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SLOVO OTCE MARIUSZE
Neustále potřebujeme čerstvý příliv
Ducha svatého
Milé sestry a bratři, už za dva týdny
Slavností Ježíše Krista Krále končí
starý liturgický rok a současně Svatý
rok milosrdenství, který jsme prožívali
pod vedením papeže Františka. V naší
farnosti jsme vykonali několik poutí ke
Svatým bránám, ve farních kostelích
jsme intronizovali obrazy milosrdného
Ježíše a pravidelně se modlili modlitbu
zasvěcení Božímu milosrdenství od sv.
papeže Jana Pavla II. Část farníků se
zúčastnila České národní pouti do
Krakova-Lagiewnik, kde se nachází hrob
sv. sestry Faustiny apoštolky Božího
milosrdenství v naší době. Mohlo by se
tedy zdát, že jsme už jaksi „přemodlení“
a přesycení „duchovním“, a teď přišel
čas si dát „pokoj“ a jen těžit z plodů
Svatého roku milosrdenství.
Pro mě osobně však nabídka roku
milosrdenství byla jakýmsi zvláštním
dotekem Boží milosti a spíše inspirací k
tomu, abych v objevování jádra evangelia
– pravdy o Božím milosrdenství a lásce –
šel ještě dál. A doufám, že i mnozí z vás
pocítili „jak dobrý je Pán“ a v hledání
jeho Milosrdné Tváře se už nezastaví.
Nedávno se ve Šlapanicích konaly tzv.
misie, týden duchovni obnovy pro celou
farnost
s přednáškami
pro
různé
skupiny. Měl jsem možnost vidět část

tohoto programu a osobně poznat otce
misionáře z Misijní společnosti sv.
Vincence de Paul (otcové vincentíni).
Hned mě napadlo, že bychom je mohli
pozvat i k nám do farnosti, alespoň na
malou duchovní obnovu. Dohodli jsme se
na termínu před třetí adventní neděli, 8.
- 11. 12. 2016. Může to být pro nás
příležitostí dobře se připravit na
Vánoce.
V průběhu
roku
ve
spolupráci
s brněnským diecézním pastoračním
střediskem vznikla další zajímavá
nabídka duchovní obnovy pro manželské
páry z řad věřící i nevěřící veřejnosti z
farností Ořechov, Moravany a jejich
okolí. Jedná se osmidílný cyklus setkání,
který může pomoci manželům posílit a
prohloubit partnerský vztah. Čtyři
setkání proběhnou ještě letos do Vánoc
a další čtyři se uskuteční po Novém
roce. Budou vždy v neděli v 19 hod. v
restauraci U rybníčka v Ořechově, první
setkání už 27. 11. 2016.
Proč konáme duchovní obnovy? Věnování
času ještě na tyto věci kromě našich
běžných povinností, není přepychem a
útěkem od reality? Ano, je to náš
„křesťanský přepych“ udělat si čas pro
svoji duši, ale je to přepych generála,
který se zastaví, stáhne z první bojové
linie, aby se mohl na chvíli zamyslet, a
přijít na účinnější bojovou strategii.
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Duchovní obnova je také chvilkový
„útěk“ od naší každodennosti, ale je to
čas, který nám může pomoci posílit
motivaci,
rozšířit
srdce,
zlepšit
duchovní zrak a nabít se novou Boží
energií, abychom se o to horlivěji vrhli
na úkoly, které nám Bůh na tomto světě
přidělil. Přijměte tedy pozvání k dalšímu
objevování, jak dobrý je náš Pán, jak
krásná je naše víra a jak důležité jsou
naše vzájemné vztahy, na kterých je
třeba s Boží pomocí pracovat. Pán je
vždy připraven se svou milostí a dary
Ducha svatého. Necháte se jím pozvat?
S ujištěním o modlitbě za vás,
otec Mariusz

