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SLOVO OTCE MARIUSZE
V uplynulém
týdnu
jsme
s mládeží
prohlíželi
fotky
a
sdíleli
zážitky
z prázdnin.
Setkání
se
konalo
na
ořechovské faře, přišlo asi 25 osob. Hned
bylo vidět, jak nás prázdniny k sobě
navzájem přiblížily. Vždyť jsme toho
během těchto dvou měsíců volna od školy i
spoustu spolu prožili. Snadno se povídalo a
při vzpomínkách na některé legrační
situace se člověk upřímně zasmál.
Setkáním Number 1. byly snad červencové
Světové dni mládeže v Krakově s papežem
Františkem,
kterých
se
zúčastnilo
překvapivě 17 mladých lidí našich farností.
Nejvíce zážitků měli ti, kdo se zúčastnili i
přípravného týdne v tarnovské diecézi,
tedy celého programu. Vzpomínali na
pohostinnost polských rodin, na klobásky,
které byly k dispozici všude, i na
vyhlídkové věži. A jak si dobře vedli
s polštinou, zejména když se učili
nazpaměť polské lidovky a říkanky.
Setkání s papežem bylo pak úžasným
duchovním dovršením toho, na co se
připravovali
odlehčenou
formou
na
předprogramu.
Zdá se mi, že silným zážitkem pro naši
mládež byl také srpnový tábor Senior (pro
mládež starší 13 let) v Opatově na
Moravě, za což vděčíme skvělé organizaci
a už nemalým táborovým zkušenostem naší
starší mládeže, zejména Verči, Míši,
Viktora, Prokopa a Jindry. Jejich
obětavost a nasazení, aby vše na táboře

bylo nej… pomohlo vytvořit skvělý
kolektiv, krásné vztahy a zapsalo se
v srdci naší mládeže jako příjemný
zážitek, na který rádi vzpomínají.
Pro mladší ministranty, kteří se z důvodu
nedostačujícího věku nemohli zúčastnit
SDM v Krakově, se konal dodatečný
ministrantský výlet do Vysokých Tater.
Cestou tam a zpět do Zakopaného jsme
navštívili několik zajímavých míst a
rodiště sv. Jana Pavla II, Wadowice. Kluci
si pochvalovali tentokrát menší kolektiv,
zejména to, že jsme tak mohli být
pružnější skupinou a bylo snadnější někam
se dostat nebo si něco koupit . Cesta
spolu v jednom větším autě byla rovněž
zajímavým dobrodružstvím.
V srpnu se konaly také dva letní tábory
pro děti, v Rychtářově a Heřmanově. Opět
se ukázalo, jak je velký zájem o tábory,
které mají konkrétní program a duchovní
náplň.
Chci tedy ze srdce poděkovat všem
dobrodincům a rodičům, kteří finančně
podpořili a jakýmkoliv jiným způsobem
umožnili naší mládeží a dětem krásné
prožití
času
prázdnin.
Věřím,
že
„investice“ času, zdraví a peněz do
výchovy naší mládeže přinese časem
požehnané plody nejen v našich rodinách,
farnosti či církvi, ale i v celé společnosti.
Děkuji organizátorům těchto akcí –
mládeži a starším, že vložili do toho tolik
srdce, času a energie. Srdečné Pán Bůh
zaplať všem!
S darem modlitby za Vás, otec Mariusz
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dosavadní způsob života, přijala oděv
pro chudáky-bílé sárí s modrým lemem.
Nejdříve si udělala kurz ošetřovatelské
péče, porodnictví a základní hygieny.
Poté se vydala do ulic, kde doslova
sbírala polomrtvé z ulice, ošetřovala
všechny nemocné a zraněné a byla jim
oporou, skrze ni proudila opravdová Boží
láska.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Terezie z Kalkaty (Matka Tereza)
Terezie se narodila 26.8.1910 ve Skopje
v Jugoslávii. Její albánská rodina byla
zámožná a vedla ji ke katolické víře. Při
křtu dostala jméno Anežka a Ganxhe
(což znamená poupátko) jako světské
jméno. Její otec zemřel, když jí bylo 8
let a její matka musela živit rodinu
sama (Anežka měla 2 sourozence), což
bylo velmi obtížné.
Anežka byla už
jako dítě zapálená pro Krista ve víře.
Dokonce zpívala i ve sboru, hrála na
kytaru a psala verše. Když jí bylo 12 let,
slyšela kázat jednoho misionáře z Indie
a od té chvíli začala pociťovat Ježíšovu
výzvu k řeholnímu životu. Velkou oporou
jí byla její matka, která ji vedla
k modlitbě a přijetí Božích plánů. V 18
letech se vydala do Dublinu, kde
vstoupila
k
sestrám
Naší
Paní
Loretánské, zvanými též Anglické panny.
Svůj noviciát ale prožila v Darjeelingu
v Indii, kde přijala hábit a nové jméno
Marie Terezie od Dítěte Ježíše. Za dva
roky, po časných slibech, byla poslaná
do komunity loretánských sester
v Kalkatě, kde vyučovala na škole
zeměpis a dějepis. Později se stala
dokonce i ředitelkou školy. Terezie byla
neskutečně
všímavá
a
soucítila
s potřebnými, s těmi nejubožejšími,
kterých bylo na ulicích Kalkaty opravdu
mnoho. A tak se v ní zrodila nová touha
– žít s těmi nejnuznějšími a pomáhat
jim, dávat jim lásku. V té době bylo
Terezii 38 let. Změnila celý svůj

Foto: zdroj Wikipedie

Po roce se k Terezii začaly přidávat
bývalé studentky školy, kde učila. A tak
postupně vznikala kongregace Sester
misionářek lásky. Později, v roce 1952,
otevřela v Kalkatě dům Nirmal Hriday
Ashram
pro umírající, poté mobilní
jednotku pro malomocné a pak další dům
v Ranchi v Bihar. Během dalších 40 let
se otevíraly domy v různých koutech
světa a vznikaly nové kongregace a
dobrovolnické organizace. Terezie tak
začala dílo, které se rozrůstá ještě
dnes, dílo lásky a pomoci. V roce 1979
získala Nobelovu cenu míru. Dostala
také spoustu dalších ocenění, které
využívala k pomoci druhým a k Boží
oslavě. Od roku 1990 se její zdraví
značně zhoršilo, v roce 1996 ji postihl
srdeční záchvat, prošla si onemocněním
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byla kvasem společenství pro chudé
této země i pro celou lidskou rodinu.

