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SLOVO OTCE MARIUSZE
Vánoční bohoslužba a dárek na Štědrý
večer
Moji milí, předvánoční doba vrcholí. Ale
vrcholí co? Duchovní usebrání a příprava
na setkání s Bohočlověkem? Nebo
vrcholí jen nakupovací horečka a jiné
starosti, jak připravit na vánoce
„vnějšek číše“ a přípravu našeho nitra
odkládáme na poslední chvíli. Někdy se
rozčilujeme na své nevěřící spoluobčany,
že jím z vánoc zůstala jen slupka, hřmot,
obal, kolébka bez Dítěte, ale sami je
často prožíváme stejně povrchně.
Chceme z nich vykřesat co nejvíce
radosti na Štědrý večer, bez toho, že
bychom nejdříve skutečně připravili
prostor v našem srdci Tomu, který tu
radost přináší.
Bůh se stal člověkem z lásky k lidem,
stojí o každého s nás. Když to
pochopíme, bude nám vánoční dárek
spíše symbolem lásky a pozornosti, která
se neměří penězi. Nebudeme si užírat
nervy sháněním přesně toho, co není
k dostání, ale budeme vědět, že
největším darem celé rodině bude: Když
se rozhodneš ty, tatínku, že v tobě
budou mít tvé děti každý den alespoň
hodinu opravdu tatínka – to je, že budeš
mít pro ně čas a dobrou náladu. Když se
rozhodneš, ty manželko, že nerozplýtváš
všechnu svou roztomilost v zaměstnání,
ale ty nejhezčí úsměvy si schováš pro

muže a děti doma. Když se my všichni
rozhodneme,
že
se
přestaneme
rozčilovat
nad
nedostatky
svých
bližních, ale budeme se snažit vidět na
lidech kolem, co je na nich dobrého.
Zkusme si, moji milí, dát letos na Štědrý
večer dárek, že budeme na sebe
navzájem hodní, že budeme k sobě
ochotní - ode dneška až do Nového roku.
A kdo ví - možná, že když to dokážete
celý týden, dostaneme pak chuť žít tak i
dál. Bude to výborná vánoční bohoslužba.
To Vám přeje a k tomu ze srdce žehná,
Váš otec Mariusz

PŘÁNÍ OTCE BISKUPA
„Narodil se Kristus Pán, veselme se …“
Nám.
Nám se narodil.
„Radujme se!“
Požehnané Vánoce i celý příští rok přeje
Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
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Členové
rady
nedokázali
snést
Štěpánova slova, která proudila z Ducha
svatého: „Hle, vidím nebesa otevřená a
Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“
Poté, co toto pronesl, se na něho všichni
vrhli a vyhnali ho za město, kde ho
začali kamenovat. On se celou dobu
modlil a nakonec zvolal: „ 'Pane, odpusť
jim tento hřích!' To řekl a zemřel.“ (Sk
7, 60)

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Štěpán
Štěpán se narodil někdy kolem r. 1 a
zemřel asi kolem r. 35. Jeho život
známe pouze ze spisu Skutky apoštolů.
Důležitou událostí v jeho životě bylo,
když apoštolové vybírali muže, kteří by
jim pomohli v péči o chudé a nemocné,
v šíření Božího království a rozdávání
eucharistie. Štěpán byl vybrán jako
první, jelikož učedníci na něm viděli
působení Ducha svatého a Boží lásky.
Jedno ze svědectví o Štěpánovi nám
podává evangelista Lukáš, který píše o
jeho velkých skutcích a následně také o
jeho nespravedlivém předvedení před
veleradu, kde svědčili i křiví svědkové
proti němu: „Tenhle člověk neustále
vede řeči proti chrámu a proti Zákonu.
Tak jsme ho slyšeli, že říkal: 'Ježíš
Nazaretský rozboří tento chrám a
změní ustanovení, která máme od
Mojžíše.' Všichni, kdo seděli ve
veleradě, upřeně se na něho podívali a
viděli, že se jeho tvář podobá tváři
anděla.“ (Sk 6, 13-15)
Poté
následuje
Štěpánova
řeč
pronesená před veleradou, kde mluví
nejprve o Abrahámovi a Mojžíšovi a na
konci hovoří přímo k velekněžím (členům
rady) : „Jste tvrdošíjní a máte
pohanské srdce i uši! Nepřestáváte
odporovat Duchu svatému, jako to dělali
vaši otcové…Přijali jste Boží zákon
z rukou andělů, ale sami jste jej
nezachovali!“ (Sk 7, 51-53)

