým
neutuchajícím nasazením pro hlásání
Evangelia a také tím, že se nebál ničeho
nového. S rozhodností a láskou řešil
konfliktní situace. To, jak s poslušností,
odvahou
a
prozíravostí
dokázal
systémově řešit problémy nových
křesťanských konvertitů z pohanství
vůči žido-křesťanům, je pro mne velice
inspirující.

Foto: Martina Jandlová

Řadu let jste působil jako spirituál na
Biskupském gymnáziu v Brně, největší
církevní škole v brněnské diecézi. Jak
byste charakterizoval dnešní mladé
lidi?
Drogy, sex a nuda – to se můžeme
dočíst na adresu mládeže v některých
bulvárních médiích. Já osobně se s
tímto pohledem neztotožňuji. Domnívám
se, že každý dospívající člověk, nejen že
řeší problémy své identity, ale
podvědomě hledá dobro. Pokud někdo
má v té době špatné kamarády, tak
často jen proto, že nenašel lepší.
Nemalým úkolem církevních škol je dnes
vytvořit prostředí, kde vznikají dobrá
přátelství mezi dětmi, dospívajícími,
učiteli a Bohem, to je naděje církve u
nás. Osobně bych charakterizoval
dnešní mládež slovy jiné „svaté trojice“:
očekávání, hledání a svoboda. A pokud
někdo dnes mládež kazí, tak jsme to
nejčastěji my dospělí.
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Co vás čeká v nejbližších dnech?
Myslím, že otázka, vzhledem k
nejbližším událostem, zní přesněji: „Co
vás navíc čeká v nejbližších dnech?“
Jsem stále farářem ve farnosti Petrovdóm, tak mne čeká chod naší farnosti. A
co navíc - moje svěcení, nové úkoly,
zodpovědnost, šance a možná i nějaké
to zklamání. Proto prosím o vaši
duchovní podporu, a jsem za ni vděčný.
Na co se ve své nové službě nejvíc
těšíte?
Myslím, že nejdůležitější je v životě
dovolit Bohu, aby nás překvapil, tedy,
abychom uměli žasnout. A tak se
dostává ke slovu můj oblíbenec anglický
spisovatel a novinář G. K. Chesterton,
který říká: „Vděčnost je pocit štěstí
zdvojnásobený úžasem.“ Těším se tedy
ve své službě na setkání s novými lidmi a
na všechna překvapení, která mi Bůh
připravil.
Otče biskupe, děkuji za rozhovor a
přeji hojnost Božích darů pro Vaši
službu.

Z archivu farní fotogalerie vybíráme
foto, které mnohým jistě připomene
věcné, vtipné, poutavé a poučné kázání
o. Pavla Konzbula na pouti u kaple sv.
Peregrina.
Víkend rodin v Osové Bítýšce
Víkend rodin – neboli víkend jedné velké
farní rodiny, které jsme se nedávno
také stali součástí – se konal o
předposledním
květnovém
víkendu
v Diecézním centru života mládeže
v Osové Bítýšce. Byli jsme zde velice
vřele přijati „domácím“ otcem Jiřím
Jenišem, který na faře vedl úvodní
adoraci, na jejímž počátku dokázal
přiblížit její smysl a význam také
nejmenším účastníkům. Po příjemně
stráveném večeru nás v sobotu čekal
hlavní „úkol“, totiž vykonat pouť do
Křižanova ke sv. Zdislavě, patronce
rodin.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Pouť ke sv. Peregrinu 8.5.2013
Foto: Štěpán Langášek

Pouť zahájil otec Mariusz úvodním
požehnáním, po kterém se více než
sedmdesát poutníků, nesoucích v sobě
své vlastní úmysly, za které pouť
obětovali, vydalo na cestu. Krásné
počasí a okolní příroda přímo vybízely
k modlitbě a desátky růžence, které
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jsme se cestou modlili, tuto naši
potřebu naplňovaly. V Křižanově jsme
v tamním kostele slavili mši svatou, po
které se někteří vraceli vlakem, autem
nebo šli pěšky. Když jsme všichni opět
sešli na faře, byl na programu fotbalový
zápas svobodných proti ženatým.
Přestože ženatí pečlivě promýšleli
taktiku a hráli s velkým nasazením, na
kombinační schopnosti a fyzickou
zdatnost svobodných to nestačilo.
Společně strávený den jsme zakončili
posezením u ohně, opékáním špekáčků a
zpěvem písní.
Tento víkend rodin s naší farností byl
pro nás první a nutno říci, že nás
poznamenal, a to v tom nejlepším slova
smyslu. Děti si našly nové kamarády a
mohli vnímat radost ze společenství
stejně jako jejich rodiče. Také my
dospělí jsme se mohli na chvíli zastavit
a věnovat více času Pánu i sobě
navzájem, svým „sourozencům“ z farní
rodiny. Díky organizátorům a všem, kdo
k vytvoření tohoto společenství přispěli!
/Terka a Petr Koutní/