ledvin a plic, potíže se srdcem ji
provázely neustále. V roce 1997 při
posledním infarktu zemřela.
Blahořečena byla 19. 10. 2003 papežem
Janem Pavlem II. a svatořečena 4. 9.
2016 papežem Františkem. Matka
Tereza je nádherným vzorem pro nás
všechny.
Její
naslouchání
Bohu
v modlitbě, obětavá pomoc druhým,
projevy
bezpodmínečné
lásky,
bezmezná
důvěra
v Boha,
radost
z každé chvíle a její dávání se druhým
se bude stále odrážet v památce na ni.
/Magda/

Nestačí říci: “Miluji.”
Je potřeba tuto lásku vložit do
konkrétních skutků.
Je potřeba milovat, až to bolí!
Nevadí
Člověk je nerozumný, nelogický a
sobecký - to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému
egu - to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš, že
máš falešné přátele a pravé nepřátele to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra
zapomenuto - to nevadí, konej dobro.
Čestnost a upřímnost tě činí
zranitelným- to nevadí, buď přímý a
čestný.
To, co jsi budoval celý rok, je někdy
zničeno během chvíle to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe a
odměnou je ti kopanec to nevadí,
dávej to nejlepší, co v tobě je.

LITURGIE A MODLITBA
 V neděli 4. září 2016 byla papežem
Františkem prohlášena za svatou
Matka Tereza. Nebylo jednoduché
vybrat z mnoha jejích myšlenek a
modliteb ty „nej“. Všechny jsou nej.
Přinášíme několik z nich a současně
připomenutí, že si můžete zapůjčit
knihy o Matce Tereze v naší farní
knihovně.
Bože, Otče všech lidí, ty žádáš,
abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou
ponižováni, radost tam, kam nedošla tvá
zvěst, smíření tam, kde jsou lidé
rozděleni. Pomoz nám smířit otce se
synem, matku
s dcerou, manžela s manželkou, věřícího
s tím, kdo nemůže uvěřit, a
také křesťany, kteří se nemilují. Ty nám
otevíráš cestu ke smíření, pomáháš k
tomu, aby církev, zraněné tělo Kristovo,
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 V měsíci říjnu jsme vybízeni k
intenzívní modlitbě svatého růžence.
Modlitba růžence v sobě obsahuje stále
se opakující volání po Mariině přímluvě.
Zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající
na člověka a obsahuje rozjímání a
přemítání o jejím životě, který byl
naplněný Bohem. Toto rozjímání je
zaměřeno na život Kristův.
/Podle
R.
Guardiniho
z
knížky
O modlitbě/

Matky. Předkládá nám dokonalý vzor
takovým
způsobem,
že
můžeme
přijmout, uchovávat a prožívat Kristova
slova a jeho skutky, které přinášejí
spásu světu.“
/sv. Jan Pavel II./
 V měsíci listopadu v tzv. „dušičkovém
oktávu“ od 1. do 8. listopadu můžeme
získávat odpustky nejen pro sebe, ale
také pro duše v očistci a pomáhat tak
našim drahým zemřelým (a také těm, na
něž nikdo nemyslí) i po jejich smrti.

Svědectví svatých
„Neuměla jsem nic než růženec. Modlila
jsem se růženec a stále jsem měla Paní
před očima. Růženec je má nejmilejší
modlitba.
Ostatně,
jsem
příliš
nevědomá, než abych mohla nějakou
složit.“
/sv. Bernadeta/

Jaké jsou podmínky pro získání
odpustků pro zemřelé?
Od 1. do 8. listopadu lze získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci
návštěvou
hřbitova
spojenou
přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně.
2. listopadu lze získat tytéž odpustky
při návštěvě kostela nebo veřejné kaple,
pokud se tam pomodlíme na úmysl Sv.
otce Vyznání víry a Otče náš.
K tomu musí být splněny řádné podmínky
pro plnomocné odpustky:
 sv. zpověď do osmi dní předem
nebo potom (stačí jedna pro více
odpustků);
 sv. přijímání (nejlépe v den získání
odpustků, ale stačí i jiný den; pro
jeden plnomocný odpustek je
nutné jedno sv. přijímání);
 modlitba na úmysl Sv. otce;
 zřeknutí
se
dobrovolné
náklonnosti
ke
každému,
i
lehkému, hříchu;
(předepsané modlitby je nutno, není-li
uvedeno jinak, se modlit ústně).

„Zanechávám vám dědictví: milujte
Pannu Marii, šiřte lásku k ní, modlete se
svatý růženec a učte modlit se ho. Tato
prostá modlitba je „souhrn naší víry,
překypění naší lásky, opora naší naděje“.
Pozornost soustřeďte na Ave… Ve
všech tajemstvích je přítomna Maria, na
všech má účast láskou a bolestí.“
/sv.otec Pio/
„Růženec je má nejmilejší modlitba. Je
to modlitba podivuhodná svou prostotou
a hloubkou. Na pozadí Zdrávasů před
námi defilují hlavní události ze života
Ježíše Krista. Vybízím vás k modlitbě
růžence. Hrouží nás do Kristových
tajemství, do jeho vtělení, utrpení, do
jeho Velikonoc – a ukazuje nám tvář naší
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Denně lze získat pouze jeden plnomocný
odpustek, který lze buď formou
přímluvy
přivlastnit
konkrétnímu
zemřelému, nebo dle Božího úradku
obecně duším zemřelých.

MÁLO ZNÁMÁ POUTNÍ MÍSTA V NAŠÍ
DIECÉZI

Tvaroženský kopeček - Santon
Tento kopec připomínající přilbu se
nachází u jižních výběžků Drahanské
vrchoviny.
Je
zdaleka
viditelnou
dominantou katastru obce Tvarožná. Na
vrcholu kopce byla asi v roce 1700
vystavěna kaple Panny Marie. V roce
1786 byla zrušena. Brzy však byla zase
obnovena, ale v prosinci 1805 ji zbořili
francouzští vojáci opevňující kopec.
Několik let po bitvě byla kaplička
postavena znovu. Nebyla ale podle
představ
zbožných
tvaroženských
občanů, a proto byla v roce 1832
upravena.