v Lurdech sv. Bernadetě Soubirous se
slovy: „Jsem Neposkvrněné početí.“

Proto se můžeme k Panně Marii obracet,
vnímat ji jako Prostřednici všech
milostí, protože i ona má obrovský podíl
na naší spáse a vykoupení. V roce 1930
v Paříži se zjevila sv. Kateřině Labouré
s žádostí o ražení tzv. zázračné
medailky s nápisem "Ó Maria, bez
hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k
Tobě utíkáme." Maria nás přímo vyzývá
k tomu, abychom ji svěřovali svoje
bolesti, aby se ona mohla stát naší
přímluvkyní.
Také
v roce
1947
v Montichiari Panna Maria vyslovila
přání, aby se 8. prosince vždy slavila
hodina „Milosti pro celý svět“. Maria má
touhu být naší pomocnou rukou a
spojovníkem mezi Bohem a námi. Je
v naprosté jednotě s Bohem a jejich
touhy jsou stejné, touha po našem
vykoupení, touha po lásce. Panna Maria
je důkazem toho, že pro Boha v dobru

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Slavnost Panny Marie počaté bez
prvotního hříchu
Panna Maria byla jako jediná žena
Bohem osvobozená od dědičného hříchu.
To nám potvrzuje i anděl Gabriel, který
v okamžiku, kdy přichází k Panně Marii,
ji zdraví jako milostiplnou. A aby mohla
být takto nazývána, musela být
absolutně bezhříšná a v hlubokém
spojení s Bohem. Jako dogma byla ale
tato myšlenka vyslovena až v roce 1854
papežem Piem IX.: „Blahoslavená Panna
Maria byla od prvního okamžiku svého
početí pro zvláštní milost a výsadu
všemohoucího
Boha,
vzhledem
k
zásluhám Ježíše Krista, Spasitele
lidského rodu, uchráněna jakékoliv
poskvrny dědičného hříchu.“ O
čtyři
roky později se zjevila Panna Maria
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není nic nemožného. On konal v Mariině
životě neuvěřitelné věci a Maria mu
zůstala věrná, oddaná a hlavně mu
důvěřovala, věřila, že Jeho vůle je vždy
správná, plná dobroty a lásky. Slavnost
Panny Marie počaté bez prvotního
hříchu se slaví 8. prosince.
/Magda/

druhé lidi kolem nás a skrze běžné
události. Chce přicházet do každé
rodiny, do všech vztahů, do srdce
každého z nás. Chce svojí přítomností
proměňovat všechno. Přichází, aby nás
potěšil, aby přinesl slovo osvobození a
útěchy, aby nás obdaroval svou
přítomností, svou láskou a pokojem.
Advent je tedy obdobím, kdy se máme
učit čekat a vyhlížet, připravovat se na
setkání a mít pro Něj srdce citlivé a
otevřené.
V biblické knize Zjevení svatého Jana
říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu.
Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k
tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u
mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce
mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je
ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je
můžeme otevřít jen my...
Prožít plodně adventní dobu znamená
nově se setkávat s Bohem, který nabízí
naplněný život a cestu dál. Přijmout
výzvu adventu znamená vycházet mu v
ústrety, obracet se k němu, pozvedat k
němu své oči, smířit se s ním a s těmi,
kdo jsou kolem nás a odhazovat
všemožnou zbytečnou přítěž, která nám
znemožňuje jít po jeho cestách...

LITURGIE A MODLITBA
 8.12. Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
Na tuto slavnost se můžeme připravit
osobní modlitbou novény, která pro vás
bude připravena vzadu v kostele
Začátek novény je 29.11.
 Advent - Bůh se rozhodl přijít mezi
nás
Letošní advent začíná 27.11. Latinské
slovo „adventus“ v překladu znamená
příchod. A není to příchod jen tak
někoho, je to příchod samého Božího
Syna Ježíše Krista, který se rozhodl
přijít – a stále přicházet – do našich
životů, mezi nás. Rozhodl se stát se
jedním z nás, aby byl s námi, aby mohl
proměňovat náš život a aby nás
zachránil.
Advent je dobou vyčkávání, očekávání a
přípravy na toto setká(vá)ní. Není to
tedy čekání na něco, ale na Někoho. Na
Někoho, kdo má moc náš život proměnit.
Středem tohoto období je tedy Ježíš,
který přichází ke každému z nás.
Setkávat
se
s ním
můžeme
nejrůznějšími způsoby: v modlitbě, při
bohoslužbě, při četbě Bible, ale i skrze

Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.
Vždyť ti jdu vstříc
ve všech tvých přáních.
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A přece jsem ti ještě nikdy
nesměl žádné splnit.
Já, tvůj Bůh.