Štěpán se tak stal prvomučedníkem. Byl
zabit pro svou horlivou víru, pro svou
nekonečně obětavou lásku ke Kristu. Byl
apoštolem, který pokorně přijímal Boží
vůli a zasvětil Bohu každou chvíli svého
života. Když kázal, byla jeho slova
vedena Duchem svatým. Činil velká
znamení a zázraky. Nikdy nepřestal
důvěřovat Bohu, a tak dokázal přijmout
vše, co po něm Bůh žádal. Jeho svátek
se slaví 26. prosince.
/Magda/
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Slavnosti Zjevení Páně je tam klečící
Panna Maria a sv. Josef a od Slavnosti
Zjevení Páně je v jesličkách větší
figurka Ježíška, sv. Josef stojí a Panna
Maria sedí. K nim přibudou sochy Tří
králů.
Kostel sv. Jakuba
Betlém pochází pravděpodobně z první
poloviny 20. století. Dle záznamů v
kronice
byl
postupně
doplňován
jednoduchými sádrovými figurami od
jednotlivých farníků. Pozadí je tvořeno
stylizací domů a jeskyně. Nad tím vším
je umístěn obraz hornaté krajiny, ze
které přichází karavana a pastýři. Panna
Maria a sv. Josef klečí a sklánějí se nad
narozeným Jezulátkem. Jemu se klaní
Tři králové a pastýři s rodinami.
Minoritský kostel sv. Janů
Betlém vznikal postupně od čtyřicátých
let 20. století. Vyřezal jej brněnský
sochař a řezbář Jaroslav Vaněk na
žádost a za vydatné podpory P.
Škrdlíka. Je takřka 20 metrů dlouhý s
figurami 0,5-1 metr vysokými. Autor
postupně zhotovil všechny důležité
postavy.
Nezapomněl
mezi
ně
zakomponovat ani dva chlapce, v nichž
znázornil své dva syny. Zvláštností
tohoto betléma je figurka P.Škrdlíka.
Poslední postavou, která přibyla v roce
1990 do betléma těsně před řezbářovou
smrtí je figura sv. Anežky České.
V brožurce Křesťanský advent a vánoce
2016, která je zdarma k dispozici vzadu
v kostele, najdete podrobnosti.
/Martina Urbanová/

BETLÉMY MĚSTA BRNA
Drazí spolufarníci, tentokrát nebudeme
spolu poznávat poutní místa naší vlasti,
ale protože právě prožíváme krásné
období adventu a narození Krista, tak si
povíme něco o jesličkách v některých
brněnských kostelích.
Katedrála sv. Petra a Pavla
Tvůrcem petrovského betléma je
řezbář Heřman Kotrba, který žil v
nedalekých Střelicích. Vyřezával ho v
letech 1950-1953. Je zhotoven z
několika monobloků z lipového dřeva,
čímž se od ostatních betlémů odlišuje.
Pozadí tvoří vyobrazení města s
hvězdou a figurami andělů a v jeskyni je
Svatá rodina - Panna Maria a sv. Josef
sklánějící se nad jesličkami s narozeným
Jezulátkem.
Tomu
se
přicházejí
poklonit Tři králové.
Kostel sv. Maří Magdalény
Původ betléma je neznámý. Je umístěn v
zadní části kostela. Postavy jsou ze
dřeva v barevném provedení. Maria s
Josefem jsou zobrazeni klečící v
adorační pozici u jesliček s Jezulátkem.
Kostel sv. Tomáše
Původně byl v tomto kostele umístěn
betlém roku 1950 od sochařky Jánské.
Figury ze dřeva vytvořili bratři
Kotrbové. Původní betlém byl však
poničen a proto byly zhotoveny
dekorace nové, do nichž byly umístěny
figury z původního betléma. Jeho
zvláštností je, že má dva soubory Svaté
Rodiny. Od Slavnosti Narození Páně do
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LITURGIE A MODLITBA