Modlitby za zemřelé
 Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a
světlo věčné ať jim svítí!. Ať odpočívají
ve svatém pokoji. Amen.
 Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech
věřících, uděl duším svých služebníků a
služebnic odpuštění všech hříchů, ať
pro naše modlitby dosáhnou prominutí,
jak si vždy přáli - který žiješ a vládneš
na věky věků. Amen
 Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se
na tebe obracet s každou starostí.
Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud
nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin
a překážek, které jim stojí v cestě k
tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí
života s tebou. Pane, komu ty otevřeš
bránu nebeského domova, tomu ji nikdo
nezavře. Uveď do svého světla zemřelé,
kteří umírali s nadějí na vzkříšení.
Amen.
 Dobrotivý Pane Ježíši, dej zemřelým
věčný pokoj. Maria, Matko Boží, Matko
milosrdenství, pro za nás za všechny,
kdo zesnuli v Pánově pokoji. Amen.
 K modlitbě můžeme přidat Otčenáš a
Zdrávas.

Foto: zdroj Wikipedie

Velkou opravu kaplička prodělala v roce
1928. Mistr tesařský Dvořák z Jiříkovic
vyměnil vazbu. Byla obnovena vížka a
položena nová střešní krytina. Do báně
pod křížem vložil starosta Jindřich
Galle časový záznam. Od kapličky je při
příznivém počasí pěkný rozhled na
všechny strany. Na východě vidíme
šumické lesy a otevřenou krajinu ke

/podle knížky Modlitební kniha vydané
Karmelitánským nakl. 2001, www.vira.cz
a www.krasaliturgie.cz/
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Slavkovu a Vyškovu. Na západě zase
nově vyrostlá sídliště na slatinských a
líšeňských svazích. Na jihu se při dobré
viditelnosti zřetelně rýsuje silueta
Pálavy. Na Santonu se snoubí krása
přírody se zajímavou historií, proto je
na nás, abychom si toho vážili a uchovali
toto krásné místo pro ty, kteří přijdou
po nás.
/Martina Urbanová/

1,3-4) Když byl svatý Petr v žaláři,
„církevní obec se však naléhavě za něho
modlila k Bohu.“ (Sk 12,5) Písmo svaté
říká o modlitbě za mrtvé: „Svatá a
zbožná je to myšlenka! Proto dal
vykonat smírnou oběť za mrtvé, aby byli
zbaveni hříchu.“ (2 Mak 12,46)
Křesťané
na
skutky
duchovního
milosrdenství často zapomínali. Svatý
Bernard říká: „Padne oslice a kdekdo ji
zdvihá. Hyne duše a nikdo si toho ani
nevšimne.“
/Lada/

PROŽÍVÁME SVATÝ ROK
MILOSRDNSTVÍ
Skutky
tělesného
milosrdenství VII

a

duchovního

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ

Pouť
mužů
k
bráně
Božího
milosrdenství do Žďáru nad Sázavou
Jsem velmi rád, že jsem se mohl této
akce farnosti Moravany zúčastnit na
pozvání kamaráda. Putování jsme začali
v Nebovidech mší svatou ve čtvrtek
23.6. v 8.30. Akce se účastnila spousta
zajímavých lidí - nechyběl v našem
středu ani kněz, pan doktor (2) a učitel.
Největší batoh měl ovšem pan starosta,
který si s sebou vzal dokonce i dvoje
sluneční brýle. Otec Mariusz s námi
putoval, byl nám oporou a nabídl nám
možnost svátosti smíření a duchovního
rozhovoru. Při cestě jsme vždy viditelně
nesli dřevěný kříž, na který byl téměř
pořadník. Kříž byl vnímán naším okolím
kladně, někteří řidiči na nás mávali,
výjimkou byl jenom soutěžící cyklista,
kterého jsme míjeli na lesní cestě a
vytvořili mu špalír, do kterého s
obtížemi trefil. Modlili jsme se ráno a

Pohřbívat mrtvé - Archanděl Rafael
řekl Tobiášovi: „Kdykoli ses modlil…, a
když jsi pohřbíval mrtvé..., když jsi
neváhal vstát a opustit svou hostinu a
šel jsi pochovat mrtvého, byl jsem
poslán k tobě.“ (Tob 12,12-13)
Josef z Arimatie pochoval mrtvé tělo
Pána Ježíše. (Mt 27,57-60)
Modlit se za živé i mrtvé - Abrahám
se přimlouval za město Sodomu a Bůh
vyslyšel jeho prosbu. (Gn 18,32) Eliáš se
modlil za déšť a sotva se pomodlil,
přišel veliký déšť, ač už nepršelo tři a
půl roku. (1 Král 18,42-45) Pán Ježíš se
modlil ve velekněžské modlitbě za
apoštoly i za věřící. (Jan 17,l-26) Také
apoštolé se modlili za lid a lid za
apoštoly. Svatý apoštol Pavel píše:
„Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému
Bohu a vždy ve všech svých modlitbách
s radostí prosím za vás za všechny.“ (Flp
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večer breviář, v průběhu dne růženec.
To, ale proč jsme šli nějakých 110 km
bylo hlavně to, že jsme chtěli vyprosit
Boží milosti pro svoji rodinu, ať žijící,
nebo zemřelou, obětovat za ně útrapy
cesty, vedro, nepohodlí.... Byla spousta
času přemýšlet o svém životě, rodině,
vztahu k Bohu a bližním. Nesešli jsme
hladem ani bídou, na cestě byla spousta
zastavení - v obci Střelice, autocampu,
jinými slovy bylo o nás vždy skvěle
postaráno. Ubytování prvního dne bylo v
Domašově ve skautské klubovně, kde
jsme
byli
pohoštěni
místním

dobrodincem naší pouti – stolařem, ale
také
výborným
kuchařem.
Guláš
připravil z mladého býka na 3 kg cibule,
přílohou byl skvělý chléb a pet pivo
Gambrinus. Poté nás převážel na etapy
se vykoupat k sobě domů. Ráno jsme
nakoupili po malých skupinkách v
místním obchodě a po mši svaté vyrazili
směrem Lesní Hluboké do Lesního
penzionu Podmitrov. Oběd toho dne byl
v hospůdce U Vodníka, a to výtečná
gulášová polévka, chléb se sádlem a
cibulí.