Proto musel být kostel kolem roku 1610
rozšířen a obnoven. Při opravě byl
nalezen nápis, podle něhož byl kostel
starý už 600 let.

Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím znovu se zrodit
ve tvém městě, tvé ulici,
ve tvém domě a ve tvém srdci.
Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.
/podle www.vira.cz zpracovala Lada/

POUTNÍ MÍSTA V NAŠÍ DIECÉZI

V době švédského vpádu na Moravu v
roce 1642 proměnili tuřanský kostel
švédští vojáci na konírnu. Mariánská
soška byla před nimi ukryta v
brněnském františkánském klášteře a
později ve vídeňském Novém městě. Do
kostela se vrátila až v roce 1649.
V roce 1693 vystavěli jezuité vedle
původního kostela kostel sv. Anny.
Zvětšování a prodlužování do nynější
podoby bylo dokončeno v roce 1810.
Toho roku byl původní kostel zbořen. V
letech
1888-1890
byla
dovršena
renovace
kostela
přestavbou
monumentálního průčelí a výstavbou
dvou
nových
věží
zakončených
dvojramennými
cyrilometodějskými
kříži. Na místě původního kostela, tam,
kde byla nalezena socha Matky Boží,
byla postavena v roce 1910 kaple
Zjevení Panny Marie v trní.
/Martina Urbanová/

Kostel Zvěstování Panny Marie v
Tuřanech
Brněnská část Tuřany bývala prastará
ves sahající až do období Velké Moravy.
Je to rozsáhlé mariánské poutní místo.
Podle pověsti sem slovanští apoštolové
sv. Cyril a Metoděj přinesli sošku Matky
Boží. Při rozvracení Velké Moravy ji
zbožný lid ukryl v lese. Tam ji roku 1050
našel rolník Horák v trní. Na místě
nálezu sošky nyní stojí kaple, a v ní je
nápis: Zde tuřanským k radosti nalezla
se Matka milosti 1050.
Tuřany
byly
mariánským
poutním
místem už ve středověku. O mimořádný
rozkvět Tuřan se zasloužil farář Jiří
Pekař-Pistorius. Ve své práci získal
horlivého podpůrce v olomouckém
biskupovi
kardinálu
Františku
z
Ditrichštejna, jehož zanícená kázání
získávala stále větší zástupy poutníků.
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KONČÍ SVATÝ ROK
MILOSRDNSTVÍ

SVĚDECTVÍ
Oslovili jsme mnoho osob z naší farnosti
s výzvou, zda by našli odvahu podělit se
o to, co jim přinesl Svatý rok
milosrdenství, zda by napsali o Boží
dobrotě a lásce. Děkujeme těm, kteří
výzvu přijali.

Blíží se neděle 20. listopadu – Slavnost
Krista Krále a tím se blíží i zakončení
Svatého roku milosrdenství. Od 8.
prosince 2015 až do dnešních dnů jsme
mohli den co den procházet branami
Božího milosrdenství, den co den čerpat
ze studnice Božích darů a den co den se
pokoušet být milosrdnými, jako je
milosrdný náš nebeský Otec.
Brněnská diecéze pro nás poutníky
otevřela pět svatých bran – v Brně, ve
Žďáru nad Sázavou, v Žarošicích, ve
Znojmě a v Kostelním Vydří.
Spousta věřících putovala k branám
individuálně, konali si své osobní poutě,
jiní putovali ke svatým branám ve
společenstvích. Peregrínek byl vždy rád,
když se našli „odvážlivci“, kteří se s
námi o své zážitky podělili.
Vzpomeňme na ně.

 Téměř po celý rok jsme se společně
v kostele modlili modlitbu Korunka
k Božímu milosrdenství. Za důležitou
pro dnešní dobu jsem považovala a
vroucně jsem vždy pronášela prosbu
„buď milosrdný k nám i k celému
světu“. Oslovilo mě také logo svatého
roku Božího milosrdenství – obrázek,
jak milosrdný Otec nás nese – hříšníky,
lidi slabé a bezmocné, lidi zbloudilé…
Když jsem procházela Svatou bránou,
měla jsem úžasný dojem bezprostřední
blízkosti nebeského Otce a jako bych
slyšela „ nebojte se, jsem s vámi“. V tom
okamžiku jsem pocítila zvláštní lehkost,
vděk a bezmeznou důvěru k našemu
Pánu Bohu.