ČTENÍ O VÁNOCÍCH

Modlitba na konci roku
Dobrotivý Bože, chci ti děkovat za
všechno, co jsi mi v uplynulém roce
daroval. Doprovázel jsi mě a chránil mě
před špatnými cestami.
Můj život přináší díky tobě ovoce.
Děkuji ti za všechno, co ve mně vyrostlo
a za všechno, co se jiným dostalo skrze
mne.
Při pohledu na uplynulý rok myslím na
mnoho negativních věcí. Často jsem byl
nepozorný, žil jsem ze dne na den.
Promrhal jsem mnoho příležitostí na
setkání a nové začátky ve vztazích k
druhým lidem.
Zranil jsem bližní, protože jsem byl tak
velmi zaměřen na sebe, že jsem si
nevšímal, v jaké situaci je ten druhý.
Odpusť mi všechno, co jsem promarnil
nebo udělal nesprávně.
Věřím v tvé odpuštění a chci všechno
pohřbít, abych do nového roku vykročil
jako nový člověk.
Myslím na všechny lidi, se kterými jsem
v uplynulém roce prožíval svůj život a se
kterými jsem se setkal.
Požehnej je, aby vždy věděli, že nad
nimi držíš svou žehnající ruku.
Daruj jim Ducha vděčnosti, aby s
vděčností vložili uplynulý rok do Tvých
dobrotivých rukou a do nového roku
vykročili plni důvěry.
Amen.

Vánoční zvyky a tradice v českých
zemích
Štědrý
večer
souvisel
těsně
s následujícím svátkem – Božím hodem
vánočním, dnem narození Ježíška.
Liturgicky se Štědrý den označuje jako
vigilie, tedy předvečer slavnosti. Byl
dnem postu a přípravy, doprovázený
řadou lidových zvyků, od rozmanitých
pověr až po poetické obyčeje. Rodiče
slibovali dětem, že uvidí večer zlaté
prasátko, pokud půst dodrží, také je
strašili tím, že Perchta rozpáře ty, kdo
půst nedodrží. Dnes už postním dnem
není.
V 16. a 17. století chodívaly po českých
vsích na Štědrý den různé maškary,
jejich původ snad může sahat až
k předkřesťanským obřadům zimního
slunovratu.
V některých horských krajích, zvláště
na Valašsku, chodívali s koledou pastýři,
jinde koledoval ponocný. Pastýři i
ponocný před vstupem do domu troubili
na dlouhé rohy, zpívali rozličné koledy,
mezi nimi i proslulou: „Nesem Vám
noviny, radujte se “. Hospodyně je
štědře obdarovala vánočkou, koláči,
ovocem a někdy i penězi. ´

/z knihy modliteb Anselma Grüna: Daruj
mi široké srdce/

Adventní půst končil na Štědrý večer
s východem první hvězdy. Teprve tehdy
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zasedala rodina ke slavnostní večeři.
Před večeří se společně pomodlili,
děkovali za vše dobré předchozího roku
a prosili za požehnání do roku příštího.
Časté bylo přání, aby se všichni
stolovníci opět spolu sešli u příští
štědrovečerní tabule.
Večeře měla obvykle několik chodů;
tradiční česká jídla byla jiná, než je
známe dnes. Objevovaly se jídla jako kuba, muzika, pukance s mákem a
medem, hrachová nebo čočková polévka,
hubník (nákyp s houbami), jahelník,
pučálka, zázvorky, medové certle,
karamely, zavařeninové cukroví, kutelky
a řada dalších; někdy se také jedla
ryba, ale oblíbená příliš nebyla, protože
v 16. a 17. století platila za postní jídlo.
Teprve v 19. století se kapr stal
pokrmem vánočních tabulí. Jídla na
štědrovečerní tabuli muselo být tolik,
aby se všichni nasytili a ještě zbylo,
neboť podle lidové víry to bylo zárukou
hojnosti v příštím roce. Lidé se také
snažili,
aby
byly
na
stole
co
nejrozmanitější pokrmy – od masa a
pečiva, přes ovoce, sladkosti, nápoje až
po nepostradatelný chléb. Část pokrmů
ze štědrovečerní tabule se dávala
dobytku, kladla se ke keřům stromů do
zahrady a sypala se do studně. Ohlas
prastaré
oběti
měl
vyjadřovat
vzájemnost osudů celého hospodářství a
současně byl přáním zdaru v příštím
roce. Se Štědrým dnem byla vždy
spojena nadílka. Již Jan z Holešova
koncem 14. století uváděl, že „staří