Foto: Jiří Šíma

Otevřeli po předchozí domluvě pouze
pro nás v čas oběda, jinak otvírají až
večer. V Podmitrově se nám velmi
osvědčil
systém
chrápacích
a
nechrápacích pokojů... Dalšího dne tj. v
sobotu jsme měli dorazit do Slavkovic,
kde je postaven nový kostel zasvěcený
Božímu milosrdenství. Po mši svaté jsme
se rozloučili s otcem Mariuszem,
vyslechli přednášku o sestře Faustině,

občerstvili se a ubytovali v cca 3 km
vzdálených chatkách. Za zmínku ještě
stojí, že nám po cestě otevřela mimo
otvírací dobu prodejna potravin v
Řečici, objevili jsme biofarmu s kefírem
a zase nás poutníků během dne přibylo.
V neděli jsme vstávali do mírného deště,
sbalili se na cestu, v Slavkovicích byli na
mši svaté, před ní jsme dali ještě
křížovou cestu. Cíl naší cesty se pomalu,
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ale jistě blížil. Ve Žďáru nad Sázavou
jsme navštívili Zelenou horu, kde je
zasvěcen kostel sv. Janu Nepomuckému,
patronu zpovědního tajemství. Před
vstupem do baziliky Nanebevzetí Panny
Marie nás přivítal místní kněz, otec
Vladimír, a uvedl nás do brány Božího
milosrdenství. Naše pouť byla u konce,
přinesli jsme s sebou Bohu naše prosby,
radosti a starosti, vše to co nás tíží.
Prosba na konec: Buď s námi Pane, sami
nedokážeme nic.
/Oldřich Beneš/

krátký čas svěřeny. Aby i děti
odcházely z konference s duchovním
povzbuzením, vybíráme jim každý rok
speciální téma, které pomocí více či
méně drastických pedagogických metod
dětem předkládáme. V loňském roce to
například byla kniha Jonáš a letos
poměrně obecné téma shodné s mottem
Svatého roku, tedy milosrdenství.
Klasický den na dětské konferenci
začíná v devět hodin u pódia pavilonu V.
Společně s moderátory se děti nejprve
ponoří do příběhu demonstrujícího
podobenství či biblické příběhy –
samozřejmě ve zcela aktuální moderní
podobě – a v mezičasech skotačí do
chytlavých
melodií
písní
pečlivě
vybíraných tak, aby vám v hlavě zůstaly
minimálně po zbytek roku. Po tomto
krátkém
programu
dělíme
děti
do skupinek dle věku a míříme s nimi na
různá místa po výstavišti, aby všichni
měli dostatek prostoru pro realizaci
připravených aktivit a diskusí s dětmi.
Po obědě, který tráví se svými
chlebodárci, si děti mohou vybrat ze
široké
škály
odpoledních
aktivit
zahrnujících fotbal, florbal, sportovní
hry, tancování. Pro méně sportovně
nadšené a spíše kreativní děti je tu
dramatický či výtvarný kroužek a
mnoho dalších. V některých dnech je
součástí
odpoledního
programu
bohoslužba slova či mše svatá a poté se
již
děti
rozeběhnou
do
svých
přechodných či trvalých brněnských
domovů. A proč jsem se rozhodla

Pomeranč na konferenci
V dětském
týmu
Katolické
charismatické konference konající se
každoročně na brněnském výstavišti
jsem letos sloužila již osmým rokem a
přesto, když se mě lidé ptají na začátek
této konference, odpovídám vždy stejně
– začíná v neděli. Není tomu tak, pro
běžné přednášek-chtivé katolíky a
nadšence tato veliká akce propuká mší
až ve středu večer smluveného týdne.
Nicméně již několik dní před tím se plno
mladých
dobrovolníků
setkává
v Salesiánském
středisku
v BrněŽabovřeskách, aby se připravili na nápor
méně přednášek-chtivých potomků ve
věku od čtyř do patnácti let. V těchto
dnech se snažíme navzájem lépe poznat
hraním někdy až zdraví ohrožujících
her, naučit se spolupracovat ve
vybraných
dvojicích
či
trojicích
dobrovolníků,
vytvářet
zábavný
program, chválit Pána a prosit ho za
všechny děti, které nám budou již za
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každoročně „plýtvat“ týdnem svých
těžce vydřených prázdnin na práci
bez finančního ohodnocení a navíc se
připravit o možnost hltat myšlenky
pozvaných přednášejících? Odpovědí
jsou samozřejmě poklady v nebi.
/Bára Jeřábková/

Po požehnání a poslední písni byla
příležitost k setkání místních, rodáků a
poutníků z okolních vesnic. V Orlovně
jsme s P. Bláhou zavzpomínali na dobu,
kdy zde působil. K příjemné atmosféře
přispěli i muzikanti, kteří pokračovali v
hraní na zahrádce před hospůdkou.
/Pavla Vejmolová/

Poutní mše svatá v Silůvkách
Svatá Anna je patronkou nejen
Innsbrucku, Florencie a Neapole, ale
také obce Silůvky. Podle českého
kalendáře má Anna svátek 26. července
a v církevním kalendáři se slaví Anna
společně s Jáchymem, jako památka na
rodiče Panny Marie. Na ulici Anenské
v Silůvkách stávala stará zvonice z roku
1850, která byla odstraněna při
stavebních úpravách centra obce v roce
1973. U nové zvonice sv. Anny z roku
1973 se tradičně slaví poutní mše svatá,
přípravu
zajišťuje
Jednota
Orel
Silůvky. V neděli 31.7.2016 ji sloužil P.
Bohuslav Bláha.