23.- 26. června – pěší pouť mužů –
Žďár nad Sázavou (25 osob)

 Svatý rok milosrdenství umocnil mou
touhu vydat se sama na pouť. Jedna
věta na vysvětlenou pro mužské
čtenáře: důvodem určitě nebylo, že je
každoroční mužská pouť "bez bab",
prostě jsem chtěla vyrazit, tak nějak
"po chlapsku" sama. Vlastně ne sama, ale
soustředěně s Bohem, a samozřejmě v
srdci se všemi blízkými, a s trápením
těch, o kterých vím.
I když jsem nevěděla, jak asi 90-ti km
pouť zvládnu, byla jsem si jistá, že

11. září – pěší pouť z Ořechova do
katedrály v Brně (5 osob)
20. září – autobusová pouť – Znojmo a
Kostelní Vydří (50 osob)
8. října – pěší pouť z Moravan do
katedrály v Brně (25 osob)
28. května se někteří naši farníci
zúčastnili i Národní pouti do Krakova.
/Lada/
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jestli si to Hospodin přeje, a není to
pouze moje vlastní představa, tak se
Pan o všechno postará. A on se staral!
Zažili jsme spolu pěkné dobrodružství a
o "malé" dárky nebylo nouze, jako třeba,
když začalo poprchat přesně ve chvíli,
kdy jsem narazila toho dne na první
otevřenou hospodu, nebo když se
podařilo posunout čas (normálně by se
totiž daná vzdálenost ujít za vyměřený
čas nedala) a přijít na mši sv. a
pokleknou přesně ve chvíli, kdy
ministrant zazvonil.
To největší dobrodružství však teprve
mělo přijít, a sice poznání Božího
milosrdenství na vlastním životě. Pouť
ke Svaté bráně jsem totiž toužila spojit
s generální životní zpovědí. Bůh se
nenechal zahanbit, a když jsem říkala
svoje hříchy, které ještě nikdy nebyly
vyřčeny, věděla jsem, že mě Bůh miluje.
Průchod Svatou branou byl víc než
symbol, prožila jsem, jak nechávám za
sebou "starého" člověka, který musí
zemřít, aby se mohl narodit člověk nový.
I když vím, že je třeba takto umírat a
rodit se každý den, a budeme se to učit
celý život, přesto tato zkušenost s
Božím milosrdenstvím zůstane navždy
ukryta v mém srdci. Poznávacím
znamením, že to tak je, mně jistě bude
to, jak budu schopna toto milosrdenství
dávat dál, nebo ještě jinak řečeno, jak
nechám Boha konat skrze svoji
odevzdanost… Bohu díky za tento rok i
za přijaté milosti.

 Rok milosrdenství se mě určitě
dotknul, ani bych si to možná
neuvědomila, nebýt dotázána. Přiznám
se, že nejsem ta, která se četbě Písma
sv. poctivě věnuje. Ale od té doby, kdy
se v našem kostele Všech svatých byly
sestry paulínky, se snažím o četbu
mnohem častěji. Pán mi požehnal
k několika malým poutím, k hlubšímu
zamyšlení o víře, o vztahu k Bohu,
modlitbě. Děkuji za jeho milosrdenství,
milost a lásku Otce.
 V uplynulém roce jsem často slyšela
v TV Noe modlitbu papež Františka pro
Svatý rok milosrdenství, kdy se mi
neustále do srdce vrývala slova „ určená
samařské ženě – Kdybys tak znala Boží
dar –“. Svatý otec také neúnavně
opakoval, že podstatou církve je být
vstupní branou, skrze niž může hříšník
zakusit láskyplné Boží objetí. Zakusit
milosrdenství, které Bůh Otec nabízí
každému člověku. Celý rok jsem mohla
tak prožívat čas milosti, prožívat svatý
rok, v němž jsme v církvi oslavovali
tajemství Božího milosrdenství, návrat
„ztraceného syna“. Byl to ale také čas
obrácení a duchovní obnovy pro
„staršího syna“. Svatý rok milosrdenství
mi osobně přinesl především zkušenost
znovu si uvědomit obrovskou Boží lásku
ke mně samotné i ke každému z nás, a
vynaložit upřímnou snahu nechat se učit
bezpodmínečné lásce, učit se odpouštět
sobě i druhým, milovat a důvěřovat.
Učit
se
„napodobovat
zakoušené
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milosrdenství“. Byla to také zkušenost
prosit i několikrát denně „Pane chci to,
co chceš Ty, ale bez Tebe to nedokážu“.
Měla jsem možnost projít Svatou
branou
v několika
kostelích
naší
diecéze, nesla jsem v srdci postupně
mnoho lidí spojených se svým životem.
Silným dojmem byla slova při svátosti
smíření „Pán Ti odpouští všechny Tvoje
hříchy“. Vědomí, že smazal ÚPLNĚ
VŠECHNO mě dosud naplňují vděkem a
touhou vše dělat s vědomím, že to dělám
pro Pána, touhou jako nekončící snahou
a odpovědí na naše setkání. Jako bych
dostala úplně prázdný list a mohla začít