nejen lidem, ale i dobytku v tento večer
projevovali
štědrost“.
Řemeslničtí
tovaryši připravovali dárky pro své
mistry, kteří je za to štědře pohostili.
Čeleď dostávala výslužku od hospodáře,
dárky si navzájem nadělovali příbuzní,
přátelé a dostávaly je pochopitelně také
děti.
V německých
zemích
se
obdarovávání dětí v předvečer Kristova
narození objevuje v 16. století a
postupně
nahrazovalo
nadílku
mikulášskou. Je zajímavé, že zatlačit
kult sv. Mikuláše vychází z působení
protestantského reformátora Martina
Luthera. Protože nechtěl svým dětem
dávat dárky na katolický svátek sv.
Mikuláše, začal jim je dávat o Štědrý
den.
Právě
vlivem
německého
protestantismu se vánoce změnily ve
svátek dětské radosti. V českých
zemích dostávaly děti dárky většinou na
Štědrý večer, někdy až ráno na Boží
hod vánoční.

Štědrý den byl podle lidové víry pro
předvídání budoucnosti nejvhodnějším
dnem roku. Ráno se lidé chodili umýt ke
studni nebo k potoku, aby byli celý rok
zdraví. Po večeři rozkrajovali jablka a
podle tvaru jaderníku odhadovali osud.
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Pokud měl jaderník podobu kříže, měla
přijít nemoc či dokonce smrt, hvězda
přinášela štěstí, majetek. Červivé nebo
zkažené jádro rozlousknutého ořechu
také předvídalo nepříznivou budoucnost.
Do vody se lilo ze lžíce roztavené olovo.
Jeho ztuhlý tvar napověděl, co se stane.
Pokud v noci vyšel člověk mimo ves do
polí, mohl spatřit, co obec očekává
v příštím roce.
V žádné sféře života neexistovalo tolik
pověr, jako byly praktiky svobodných
děvčat, jimiž chtěla poznat budoucího
muže, zjistit dobu svatby či osud
manželství. Děvčata pouštěla po vodě
skořápky vlašských ořechů s malými
svíčkami; jedna představovala děvče a
druhá milého. Pokud se přibližovaly, bylo
to dobré znamení. Přes rameno házela
ke dveřím střevíc, a pokud dopadl
špičkou směrem z domu, měla být do
roka svatba. Tvář nastávajícího ženicha
bylo vidět na hladině vody.
Starokřesťanská
církev
v Římě
stanovila Ježíšovo narození na 25.
prosince již ve 4. století, aby vytvořila
protiváhu starší pohanské slavnosti
„nepřemoženého slunce“, související se
zimním slunovratem. Z Říma se tento
zvyk rozšířil do všech katolických zemí.
V polovině 5. století povolil papež sv.
Lev Veliký, aby každý kněz mohl toho
dne sloužit tři mše – prvou o půlnoci,
druhou za úsvitu a třetí ve dne. Na Boží
hod vánoční měli věřící zbožně rozjímat,
podle lidové víry se vůbec nesmělo
pracovat, ani lůžka se neustýlala a

někde dokonce zavazovali dobytku huby,
aby nemohl přežvykovat a neznesvěcoval tak tento den.
/podle knihy Vlastimila Vondrušky –
Církevní rok a lidové obyčeje zpracovala
Lada/
Z historie tradice betlémů a zdobení
vánočních stromků
V předkřesťanských
dobách
slavila
většina tehdejších vyspělých kultur
příchod zimního slunovratu - návratu
životadárného slunce jako příslibu
nového života a úrody pro nadcházející
rok. S příchodem křesťanství se tento
svátek
změnil
v oslavu
narození
Spasitele – Ježíše Krista, rovněž
symbolu nového lepšího života. Vánoce
byly uznány křesťanskou církví ve
čtvrtém století našeho letopočtu a od
té doby se staly nedílnou součástí
kultury všech křesťanských národů.
Zhruba od 16. století se vánoce slaví
přibližně tak, jak je známe i dnes.
Pravděpodobně nejstarším vánočním
zvykem přežívajícím až do dneška je
tradice betlémů.
Ve 4. stolení po Kristu přinesl papež
Liberius do Říma pět prkének z
Kristových jesliček a uložil je v chrámu,
který podle nich dostal jméno Ad
praesepe (U Jesliček) – dnes bazilika
Santa Maria Maggiore v Římě.
Po návratu z Betléma roku 1223 svatý
František z Assisi se svými přáteli
přivedl do jeskyně u vsi Greccio živého
osla i vola a zinscenoval betlém, v této
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jeskyni proměněné v kapli pak kněz
sloužil půlnoční mši.
Betlémy později nesměly o vánocích
chybět
v žádném
kostele
ani
v domácnosti,
živé
obrazy
však
vystřídaly betlémy vyráběné z mnoha
různých materiálů, především ze dřeva,
ale i papíru, kukuřičného šustí, těsta a
podobně.