Krakovský předprogram
Ve druhé polovině července nastala
dlouho očekávaná chvíle pro všechny
mladé lidi, začalo Celosvětové setkání
mladých se Svatým otcem, které se
konalo v polském Krakově. Brněnská
diecéze měla zahajovací mši s otcem
biskupem v zaplněné katedrále na
Petrově. Naši přátelé z Ořechova jeli
ale v jiném autobusu než my s bráchou,
a tak jsme se už cestou ocitli v úplně
cizím prostředí. Zpočátku jsem byl
nesvůj a v duchu si říkal: „Co tady
děláme? Měli jsme zůstat doma!“.
Rozpačitý pocit ale naštěstí postupně
odezníval, jak jsme začínali poznávat
jednotlivé lidi. Zjistili jsme, že jsou zde
někteří moc fajn. Nakonec jediné co
nám vadilo, bylo, že jsme asi 3 hodiny
nestavěli nikde na WC.:)
Ještě před příjezdem se musel autobus
rozdělit do tří farností v rámci
Tarnovské diecéze, kde se předprogram
konal. Naše skupina vystupovala jako
druhá v pořadí. Přímo u autobusu na nás
čekala
skupina
polských
mladých
tvořená převážně z dívek s českou
vlajkou a transparentem AHOJ! Hned
jsme se s nimi dali do řeči a vyrukovali

Foto: Jan Rybníček

Při mši svaté požehnal P. Bláha nové
zásahové auto, pořízené z dotací kraje a
obce, pro využití při záslužné činnosti
obecní hasičské jednotky JSDH.

9

PEREGRÍNEK
na
ně
s
některými
z českých
jazykolamů. Polská mládež se však
nenechala zahanbit a zavalila nás na
oplátku
těmi
jejich.
Po
tomto
společenském povyražení jsme se
přesunuli do kostela, kde nás po
společné modlitbě počali rozdělovat do
jednotlivých rodin. Snažili jsme se
zůstat mezi posledními, protože nejprve
se šlo do rodin ke starším lidem a mladší
zůstávali na konec. Měli jsme štěstí,
protože se nás ujala rodina jedné mladé
dívky jménem Faustyna. Byl jsem
opravdu velice rád, protože mluvila
obstojně anglicky a člověk se mohl
procvičit ve světovém jazyku. Po
příjezdu do rodiny na nás čekalo vřelé
uvítání a prostřený stůl. Množství jídla
na něm by ale stačilo pro regiment
vojáků, a tak nás večeře zmohla pomalu
víc než desetihodinová cesta. Rodina
nám ale ukázala, jak by se měli chovat
k hostům správní křesťané. Matka
rodiny nám řekla, že nám poskytnou
cokoliv, co budeme potřebovat. Navíc
zdůraznila, že jsme teď na týden členy
jejich rodiny, a vskutku se k nám po
celou dobu tak chovali. Dokonce ještě
lépe. Musím říct, že jsem milejší a
štědřejší lidi dosud nepotkal.
Druhý den jsme se po opět velmi chutné
a vydatné stravě vydali do kostela, kde
jsme se shledali s ostatními z autobusu,
a sloužila se mše svatá. Po mši jsme se
vydali na místní faru, kde nás k našemu
překvapení čekalo opět jídlo. Jelikož
jsem byl ještě zcela sytý od snídaně,

dostal jsem do sebe asi jen půl řízku.
Zdálo se tedy, že v Polsku se tedy pořád
buď modlí, nebo jí. Následně jsme se
vydali i s našimi polskými vrstevníky na
výlet na místní rozhlednu. Cestou jsme
se modlili křížovou cestu a já se jen
obával, aby se na kopci opět nepodávalo
něco k jídlu. Naštěstí ne. Místo toho na
nás čekala nádherná rozhledna s křížem
nahoře a kapličkou dole. Byl odtud
krásný výhled do širokého okolí
podtržený slunečným počasím.
Po návratu jsme s Faustynou vydali
k její kamarádce domů, která u sebe
měla ubytované také dva kluky. Večer
jsme strávili v okruhu její rodiny a asi
tuctu dalších holek, které se zde
postupně zjevovaly. Hráli jsme se všemi
mnoho her a užili si spoustu zábavy.
Následující den nás polská mládež
překvapila taneční zábavu. Sešla se
snad polovina vesnice i s panem farářem.
Opět zde byla hojnost všeho možného
jídla, ale hlavně písní a tance. Polská
mládež nás učila polské lidové tance a
my je zas naše české. Představte si, že
neznali naší polku! Celou akci jsme
zakončili zpěvem našich hymen. V rodině
jsme si poté ukázali fotografie
z dovolených a dost se nasmáli.
Celý předprogram byl velmi dobře
připravený a zorganizovaný, no prostě
skvělý! Nikdy by mě nenapadlo, kolik
toho člověk během jednoho týdne může
zažít. Realita zde naprosto překonala
má očekávání. Zažili jsme opravdové
společenství mladých věřících a okusili
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Boží blízkost. Skrze všechny lidi,
s kterými jsme se na předprogramu
setkali, jsme mohli na vlastní kůži
zažívat
opravdové
milosrdenství.
Myslím, že s některými zůstaneme
přáteli na celý život. A to nás to
nejkrásnější teprve čekalo- samotné
setkání
s papežem
Františkem
a
tentokrát naopak sytost stravy pro naši
duši! Díky předprogramu jsme na vše
byli dokonale naladěni.
Na závěr bych vás chtěl všechny velice
povzbudit, jestli budete mít v budoucnu
možnost jet na takovou akci, tak
neváhejte. A i když příští setkání v
Panamě není úplně za rohem, stojí to za
to! Je to jedinečný a nezapomenutelný
zážitek.
/Jakub Slavík/

jak vrchní, tak spodní můstek, a poté
jsme došli až ke spodní části lanovky,
odkud jsme se nechali lanovkou vyvézt
zpět nahoru. Po krátkém odpočinku
jsme se vydali na cestu do Ostrova u
Macochy, kde jsme si prohlédli jeskyni
Balcarka. Po dalším odpočinku a snězení
všech zásob jsme se vydali na poslední
tři a půl kilometrový úsek do obce
Krasová odkud nás autobus dovezl
nazpět do Rychtářova.