znovu. Moje důvěra sílila po každé pouti
ke Svaté bráně, byla provázena odvahou
nevzdávat svoje úmysly modliteb. Mám
stále za co děkovat a v důvěře prosit.
Mým přáním je, aby v srdci pokračoval
tento mimořádný rok napořád.

V 8 hodin ráno se v kostele sv. Václava
sešlo asi 17 poutníků od středního věku
počínaje, dvě rodiny s menšími dětmi,
mladou manželskou dvojicí až po tři
zástupce z řad mládeže. Každý s sebou
přinášel svůj osobní úmysl, za který

chtěl tuto pouť obětovat, ale i touhu
vyprosit co nejvíce milosrdenství do
našich rodin, farnosti i celé země.
Počasí, pravda, spíš než podzim
připomínalo chladné zimní ráno, ale
nakonec se všichni zahřáli chůzí a


Svatý rok Milosrdenství se pomalu
blíží ke konci a někteří z nás ještě
neprošli ani tou nejbližší Svatou bránou,
která je v brněnské katedrále. Proto
byla na druhou říjnovou sobotu
naplánována
pěší
pouť
rodin
z moravanské farnosti právě k této
bráně.
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občerstvili
svačinou
u
bohunické
kapličky. Za modlitby růžence jsme se
poměrně rychle přesunuli přes Bohunice,
Červený kopec a Staré Brno na Petrov.
Sem dorazily i zástupkyně nejstarší
generace, které sice část pouti
absolvovaly autobusem, přesto možná
přinesly větší oběť, než my mladší.
Přidala se k nám i rodina z Ořechova
s nejmladší účastnicí, ani ne roční
Klárkou.
Svatou bránou jsme prošli při modlitbě
Korunky k Božímu milosrdenství. V boční
kapli pak pro nás otec Mariusz sloužil
mši svatou. Hlavní myšlenkou jeho
promluvy pak byla důvěra v Boží
milosrdenství. Čím větší bude naše
důvěra, tím více si dokážeme vyprosit.
Po skončení bohoslužby se někteří, opět
pěšky, vypravili na cestu k domovu, jiní
mohli navštívit Diecézní muzeum na
Petrově, kde jsme měli zajímavý výklad
o nejvzácnějším exponátu – deskovém
obrazu Madony z Veveří, který je
datován již do 40. let 14. století a jehož
donátorem je zřejmě sám Karel IV.
Domů jsme se vrátili až v pozdním
odpoledni, ale s pokojem a důvěrou
v srdci.
/R., P., H., T. a T. Slavíkovi/