betlém nebo tzv. Krýzovy jesličky,
největší mechanický betlém na světě.
Také v brněnských kostelích najdeme
krásné
betlémy
z dílny
sochaře
Jaroslava Vaňka či bratří Kotrbů.
Zajímavostí pro naše čtenáře je
informace z kroniky, že sochař Jaroslav
Vaněk je také autorem obětního stolu
s reliéfem Poslední večeře Páně, sochy
Krista v nadživotní velikosti a soch sv.
Cyrila a Metoděje a apoštola sv. Judy
Tadeáše v ořechovském kostele Všech
svatých.
Betlémy se stavějí na konci doby
adventní, při vigilii Narození Páně (24.
prosince) ukládáme do jesliček figurku
Jezulátka. Od slavnosti Zjevení Páně (6.
ledna) se k zástupu směřujícímu do
Betléma, připojují také figury Tří králů.
V kostele pak bývají betlémy do svátku
Uvedení Páně do chrámu (2. února).
V blízkosti betléma bývá umístěna
pokladnička
nebo
dětmi
oblíbená
figurka černouška, který po vhození
mince zakývá na poděkování hlavou.
Touto
cestou
můžeme
podpořit
náročnou údržbu betlémů.
Daleko mladší, v současnosti však
bezpochyby nejrozšířenější vánoční
zvyk – zdobení vánočního stromečku –
vznikl v Německu, odkud se přibližně od
poloviny 17. století šířil do dalších
anglosaských zemí a později po celém
křesťanském světě. K nám doputoval až
v roce 1812, kdy hosté tehdejšího
režiséra Stavovského divadla Liebicha
mohli spatřit bohatě ozdobenou a

Marie Terezie roku 1751 zakázala
stavění betlémů a předvádění vánočních
her v kostelech a Josef II. vydal tento
zákaz znovu, označil zvyk za dětinský a
církve nedůstojný. Zákaz se týkal i
soukromých domů.
Přesto v domácnostech tento zvyk
přetrval a betlémářství se hojně
rozvíjelo v průběhu 19. století a
počátkem 20. století. Tradice stavění
betlémů pak byla přerušena po 2.
světové válce s nástupem ideologie
komunismu, přesto i v této době vzniklo
mnoho
obdivuhodných
betlémů
a
v mnoha
domácnostech
betlém
o
vánocích nechyběl.
Dodnes
stále
obdivujeme
např.
mechanický Proboštův třebechovický
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osvětlenou
jedli
jako
vyvrcholení
štědrovečerní hostiny v jeho zámečku v
Libni. Do lidových vrstev však vánoční
stromeček pronikal pomalu, někde jej
neznali ještě ani koncem 19. století.
Vánoční stromky se původně buď věšely
na strop špičkou dolů, nebo se stavěly
do dřevěného podstavce ve tvaru kříže
a
neodmyslitelně
k němu
patřily
rozsvícené svíčky jako symbol věčného
světla z Betléma. Později přibývaly další
ozdoby – sušené ovoce, malá jablka,
cukrovinky, pozlacené ořechy, papírové
řetězy slepované škrobem, ozdoby ze
slámy, brambor a jiných přírodních
materiálů.
Skleněné
ozdoby,
bez
kterých si dnes prakticky vánoční
stromeček nedokážeme představit, jsou
nejmladší, jejich vznik spadá přibližně
do 60. let 19. století.
/Leona/