Ohlédnutí za třemi farními tábory
Farní tábor v Rychtářově
Je neděle dopoledne a 17 dětí z
Ořechova se schází na Hlavním nádraží
v Brně, aby spolu strávily několik dní na
faře v Rychtářově u Vyškova. Po
příjezdu na faru se dvanáct kluků a pět
dívek ocitlo na císařském dvoře Její
výsosti Marie Terezie. První deštivý den
nám asi napršelo štěstí, protože ostatní
dny byly prozářeny sluníčkem. V pondělí
jsme se dali do poznávání okolí a plnili
úkoly zadané ministrem u císařského
dvora. Ve středu nás čekal celodenní
výlet do Moravského krasu.
Autobusem po dvou přestupech jsme se
dostali do Vilémovic. Tato obec byla
naším východiskem a došli jsme z ní na
propast Macocha, kde jsme si prohlédli

Foto: Tomáš Dudík

Ušli jsme přes 12 km a večeře na
císařském dvoře přišla k chuti. Ve
čtvrtek jsme navštívili místní kostela a
zúčastnili jsme se Bohoslužby slova,
kterou vedl místní pan jáhen. Byli jsme
v dosti velké přesile oproti čtyřem
místním. Po večeři přišla chvíle,
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abychom splnili přání dětí a vydali se na
místní zříceninu hradu, kde jsme strávili
noc pod širým nebem. Spánek to byl
opravdu krásný pod nebem plným hvězd.
I noc byla krásně teplá a pro většinu
dětí to byl nejsilnější zážitek tábora.
Páteční den byl již posledním dnem
stráveným u císařského dvora a po
splnění posledních úkolů jsme se
společně zúčastnili slavnostní večeře v
přítomnosti
císařovny.
Předkrmu,
pečených kuřátek i dezertu bylo jak na
opravdové hostině a děti si tuto hostinu
opravdu užívaly jako praví šlechticové.
Poté Její výsost požádala, aby ji
doprovodili do císařské pokladnice, kde
byli všichni dle svých zásluh odměněni.
Velký dík patří vedoucím, kteří si berou
svoji osobní dovolenou v zaměstnání, aby
strávili zcela zdarma čas s dětmi. Byl to
již 21. ročník farního tábora, který
proběhl a já jsem opravdu moc šťastný,
že neustále vyrůstají z dětí, které na
tábory jezdily, noví a noví vedoucí a
velký dík patří tento rok opět Romči
Kišové, která se ujala hlavní vedoucí a
také Jitce Švestkové, Zdeňkovi a
Davidovi Záděrovým, Elišce Pehalové,
Jirkovi Kochlíkovi a nejmenší dík slečně
kuchařce Terezce Ryšavé. Díky Bohu za
tyto nadšené vedoucí, jsem rád, že mě
ještě vzali s sebou a moc jsem si to užil.
/Tomáš Dudík/

Farní tábor „ Senior“ v Opatově
Na konci prázdnin se uskutečnil farní
tábor pro starší mládež.
Letošní tábor pod vedením Viktora,
Prokči, Jindry, Míši a Verči byl
ojedinělý. Téma tábora bylo Poklad
černého delfína. Úkolem tábora bylo co
nejrychleji vyplnit lodní knihu a vyrazit
na pokladovku. Pokladovka nebyla
jednoduchá, ale všechny týmy ji zvládly
úspěšně dokončit. První náš výlet byl do
Třebíče. Zde jsme měli Amazing race,
hru, při které jsme běhali po celém
městě tam, sem a plnili úkoly. Unavení a
vyčerpaní jsme se vrátili na faru, kde
nám naše kuchařky vždy zlepšily náladu
svými vynikajícími jídly, které pro nás s
láskou
vařily.
Dalším
ohromným
překvapením pro nás byl celý den
strávený na raftech. Sjížděli jsme řeku
Jihlavku. Chvíli nám trvalo, než jsme
všichni nasedli a sesynchronizovali se,
ale nakonec jsme svištěli jako o závod.
Šlo nám to velmi dobře a za doprovodu
našich 2 instruktorek, které nám
pomáhaly v těžkých místech, jsme dojeli
do cíle, jímž byl Třebíč, živí, zdraví a
opálení. Děkujeme také našemu otci
Mariuszovi, že si na nás udělal čas a
sloužil mše svaté. Nic se nikomu nestalo
a tábor se nám líbil. Tímto děkujeme
vedoucím, kuchařkám (Steingartová,
Pilátová) a všem, kteří se na přípravě
podíleli. Těšíme se znovu za rok! 🙂
/Maruška, Kája a Blanka/
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Foto: o. Mariusz Sierpniak

Tábor Senior 2016
Tábor se konal od 21. do 29. srpna
v Opatově. Každý den jsme měli pestrý
program, takže jsme se vůbec nenudili.
Hráli jsme každý den hry, byli jsme
v Třebíči a také jsme si vyzkoušeli jízdu
na raftech (řeka Jihlava). Od pondělí do
středy s námi pobyl na táboře otec
Mariusz. Tábor se mi líbil, byl hodně
povedený a považuji ho za dobře prožitý
konec prázdnin. O stravu se nám staraly
naše kuchařky – Lenka, Leona a Klárka.
/Luboš/

to říct…bylo mi 6 let. Což je stejně jako
měl nejmladší člen našeho tábora,
Sofinka, která ale určitě takové
představy neměla, protože byla na
táboře už minulý rok a hned po mém
příjezdu mi nadšeně oznamovala, že se
už nemůže dočkat programu. Jako první
bod tohoto odpoledne byly seznamovací
hry (židličkovaná, rodinka atd.), ale
hlavně rozdělení do týmů, které
proběhlo v lese za pomoci barevných
balónků se jmény. Následně týmy
pokračovaly zpátky na faru za úkolem
najít si svého vedoucího a zvolit si
jméno skupinky. A tak bylo rozhodnuto,
že se tenhle rok v různých hrách a
jiných aktivitách utkají Zlohobiti,
Miláškové, Gandalfové a Pytlíci.
Každý den měly děti program, ve
kterém se mohly vydovádět a pokud jim
nestačil, tak na ně vždy čekal míč, se
kterým téměř každou volnou chvíli hrály
vybíjenou. Denní harmonogram byl
každý den stejný. V 7 hodin budíček,
rozcvička, snídaně, dopolední program,

Tábor Junior 2016 aneb Cesta tam a
možná zpátky
Všechno to vypuklo 6. srpna 2016 kolem
třetí hodiny, kdy se děti začaly sjíždět
na faru v Heřmanově, aby si užily
týdenní tábor na téma Hobit. Většina
dětí už na našem farním táboře byla, ale
ty nové určitě musely mít hlavu plnou
představ. Já sama si pamatuju, že ze
svého prvního tábora jsem byla patřičně
vyděšená, protože mi jaksi pojem
„tábor“ splýval s pojmem „vojna“. Co na