farníci, ale i přátelé z Nebovid,
Ořechova a ostatních míst, pokud se
zúčastnili mše sv. a následného agapé o
slavnosti sv. Václava v našem kostele
v Moravanech. Prožili jsme požehnaný
den a to nejen díky už tradičně
krásnému
počasí.
Jako
hlavního
celebranta mše sv. pozval otec Mariusz
P. Jiřího Jeniše, který působí v Osové
Bitýšce a při mši sv. mimo jiné
vzpomenul na svého strýce, otce
Antonína Vojtěcha Jeniše, našeho
dlouholetého faráře, který byl jeho
velkým vzorem a který by oslavil v těch
dnech teprve 70. narozeniny. Otec
Juris, jak mu mladí říkají, působí na své
okolí velmi pozitivně díky svému
mladickému nadšení a bezprostřednosti.
Slavnou mši svatou doprovázela krásná
hudba a zpěv naší scholy. V bohatém
obětním průvodu farníci všech generací
přinášeli dary.
Chléb za osoby
zasvěcené, ovoce za osoby veřejně
činné, koláče za farní společenství,
hrozny za naše rodiny, květiny za
mladou generaci, zeleninu za nemocné a
trpící, svíce za zemřelé z našich rodin,
zvonky za citlivá srdce, ochotná sloužit
bližním a modlit se…
Po svatém
přijímání a slavnostním požehnání jsme
zazpívali svatováclavský chorál a přijali
pozvání na agapé na farní zahradě.
Dobrot všeho druhu bylo dost, za což
patří poděkování ochotným a štědrým
farníkům a dost bylo také těch, kteří
vyslyšeli pozvání k přátelskému setkání,
srdečnému
popovídání,
vychutnání

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Slavnost sv. Václava v Moravanech
Bůh nás má rád, jsme jeho děti a spolu
tvoříme jednu velkou farní rodinu. A
máme mocného přímluvce a patrona
v nebi – sv. Václava. To si mohli jako
každoročně uvědomit nejen moravanští
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skleničky dobrého vína, smlsnutí si na
chlebíčku, řízečku, zákusku či koláči.

Došlo tak k řadě setkání a rozhovorů,
které se jinak nedají naplánovat.

V takových chvílích si člověk uvědomí,
jak úžasné je opravdu naplno prožívat,
že jsme bratři a sestry v Kristu, spojeni
vírou v milujícího trojjediného Boha.
Kéž bychom tuto víru uchovali a předali
i dalším generacím! Svatý Václave,
nedej zahynouti nám ni budoucím…!
/Pavel/

vyrovnali v Moravanech. V Ořechově se
dvěma farními kostely a nevyhovujícími
farami vznikla zvláštní situace. Hodně
mladých kolem Všech sv. a převážně
senioři kolem sv. Jiřího. Generální vikář
otec Mikulášek by dal přednost
výstavbě nové fary u kostela Všech sv.,
jak se vyjádřil na setkání farních rad
obou farností v Tikovicích 12.9.2013. Na
tomto setkání však tikovičtí „radní“
uhájili názor, že i v Tikovicích je
potřeba farní budovu zrekonstruovat,
aby mohla sloužit zvýšeným nárokům a
těšit se, že i v Tikovicích se zase objeví
mladí kolem oltáře. Již tehdy se
připravovaly církevní restituce = návrat
některého církevního majetku. Zdálo se
reálné, že se na opravu fary peníze
najdou z tohoto zdroje. Tehdy vznikl
„tří etapový“ plán na přestavbu fary v

Co se děje na Tikovické faře?
Brzy po nástupu nového správce
ořechovských
farností
otce
M.
Sierpniaka bylo jasné, že jeho důraz na
práci se skupinami farníků (muži, ženy,
senioři, školáci, dospívající mládež,
ministranti) si vyžádá nové prostory pro
činnost
těchto
skupin.
Fary
u
jednotlivých kostelů nebyly bohužel na
„zvýšený provoz“ připravené. Jako první
se s náročnou situací, díky pomoci obce,
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Tikovicích. Nejdříve v zachovalejší
(jižní) části fary vytvořit místo ke
scházení se společenství věřících,
doplněné kuchyňským koutem a WC.
Tyto úpravy byly finančně nejméně
náročné. Část těchto úprav byla
provedena.
Druhá
část
měla
zrekonstruovat byt faráře tak, aby
otec Mariusz měl vytvořené aspoň
minimální zázemí. Aby měl „kancelář„ a
„ložnici“ a hygienické zázemí. Třetí
etapa měla vytvořit „startovací byt“
nebo skladovací prostory ve zbylé části
fary (severní). Tyto prostory měly
„vydělávat“ na jiné potřeby farnosti.
Farníci věděli, že otec Mariusz se příliš
nezastaví. Na farní ek. radě 16. 3. 2016
nám sdělil otec, že existuje možnost, že
by do našich farností byl přidělen ještě
jeden kněz, pokud se najde pro něj
slušné bydlení. Tento příslib dal
generální vikář otci Mariuszovi. Tato
informace vyburcovala tikovickou farní
radu ke zvýšené činnosti. Prioritou
farních prací se stala přestavba farního
bytu. Pan Fr. Peška, hnací motor a
koordinátor práci za farnost z pověření
otce Mariusze rozvinul naplno své
stavitelské schopnosti. Bez prodlení
bylo také provedeno výběrové řízení,
které vyhrála stav. firma PORR a.s. s
nabídkou ceny 1,14 mil Kč bez DPH.
Začalo brigádnické období bourání,
kopání, otloukání omítek, převážení sutě
a při tom objevování závad, se kterými
se původně nepočítalo. Firma PORR nám
zde vyšla vstříc a nenavýšila původní