ryb, jako jsou: pečená štika, candát na
roštu, plněný kapr a podobně. S oblibou
se podává konšelská mísa, která se
skládá z kousků vepřové pečeně,
kachny, husy, krůty, uzeného masa a ze
smetanových klobás. Nechybí zde ani
jablečný závin a ovocný salát s likérem,
který je podáván na závěr večeře. Místo
klasických vánoček se v Německu pečou
vánoční štoly. A nechybí ani cukroví.
Nejčastěji se však dělá vaječné cukroví
známé také jako marcipánové cukroví.
Rakousko
Sousední Rakousko slaví vánoční svátky
podobným způsobem jako u nás v Česku,
protože kdysi tvořilo s námi jednu zemi.
Na vánoce se připravuje spousta
sladkostí, speciálních cukrovinek a
sladkých jídel, například vyhlášený
rakouský
šlehačkový
dort.
Mezi
vánočním pečivem jsou jedničkou
vanilkové rohlíčky, ale skutečnou místní
specialitou je takzvaný kletzenbrot, což
je chléb s křížalami, který je považován
za nejstarší vánoční moučník vůbec. Asi
čtvrtina rakouských rodin má na
svátečním štědrovečerním stole kapra,
ale mnohem častěji se objevují i jiná
masa. Nejpopulárnější jsou vídeňské
vepřové řízky, krůta nebo kachna, ale
výjimkou není ani zvěřina. A samozřejmě
vánočka a štrúdl. I v rakouských
domovech se po večeři zapálí svíčky na
stromku a rozdávají se dárky. Stromky
jsou stále téměř výhradně živé. Na
Štědrý večer 24. 12. přichází Ježíšek
přivolaný cinkáním zvonečku. Dárečky

Štědrý den letem světem
Vánoce jsou svátky uznávanými téměř
po celém světě. Každá země má ale své
tradice, nabízíme malé pozvání do
různých zemí a kontinentů podle
dostupnosti informací.
Německo
Štědrý večer se odehrává nejčastěji
kolem jedličky, s rozsvícenými svíčkami
a barevnými ozdobami. Dárky naděluje
Christkind neboli Ježíšek. Zejména v
severních oblastech se však zachoval
vznešený Weihnachtsmann, který má
dlouhý plášť s kapucí a zrzavé vlasy i
vousy, a cestuje na divokém větru.
Vánoční kuchyně nabízí mnoho pokrmů z
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nebývají
drahé.
Spíše
nápadité,
praktické a vlastnoručně vyrobené.

před štědrovečerní večeří a po ní se
drží tradiční hodinka klidu a rodinné
pohody. Zvláště na venkově se v
minulosti po rozbalení dárků a večeři
chodily pod okna sousedů zpívat vánoční
koledy. Dnes už není zvykem se
vzájemně navštěvovat a večery se tráví
obvykle u televize. Půlnoční mši však
nevynechá téměř nikdo.

Maďarsko
Staré maďarské zvyky velí, aby na
Štědrý den nebyl nikdo sám, a tak
hlavně v minulosti zvaly rodiny ke svému
bohatě prostřenému stolu i tuláky z
ulice. Tento zvyk se dnes drží už jen v
málo rodinách. Na Štědrý den se má
držet přísný půst, a to znamená, že do
večeře se během dne nic nejí nebo jen
velmi málo. Štědrovečerní večeře bývá
bohatá, ale bezmasá. Místo masa jsou
podávány ryby. Večeře začíná hned po
setmění nebo s východem první hvězdy.
Zvykem bývá, že se rodina u
slavnostního stolu pomodlí a hospodář
pronese svůj přípitek se skleničkou
nového vína. Tam, kde jsou dodržovány
staré tradice, hospodyně také všechno
pokropí
svěcenou
vodou.
Hezkou
rodinnou tradicí je krájení jablka. Každý
člen rodiny své jablko rozdělí a podělí
se s ostatními, aby si vyjádřili
vzájemnou podporu a to, že jeden s
druhým
budou
vždy
počítat.
Štědrovečerní hostina se zahajuje
oplatkem s medem a česnekem, aby si v
příštím roce každý zachoval zdraví.
Následuje tradiční a neodmyslitelné
halászlé, což je vynikající rybí polévka,
která musí být patřičně pikantní. Potom
přichází na řadu smažená ryba s
bramborovým salátem. Večeři bývá
zvykem zapít dobrým vínem, nejlépe z
vlastní úrody. Zajímavostí je, že v
Maďarsku se dárky rozdávají ještě