milosrdenství
a
prošli
Bránou
milosrdenství.
Pro velké množství lidí, které už bazilika
nemohla pojmout, zůstali někteří i na
mši svatou venku, prostranství bylo také
ozvučeno.
Atmosféra
takového
množství lidí, hudební doprovod, průvod
biskupů a kněží, nenechala nikoho bez
emocí. Svaté přijímání se podávalo i
venku před bazilikou, vše probíhalo
klidně a organizovaně. Po mši svaté byla
přestávka,
kterou
jsme
využili
k prohlídce kaplí v bazilice, k návštěvě
rozhledny a kaple sv. sestry Faustyny.
Byla možnost zúčastnit se také
adorace, přednášky nebo koncertu. Na
Hodinu milosrdenství jsme se sešli
všichni v bazilice a modlili se Korunku
k Božímu milosrdenství.

Národní pouť do Krakova
My účastníci poutě, z Ořechova, Silůvek
a Brna, kteří jsme cestovali s CK
Hladký, jsme patřili k necelým šesti
tisícům věřících, kteří se zúčastnili
Národní poutě do Krakova. V sobotu 28.
května ráno v půl čtvrté jsme odjížděli
od Janáčkova divadla v Brně, cesta byla
klidná, většina poutníků pospávala. Do
Krakova jsme přijeli po deváté hodině.
S davem jsme došli k bazilice Božího

Foto: Leona Steingartová

Modlitba se ozývala celým areálem. Poté
všechny
poutníky
pozdravil
také
krakovský biskup, vyjádřil obdiv z tak
velkého počtu poutníků z Česka a po
závěrečném
požehnání
jsme
se
rozcházeli ke svým autobusům. Do Brna
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jsme se vrátili asi hodinu a půl do
půlnoci. Moc se nám pouť líbila.
/babička s vnukem/

Jarka Hendrycha, že se ořechovská
orelská jednota usnesla vypravit na tuto
akci autobus. Bylo to velmi příjemné pro
všechny. Znamenalo to, že se celá akce
dala pojmout jako „pohodový výlet“,
kterého se mohli zúčastnit i rodinní
příslušníci. Vzhledem k počtu členů
Fatimy a jejich početných rodin byl
autobus téměř rychle naplněn. Nějaké
místečko ale přece jen zbylo a mohli se
zúčastnit i ostatní „fandové a fanynky“.
Tímto našemu Orlu děkujeme. V den
konání akce jsme odjížděli v 7.00 od
ořechovského
kostela.
Vedoucím
zájezdu byl Jarek Hendrych, který naši
cestu zahájil orelskou modlitbou a
během cesty nám podával informace
nejen o akci samotné, ale i o místě
konání přehlídky. Díky! Na náměstí před
Společenským domem stálo podium, na
kterém se přehlídka konala. Je to přímo
v centru samotných lázní. Naproti je
známý pramen Vincentka. Takže komu
nevadila troška zdravé vody, mohl
ochutnat. V 11:15 byla v kostele Sv.
Rodiny mše svatá. Ke službě u oltáře
byli
povoláni
i
naši
ořechovští
ministranti. Ve 14 hodin začala samotná
přehlídka, na které se mimo souborů
z naší republiky účastnili i hosté ze
Slovenska a Polska. Souborů bylo celkem
11 a vystřídalo se tu několik žánrů.
Zazněla hudba klasická, také hudba
lidová a samozřejmě hudba, kterou
můžeme
slýchat
při
liturgiích.
Vystupovali nejen dospělí, ale také děti
(nejen naše). Kolem prošlo také mnoho

Host do domu – Bůh do domu
Tentokrát jsem byl hostem já a pán Bůh
se mi láskyplně odměnil: 29. května na
Božím Těle v Ořechově jsem pocítil
úžasnou atmosféru společenství stejně
smýšlejících věřících z celého okolí.
K tomu s velkou péčí vyzdobené oltáře,
nádherný průvodový zpěv a vůbec
všechno ryze srdcové. Děkuji.
/Vojtěch Švestka, Radostice/