usmlouvanou cenu této rekonstrukce.
Momentálně za pochodu se řeší i
financování stavby. Církevní pozemky
zatím stále ještě nejsou všechny
převedeny do majetku církve, přesto
pořád zůstávají jakousi naši jistotou k
dokončení celé akce dle popsaných tří
etap přestavby. Úvěr ve výši větší části
rozpočtu stavby je zatím v průběhu
vyřizování. První fakturu však je už
zapotřebí firmě zaplatit. Bude uhrazená
z darů, které nečekaně poskytli někteří
farníci nebo mecenáši. Počítá se s tím,
že
do
budoucna
farář
obou
ořechovských farností bude bydlet na
opravené faře v Tikovicích. Proto
doufáme, že farnost Všech svatých a
okolní obce, jenž patří farnosti sv. Jiří,
budou se také finančně podílet na
přípravě zázemí pro našeho příštího
duchovního správce. Číslo účtu farnosti
u sv. Jiří: 3320732319/0800. Jménem
otce Mariusze a farnosti u kostela sv.
Jiří chci poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli, podílejí
nebo budou podílet na obnově tikovické
fary.
/Ivan Macíček, brigádník a člen
ekonomické rady farnosti sv. Jiří/
Oprava střechy radostického kostela
Radostický kostel svatých Šimona a
Judy letos přivítal na slavnostní poutní
mši 27. října farníky a milé hosty
z okolních obcí v „novém“. Totiž na
začátku
letošního
podzimu
byly
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provedeny práce na rekonstrukci
střechy kostela, což představovalo:
- vyklizení půdy kostela a odvezení
nepotřebných zastaralých věcí (celkem
tří kontejnery)
- vyčištění půdních prostor od prachu a
jiných nečistot
- revize a chemické ošetření půdního
trámoví
- revize
a
výměna
poškozených
střešních tašek, hřebenáčů i střešních
latí
- zasíťování okének ve zvoničce
To vše prováděla odborná firma za
přispění přípravných prací zaměstnanců
místního obecního úřadu. Především
však za finanční podpory několika
dobrodinců a zajištění organizace a
státní dotace otcem Mariuszem, za což
všichni radostičtí farníci dárcům a panu
faráři velmi děkují.
/Vojtěch Švestka a spol./

vzdělávat v čekárně u zubaře, jak si pro
nás uděláte místo na nočním stolku,
nebo se s námi budete obracet k Bohu v
modlitbě. Budeme s vámi ve vašem oblíbeném křesle, ve škole pod lavicí a s
těmi nejodvážnějšími třeba i při
relaxaci ve vaně :-). Farní knihovna je
otevřená každou první neděli v měsíci
po deváté mši sv., ale můžete si nás
půjčit kdykoli vaše kroky zamíří na faru
na jakoukoli akci. Nově si máte možnost
vybrat některou z nás ze seznamu knih
umístěném na farních stránkách.
„Jestliže čtení neovlivňuje náš život,
konání a myšlení, tak je škoda číst.“–
Anton Pavlovič Čechov.
/Hana Poledňová/