13

PEREGRÍNEK
oběd, polední klid, odpolední program,
večerníček,
který
sloužil
hlavně
k pobavení dětí a zesměšnění vedoucích
než k čemu jinému, a potom honem na
kutě. Jediný den, který se lišil,
bylo úterý, při kterém jsme společně
s otcem Mariuszem vystoupali na Svatou
horu, kde následovala mše a poté rychlý
sestup zpátky do Heřmanova, kvůli
nepříznivému počasí. Já osobně jsem
ocenila „tématka“, což bylo sezení
skupinek hned po snídani, na kterých se
děti pomocí příběhů seznamovaly
s věcmi ohledně víry (např. Ježíš jako
náš hodný pastýř, který nás nikdy
neopustí a stará se o nás apod.).
Nechyběly ani noční hry s názvem
„Pavouci“ a jako vždy „Stezka odvahy“.
Právě kvůli nim byl ve čtvrtek a v pátek
posunutý budíček, čehož ale využili
hlavně vedoucí, protože děti byly v 7
hodin na nohách. I letos byla na pořadu
talent show, při které skupinky ukázaly

svoji tvořivost a schopnost udělat si ze
sebe legraci, a taky tzv. „andělíčci“ –
každé ráno si děti vylosovaly jednoho
svěřence, o kterého se musely celý den
pěkně starat, a on to musel poznat bez
toho, aby mu to prozradily. Tímto se
znovu omlouvám všem mým andělíčkům,
protože starat se o mě není zas tak
jednoduché.
Já osobně jsem si tábor moc užila a
podle názoru dětí jsem nebyla jediná.
Některé dokonce říkaly, aby byl příští
tábor na dva týdny. Ale i za týden jsme
toho stihli hodně. Potkali jsme mocného
Gandalfa, pomohli jedné elfince naučit
se runovou abecedu, byli jsme uneseni
skřety, přivolali jsme krále orlů,
abychom zachránili naše vedoucí, utekli
z elfího žaláře, utkali se s drakem
Šmakem a vybojovali si svůj poklad
v bitvě se skřety, po které na nás čekal
zasloužený táborák.

Foto: o. Mariusz Sierpniak
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Byl to nabitý týden plný zábavy a
závěrem bych chtěla poděkovat našim
skvělým vedoucím, kteří se celý rok
dřeli s vymýšlením programu, našim
nejhodnějším kuchařkám, kvůli kterým
jsem přibrala dvě kila a hlavně dětem,
kvůli kterým je radost se každý rok na
tábor vracet. Odvezla jsem si z něj
spoustu pěkných zážitků a hned jak
jsem přijela domů, tak jsem zalehla do
postele
a
usnula,
ostatně
jako
bezpochyby většina vedoucích.
/Eliška Jeřábková/

sv. byla slavnostní, všichni nastrojení, a
mě osobně překvapil velký počet
mladých lidí, usměvavé tváře. Je vidět,
že víra opravdu žije a je to na nás
všech!

Pěší pouť z Ořechova do katedrály
V neděli 11. září jsme se vypravili na
pěší pouť k bráně milosrdenství do Brna
ke sv. Petru a Pavlu.
Ve skupince pěti osob, 4 ženy a 1 muž,
jsme v 6:00 ráno vykročili směr sv.
Peregrin, dále přes Bobravu (první větší
a jediná obtížnější zkouška zdatnosti
), přes Moravany, kde jsme se na
dětském hřišti přezuli z mokrých
orosených bot a převlékli ze zpocených
triček. Dále jsme pokračovali po hlavní
kolem sv. Jana Nepomuckého, ke
krematoriu. Náš cíl nám vyvstal přímo
před očima. Sluníčko už začínalo pěkně
hřát a nás začínalo zmáhat. Ovšem sv.
Petr a Pavel na nás pořád dohlíželi a
táhli k sobě. Podél kolejí tramvaje a pak
ulicí Renneskou a už jsme stáli pod
shody ke katedrále. Těžké nohy, noha
nohu mine, ale jsme v cíli. Je 9:30,
každý z nás se svým křížem, díkem a
radostí z vykonané malé oběti. Vrcholem
naší pouti byla mše svatá v 10:30. Mše

Foto: Libuše Smejkalová

Díky všem za účast, Libě Smejkalové za
nápad a organizaci, Pánu za dar Ducha
svatého a sv. Kryštofovi za přímluvu a
doprovod na cestě.
Zpět už jsme se dopravili domů
autobusem v 12.16 a musím říct, že nám
to přišlo vhod!! Jaká musela být radost
a oběť všech předků, kteří putovávali
týdny i déle, snad i my je budeme
následovat.
/Milena Kovářová/
Pouť v Roce milosrdenství
Když se řekne pouť, tak nám starším se
vybaví vzpomínky, kdy jsme jako děti
chodívaly pěšky nejdříve do Tuřan a
potom později na Vranov. Ale spíš se
nám vybaví situace a okamžiky, které
nemají moc nic společného s posláním,
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které pouť má. Nejenom to, že jsme
moc nenaslouchali předříkávání, ale
i korouhve s obrazy svatých, které
nesli chlapci v průvodu, nesloužily vždy
svému poslání. Kolem silnice před
Želešicemi byly stromy s třešněmi, a
tak, když pan farář Lautrbach nebyl
dostatečně pozorný, byly korouhve
použity jako "rážedla" na zralé
třešně. Postupně, časem dospívání, už
nebyla pouť na Vranov jenom jako
možná změna v denním programu, ale i
nakročení k poznávání věcí nových a
zásadních. To jenom pro vzpomínku.
Na 20. září 2016 připravila paní Lada a
Leona pro nás v Roce milosrdenství
autobusovou pouť ke Svatým branám do

Znojma a Kostelního Vydří. Cestou nás
doprovázel otec Mariusz svým vlídným
slovem
a
společnou
modlitbou.
Dokonce s námi jeli někteří poutníci
osobním autem, protože autobus byl
plně obsazen. V překrásném kostele sv.
Kříže ve Znojmě nás čekal usměvavý
znojemský
děkan
Mons.
Jindřich
Bartoš, ale i novokněz o. Jaroslav
Laštovička, který po mši svaté udělil
všem novokněžské požehnání. Mši
svatou sloužil otec Mariusz, potom jsme
prošli Svatou branou, která byla v boční
chodbě kostela. V "Křížovém sále" nás s
laskavým úsměvem přivítaly řádové
sestřičky a nabídly všem milé pohoštění.