Foto: Jan Rybníček

Fatima v Luhačovicích
V sobotu 4.6.2016 se konal v
Luhačovicích 26. ročník přehlídky
duchovních písní CANTATE. Tato akce
je tradičně pořádána místní organizací
jednoty Orel. Nápad, že se budeme
přehlídky účastnit, vzniknul už v době,
kdy
jsme
nacvičovali
písně
na
velikonoční svátky. S návrhem naší
účasti přišla Jana Ryšavá. Pro některé
z nás to byl návrat po 20 letech.
Důležitým momentem byla nabídka od

11

PEREGRÍNEK
náhodných posluchačů, kteří se zastavili
a alespoň chvíli naslouchali. Celá akce se
velmi
vydařila
i
díky
pěknému
slunečnému počasí. Odjížděli jsme v 17
hodin. Trošku unaveni a někteří i
opáleni.
Rozhodně
máme
na
co
vzpomínat a děkujeme za možnost
účasti. Tak co, příští rok znovu?
/za Fatimu Jirka Trenz/

místa, dva stateční čtou čtení. Otec
Mariusz se v kázání obrací přímo na
děti. Děti pak přijímají z rukou otce
Mariusze zapálenou svíci - Světlo
Kristovo. Společně s dětmi vyznáváme
víru a modlíme se. Děti přináší obětní
dary. Spolu s chlebem a vínem také
Bibli, kříž, obraz Panny Marie, růženec,
srdce, korunu, albu, globus, pracovní
nástroje, hokejku. Ježíš Kristus je
proměněn na oltáři a děti se už řadí do
špalíru přijmout poprvé ve svém životě
Pána Ježíše do svého srdce ve
společenství svých rodičů, prarodičů,
kmotrů, sourozenců a farní rodiny.
Velký okamžik, radost, slzy v očích.

První svaté přijímání v Moravanech
V neděli 5. 6. 2016 proběhlo v kostele
sv. Václava v Moravanech první svaté
přijímání 14 dětí z naší farnosti. Jako
křesťan a víru aktivně prožívající rodič
máte to privilegium postupem času
sledovat
neuvěřitelnou
proměnu
vašeho dítěte ze stále se ošívajícího
(můžu jít na kúr?), reptajícího (vždyť
jsem byla minulý týden), vyrušujícího
(když už bude konec?, máme pití?)
mrňouse na přijímající, soustředěnou,
hrdou malou slečnu nebo mládence.
Alespoň u nás to tak bylo a věřím, že ta
změna nepřišla jen naším lidským a
rodičovským přičiněním. Takto jsme
tedy my, rodiče, přivedli naše děti
v neděli 5. 6. před dveře kostela a
udělili jim požehnání. Proměna dětí se
neodehrála pouze uvnitř, ale i zvnějšku.
Děvčata
byla
krásně
nastrojena
v dlouhých bílých šatech a chlapci
v oblecích.
Oblečení
symbolizuje
čistotu jejich srdce a duše, která se
zbavila hříchů den předtím na první
svátosti smíření v jejich životě.
Za zpěvu scholy vcházíme do zaplněného
kostela. Děti se usazují na vyhrazená

Foto: Petr Synek

Celému svátečnímu dni předcházela
řada příprav, do kterých se zapojila celá
farnost.
Příprava
dětí,
modlitby,
výzdoba kostela, schola, pohoštění, stan
i převratný přenos mše kamerou do
televize umístěné ve stanu – všem
děkujeme za vynaložené úsilí. Chtěli
bychom si tyto krásné okamžiky uchovat
ve svém srdci navždy.
/Michaela Makyčová/

12

PEREGRÍNEK
Noc kostelů
Již
několikátým
rokem
probíhá
celorepubliková akce Noc kostelů. Letos
se uskutečnila 10. června. V kostele
Všech svatých byla Noc kostelů
zahájena mší svatou, poté nás čekalo
velmi vtipné a nápadité divadelní
představení
pod
názvem
Hodina
náboženství  Souběžně probíhaly
dílničky pro děti na farní zahradě.
Děti si mohly vyrobit opravdu pěkné
výrobky. Dětem se příkladně věnovala
děvčata ze základní školy, Eliška s
Monikou mají nesporně pedagogický
talent