CO NÁS ČEKÁ
 V sobotu 12.11. se koná Ministrantská
olympiáda od 8:00 v Telnici, pozvání
přijalo z našich farností 11 ministrantů,
můžeme je podpořit modlitbou.
 Ve středu 16.11. bude na faře u
Všech svatých děkanátní setkání kněží
od 9:00
 V neděli 20.11. končí liturgický rok,
slavností Ježíše Krista Krále, končí také
Rok milosrdenství
 Adorační dny v našich farnostech
jsou určeny pro tyto dny: 19.11.
Moravany – adorace 9-14 hod., 20.11.
Ořechov - Všech sv. - od 15:00
(Korunka k BM) do 18:00, 26.11.
Ořechov – sv. Jiří – od 15:00 (Korunka
k BM) do začátku mše sv. v 18:00

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
NOVINKY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Novinky z naší farní knihovny
Dovolte nám, abychom se představily.
Je nás necelých dvě stě kusů a nedávno
jsme se připojily k
600ti zkušenějším obyvatelkám
farní
knihovny.
Jsme nové knihy a darovali nás pro
vás hodní farníci. Prošly jsme obvyklou
přijímací procedurou, máme krásné
barevné štítky, razítka, každá máme
svoje číslo, evidenční lístek a obleček z
průhledné folie. Už se těšíme, jak vás
budeme bavit při cestování do práce,
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 V pátek 25.11. na svátek sv.
Kateřiny Alexandrijské jsme srdečně
zvání na již tradiční 10. Poutní mši sv.
při svíčkách do nebovidského kostela.
Mše sv. bude slavena v 18:00.
V Moravanech tento den mše sv.
sloužena nebude.
 27.11. První adventní neděle –
dětská mše svatá v Ořechově u Všech
sv. v 9.00 a v Moravanech v 10:45.
 Adventní věnce budou požehnány
v Pršticích a Tikovicích v sobotu 26.11.
při mši sv. s nedělní platností a
v Ořechově, Moravanech a Nebovidech
v neděli 27.11.
 Manželské večery začínají v neděli
27.11. od 19:00 v restauraci U
rybníčka. Pokračují 4.12.,11.12.,18.12. a
po Novém roce 8.1.,15.1.,22.1. a
29.1.2017. Bližší informace na nástěnce
a farním webu.
 Každý první pátek v měsíci otec
Mariusz
navštěvuje
nemocné.
V prosinci připadá tento den na 2.12.
Přihlásit se o tuto službu můžete
osobně v sakristii po každé mši sv.
 Sv. Mikuláš navštíví po mši svaté
(18:00) v sobotu 3.12. kostel sv. Jiří
v Tikovicích, v neděli 4.12. (9:00) kostel
Všech sv. v Ořechově a po mši sv.
v 10:45 kostel v Moravanech
 Slavnost Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu – mše sv.
v Ořechově – Všech sv. bude sloužena

ve středu 7.12. v 18:00 z vigilie 8.12.,
mše sv. v Radosticích bude sloužena
8.12. beze změn v 17:00 a navíc bude
sloužena mše sv. ve čtvrtek 8.12.
v 18:30 v Moravanech
 Jsme srdečně všichni zváni na
adventní duchovní obnovu s misionáři.
Přijedou k nám otcové P. Pavel Kavec,
CM a P. Ján Jakubovič, CM z českého
týmu misijní společnosti sv. Vincence
de Paul. POZOR ZMĚNA TERMÍNU.
DUCHOVNÍ
OBNOVA
SE
USKUTEČNÍ
8.-11.
PROSINCE.
Letáček s programem je přílohou
farního časopisu, program najdete i na
nástěnce
a
webových
stránkách
farnostorechov.cz
nebo
farnostmoravany.cz
 Děkanátní setkání mládeže se koná
v neděli 11.12. od 14:00 v Blučině v KD.
Je zvána také naše mládež.
 Koncert ZUŠ v kostele sv. Jiří
v Ořechově se koná v neděli 18.12. od
14:00. Jsme srdečně zváni.
 Vánoční koncert v kostele sv.
Václava v Moravanech se uskuteční
v úterý 27.12. od 18:00.
 Vánoční koncert v kostele Všech
svatých v Ořechově se uskuteční
v neděli 8.1., čas bude upřesněn.
 Na 3.ročník farního plesu se
můžeme těšit v sobotu 21.1.2017.
Vstupenky budou v předprodeji od
prosince na www.farniples.cz
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