Foto: Ivan Macíček
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I otec Jindřich byl k nám velmi pozorný
a víno, které dával ochutnat všem, přišlo
k chuti. Snad jednou i
my v
Ořechově
podobně oplatíme tuto
návštěvu. Další naší zastávkou bylo
Kostelní Vydří, kde nás očekával bratr
karmelitán a seznámil nás s historií
kostela Panny Marie Karmelské. I zde
jsme po pobožnosti prošli Svatou
branou a každý měl možnost a dostatek
času na zamyšlení a soukromou adoraci.
V blízkosti kostela je Karmelitánské
nakladatelství,
které
jsme
také
navštívili a koupili drobné
památkové předměty.
Celá pouť byla osobním duchovním
zážitkem, za který jsme velmi vděčni. A
že s námi celou pouť absolvovala také
maličká, ještě ne ani roční, Klárka
Steingartová, tomu se nechce ani věřit.
S úsměvem a v klidu. Ještě jednou díky.
/spokojená poutnice/

v rodině s 15 dětmi. Volání po kněžském
povolání uslyšel již ve 13 letech a tak
v r. 1948 vstupuje do semináře
v Alžírsku. Tam byl proti své vůli
povolán
do
alžírské
války
jako
zdravotník (1954-62). V roce 1970 se
vrátil do Francie, kde posléze zakoupil
rozpadlý statek, který spolu s mladými
lidmi opravil, aby jim tak mohl pomoci
k návratu do běžného života. Jak sám
říká: „Jsou to lidé, kteří nemají žádné
vzdělání, často ani nechodí do školy,
páchají nejrůznější kriminální činnost a
nikdy nepocítili rodičovskou lásku.“
Knížka, jenž svým stručným, ale o to
hutnějším obsahem nepřestane být
aktuální, je protkána autentickými
zážitky a zkušenostmi samotného
autora. Guy často čelil, během své
vychovatelské činnosti, různým méně či
více těžkým zkouškám a zážitkům,
které v knize popisuje. Dělí se se
čtenářem o své poznatky a snaží se tak
zúročit
těžce
nabyté
zkušenosti
v podobě krátkých a výstižných rad.
Myslím si, že každý z nás se při výchově
dětí dostává do svízelných situací,
které se na první pohled mohou zdát
malicherné. Např. zakázat neodbytnému
dítěti zmrzlinu před obědem či
nezakázat? Nebo nechat ratolesti
sedět den co den před televizí,
tabletem, mobilem…?
Děti na sebe samozřejmě obrací
pozornost všemi možnými prostředky a
dožaduje se toho, po čem momentálně
touží. Spousta rodičů tyto věci neřeší z

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
O dětech a výchově – Guy Gilbert
Guy Gilbert je dnes velmi známý a
uznávaný francouzský autor mnoha
literárních děl, vychovatel delikventní
mládeže. Kněz, který svou nevšední
všedností poskytuje ochranu a péči
dospívajícím lidem z okraje společnosti,
kněz, který překonává „zdi“, jež jsou
mnohdy vystavěny námi křesťany, a
které nás oddělují od „zbytku světa“.
Guy Gilbert se narodil r. 1935 ve
francouzském
městě
Rochefort
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pohodlnosti, aby měl člověk konečně od
toho nekonečného úpění a žadonění
klid.
Gilbert tak vysvětluje, jak jednoduché
je ze svého potomka udělat delikventa,
např. tím, že mu všechno dáte a
dovolíte, že mu nikdy neřeknete „ne“,
že ho nebudete trestat (a kdyby přeci
jen, tak se mu vzápětí omluvíte), že po
něm
nebudete
vyžadovat
pomoc
s domácími pracemi apod. Kniha je plná
nejen užitečných myšlenek, ale i
smutných událostí, které mají mnohdy
počátek
v samotných
rodičích
a
otupělém rodinném zázemí. Vybral jsem
z knížky pár zajímavých autorových
rad, nad kterými stojí za to se
zamyslet:
 Nejste kamarádi svých dětí.
Nehrajte si na mladé, uvědomujte si
rozdíly mezi generacemi.
 Děti jsou důležitější než kariéra.
 Snažte se být s dětmi co možná
nejvíc,
jinak
budou
vystaveny
nejrůznějším vlivům.
 Povězte dětem, aby kultivovaly svoji
duši – je to jejich nejméně viditelná
část, zato ta nejkrásnější.
 Buďte jako rodiče pevní a mějte mezi
sebou pevný partnerský vztah – tím jim
připravíte dobrodružství života a lásky.
/Michael Ruschka/


Misijní neděle 23.10. – mše sv.
v Ořechově u Všech svatých v 9.00
bude zaměřená pro děti

Poutní mše sv. v Radosticích
v kostele sv. Šimona a Judy ve čtvrtek
27.10. od 17:00

Slavnost Všech svatých v úterý
1.11.
–
mše
sv.
v 17:30
v Moravanech a v Ořechově u Všech
sv. bude sloužena mše sv. v 18:30,
poté na faře agapé a promítání
fotografií
ze
života
farností
v uplynulém období

Památka zesnulých ve středu
2.11. – mše sv. v Moravanech
v 17:30, v Ořechově u Všech svatých
mše sv. v 18:30 a po mši sv. průvod na
hřbitov, kde vykonáme dušičkovou
pobožnost

Dušičková pobožnost na hřbitově
v Tikovicích v sobotu 5.11. po mši sv.
v Moravanech v neděli 6.11. po mši sv.

Duchovní
obnova
na
závěr
Svatého roku milosrdenství a současně
adventní duchovní obnova ve dnech
17.-20.listopadu – cyklus přednášek
misionářů z Bratislavy. Bližší informace
budou upřesněny.

Od 27.11. začínají Manželské
večery vždy v neděli od 19 hodin
v restauraci U rybníčka v Ořechově.
Bližší informace najdete v příloze
tohoto čísla Peregrínka.
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