Návštěvníci
si
mohli
prohlédnout farní sklep, ve kterém je
mohli vystrašit umělohmotní pavouci a
jiné příšery ze živočišné říše, ale hlavně
kostlivec a nejdéle sloužící ministrant 

vychutnali skvělou atmosféru tohoto
nevšedního večera a do dalších dní
načerpali radost a pohodu. Líbilo se tam
nejen mně, ale i mojí šestileté dceři a
její kamarádce. Nadšeně si odnášely
hezké výrobky a celou cestu domů
brebentily o tom, jak se jim v kostele,
na faře, na zahradě a dokonce i ve
strašidelném sklepě líbilo. Obdivuji
všechny, kteří se na organizaci a
přípravách Noci kostelů podíleli. Muselo
je to stát mnoho úsilí a času, kterého
nikdo nemáme nazbyt… Za to jim patří
velké díky.
/Karin Soukalová/
Po stopách sv. Peregrina
V sobotu 11. června jsme ukončili
letošní náboženství výletem do okolí
kapličky sv. Peregrina. Plněním různých
úkolů, jsme se blíže seznamovali s
životem našeho milého farního světce.
Už ani nevím kolik nás bylo, ale bylo nám
spolu dobře. Krásný den jsme
zakončili opékáním buřtíků na farní
zahradě. Děkuji všem milým žačkám a
žáčkům za pěkně prožitý den, Pavlovi
Šimonkovi za pomoc při organizaci
výletu a moudrá slova, a konečně také
velký dík patří našemu šikovnému
animátorovi Radkovi Steingartovi, který
nám s výletem pomáhal. A přejeme
krásné prázdniny všem dětem z našich
farností
/Radka Jedličková/

Foto: Jaroslav Hendrych

Prezentovaly se fotografie ze života
farností, četlo se z farní kroniky, se
svými autorskými písněmi vystoupila
ořechovská
schola Fatima a až do
půlnoci se lidé mohli modlit před
Nejsvětější svátostí. Na faře jsme se
mohli občerstvit, posedět a povykládat
si… Určitě je nás mnoho, kteří jsme si
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Minipouť rodin
Bylo nedělní pozdní odpoledne 12.
června a slunko na modrém nebi lákalo
na procházku. Přijali jsme pozvání od
společenství rodin v Moravanech na
minipouť. Putovali jsme i s naší
sedmiměsíční dcerkou, která prý byla
nejmladší účastnicí poutě, od kostela sv.
Václava v Moravanech ke kostelu sv.
Kříže v Nebovidech. Cesta lesem a mezi
poli ubíhala, tempo bylo uzpůsobené i
malým dětem, které měly pouť
zpestřenou různými aktivitami, dospělí
měli prostor popovídat si. V závěru
cesty jsme uvítali chladivý stín kostela,
kde
jsme
se
krátce
duchovně
občerstvili. Poté čekal na poutníky
táborák a hry v zahradě nebovidské
mateřské školky. Věřím, že za všechny
zúčastněné,
můžeme
poděkovat
organizátorům za přípravu společného
putování a milého setkání rodin, bylo
nám s vámi hezky.
/Steingartovi/
Farní den ořechovských farností
Neděle 19. června. Ale několik dní
předem jistě měli organizátoři práce až
nad hlavu. Připravili nám krásné
společné setkání. Mohli jsme prožít
„agapé“ – podobu lásky, která se
k druhému
přiklání
skrze
milující
skutky. Děkujeme!

Foto: Jaroslav Hendrych
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(*1989) z farnosti Jimramov, Bc. Tomáš
Žižkovský, DiS. (*1987) z farnosti Brno
– Žabovřesky. Spolu s nimi přijme
kněžské svěcení jáhen novoříšské
kanonie premonstrátů fr. Petr Pavel
Severin, OPraem. (*1983) z farnosti
Bohuslavice u Kyjova.
V Olomoucké arcidiecézi budou svěceni
dva jáhni, v Ostravsko-opavské diecézi
jeden jáhen, v Českobudějovické diecézi
osm jáhnů, v Pražské arcidiecézi tři
jáhni, v Plzeňské diecézi dva jáhni, v
Litoměřické diecézi jeden jáhen. Se
všemi
(především
moravskými)
novoknězi se budeme moci setkat při
mši svaté 5. července 2016 v 8:30 v
bazilice na Velehradě.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Pavel Konzbul – Naslouchání
V roce 2015 vyšla v nakladatelství
CESTA
poslední
kniha
nově
jmenovaného pomocného biskupa Pavla
Konzbula. Co o ní v úvodu sám napsal?
"Autoři knih o duchovním životě často
hovoří o trojím naslouchání: naslouchání
vlastnímu srdci, naslouchání Božímu
slovu (Bibli) a naslouchání církvi. Všichni
známe situaci, kdy jsme při bohoslužbě
naslouchali kázání. Co jsme při tom
dělali? Počítali lidi v lavicích, listovali v
kancionálu, modlili se, aby už kazatel
řekl amen anebo opravdu naslouchali?
Všechno asi mělo nějaký význam, ale
možná jsme při tom zapomněli na jednu
věc, že kázání předpokládá naslouchání
a to nejen u posluchačů, ale i u kazatele,
přestože to nejdůležitější často není
řečeno. Tato drobná knížka chce jen
nepatrně přispět k naslouchání kázání v
liturgickém roce C, zda se jí to podaří,
nebo ne, posuďte sami…“
/Lada/

Primice v Brněnské diecézi:
 Husák Marek - 3.7.206 v 15:00 hod. Mikulov, kostel sv. Václava.
 Janalík Jiří - 26. 6. 2016 v 14:30 hod.
- Telč, farní kostel sv. Jakuba.
 Laštovička Jaroslav - 2. 7. 2016
v 14:00 hod. – Jimramov, kostel
Narození Panny Marie.
 Severin Petr Pavel – 2. 7. 2016 v 11:00
hod. – Bohuslavice u Kyjova, kostel sv.
Filipa a Jakuba.
 Žižkovský Tomáš – 26. 6. 2016 v 15:00
– Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie
Pomocnice.
/Lada/

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 2016
V sobotu 25. června 2016 v 9:00
hodin přijmou v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha
Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni
brněnské diecéze: Mgr. Ing. Marek
Husák, DiS. (*1985) z farnosti Mikulov sv. Václav, Ing. Jiří Janalík (*1978) z
farnosti Telč, Jaroslav Laštovička
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Tábor Junior (do 12-ti let) od 6.
do 13.8 v Heřmanově, kontakt:
Veronika Šímová

Tábor Senior (od 12-ti let) od 21.
do 28. v Opatově, kontakt: Viktor
Steingart a Prokop Maša
 Tábor (pro děti 1.-7. třída) od 21.
do 27. srpna v Rychtářově, kontakt:
Markéta Dudíková

Slavnost
Nanebevzetí
Panny
Marie – v pondělí 15.8. bude sloužena
mše svatá v 17:30 v Ořechově u Všech
sv. a v 19:00 v Moravanech

Jsme zváni na XVI. pěší pouť na
Velehrad, poutníci z našich farností se
mohou připojit k brněnskému proudu ve
středu 24.8. ve 12:30 u kaple sv.
Peregrina. Lze doprovodit poutníky i
jen část cesty, např. do Rajhradu nebo
Blučiny, kde je sloužena mše sv. Více
informací k pouti najdete na nástěnce.

Další pozvání je na diecézní pouť
rodin 27.8. ve Žďáru n. Sázavou.
Informace jsou na nástěnce.

Autobusová pouť ke svatým
branám
Božího
milosrdenství ve
Znojmě a Kostelním Vydří se uskuteční
ve středu 21.9., cena 300 Kč.
Přihlašovat se můžete od září
v sakristii.
 Ještě je několik volných míst na
pouť farnosti do Itálie od 23. do 30.
10.2016.
Bližší
informace
na
farnostmoravany.cz, farnostorechov.cz

CO NÁS ČEKÁ
 Biskupské
svěcení
pomocného
biskupa Mons. Pavla Konzbula se koná
ve středu 29.6. ve 14:00 v
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Vedle katedrály bude velkoplošná
obrazovka ke sledování slavnosti pro ty,
kdo se nevejdou dovnitř. Svěcení bude
živě přenášet také TV Noe a Radio
Proglas.
 Poutní mše sv. na svátek sv. Cyrila
a Metoděje bude sloužena 5. července
v 9:00 u kapličky v Ořechovičkách

Katolická
charismatická
konference
s bohatým
programem
začne v areálu Brněnského výstaviště
ve středu 6.7. mší svatou v 19:00 a
pokračuje
až do 10. července.Více
informací
najdeme
na
konference.cho.cz

Světové setkání mládeže v
Krakově, které vyvrcholí setkáním se
Svatým
otcem,
začne
už
20.
července. Potrvá do 31. července. Z
našich farností jede na setkání s
papežem Františkem šestnáctičlenná
skupina doprovázená o. Mariuszem

Poutní mše svatá v Silůvkách ke
cti sv. Anny bude sloužena o.
Bohuslavem Bláhou v neděli 31.7.
v 10:00 hodin u kapličky

Ministrantský výlet do Tater
s otcem Mariuszem se uskteční od 2.
do 5. srpna

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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