Polsko
Slavení vánočních svátků má v Polsku
krásnou podobu, která vzešla ze spojení
církevních obřadů s lidovými zvyky a
obyčeji, z nichž některé pocházejí
ještě z předkřesťanských dob. Silná
křesťanská tradice dává vánočním
svátkům zcela jiný nádech. Vánoce tu
jsou více zaměřeny na soudržnost
rodiny a lásku k bližnímu. Děti rozbalují
dárky na Štědrý den s první vycházející
hvězdou, kdy nám naše české zvyky velí
teprve začít s večeří. V Polsku je 24.
12. obyčejný pracovní den, proto
slavnostní večeře začíná o trochu
později než je tomu u nás. Ke slavnosti
se shromáždí celá rodina i s prarodiči a
jinými příbuznými. Zhasnou se světla a
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zažehnou svíčky a prskavky na vánočním
stromě. S dárkem je pamatováno na
každého, dárek dostane i ten, kdo nebyl
očekáván. Poté, co se všichni obdarují,
přesouvají se ke svátečnímu stolu k
večeři. Před jídlem se rodina pomodlí a
otec přečte z bible o narození Ježíše
Krista v Betlémě. Málokterý stát se
může pochlubit takovým množstvím
aktivních tradic, jako právě katolické
Polsko. Jednou z nejoblíbenějších a
nejvíce dodržovaných je zvyk lámání
posvěcené
oplatky.
Právě
tímto
obyčejem
je
zahájena
slavností
štědrovečerní hostina. V Polsku mají na
Štědrý den večeři o dvanácti chodech
symbolizujících počet měsíců v roce a
počet apoštolů, od různých předkrmů,
pirožků, přes polévku, plněného krocana,
ryby až po speciální zákusky tzv. "ušky".
Na štědrovečerním stole nesmí chybět
polévky jako boršč, zelňačka, houbová
nebo rybí a samozřejmě štědrovečerní
ryba – kapr, sleď nebo jeseter. Večeře
je ukončena moučníkem.
Charakteristické
jsou
takzvané
makůvky, žemle máčené v mléce
dochucené mákem a rozinkami nebo
makové koláče. Úplně naposled přijde
sušené ovoce a rozmanité cukroví. O
půlnoci navštěvují lidé pastýřskou mši,
nazývanou také Pasterka. Je to
připomínka noci, kdy pastýři oslavovali
malého Ježíše.

naše zelňačka. Na stole jsou také
opékance či bobalky, což jsou bochánky
velikosti ořechů pečené z kynutého
těsta, které se jedí spařené a posypané
mákem. Podstatná součást menu jsou
oplatky, které se jí s medem a
česnekem. Místo vánočky se pečou
koláče a bábovky. Určitě nechybí
bramborový salát, jen tradičního kapra
častěji nahrazují jiné ryby. Na Štědrý
den se zdobí stromeček a kolem dveří
se zapichují větvičky.

Štědrý den je zároveň i postním dnem.
Přes den lidi jedí málo, oběd se vůbec
nepřipravuje. Rodiče slibují dětem,
pokud vydrží bez jídla, uvidí večer
zlatého koníka, vůz nebo prasátko.
Štědrovečerním přípitkem si před
večeří rodina přeje, aby se na příští rok
opět společně setkala u vánočního stolu.
Připíjí se na zdraví většinou skleničkou
vína nebo pálenky. Kdysi lidé věřili, že
sníst na Vánoce česnek znamená zajistit
si zdraví na celý další rok, a tak po
přípitku každý snědl kousek chleba nebo
vánočky a česnek. Oplatka s medem
platila
za
tradiční
předkrm.

Slovensko
Na Štědrý den se na Slovensku nejí rybí
polévka, ale kapustnica, což je něco jako
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Symbolizovala radost a duševní čistotu
pro celou rodinu. Kulaté nebo oválné
oplatky pekli v minulosti kněží na faře,
později i učitelé v církevních školách.
Oplatky z nekvašeného těsta ve
formách s církevními symboly se pekly
celý prosinec a pak byly rodinám
roznášeny. Potom se teprve rozbalovaly
dárky a nakonec se šlo na půlnoční mši.

Ale nic nebrání těm, kteří chtějí
dodržovat klasické vánoční tradice, aby
povečeřeli
krocana
s kaštanovou
nádivkou.
Ve Francii je to pak Otec Vánoc - Pere
Noël. Buď dětem plní dárečky jejich
boty připravené ke krbu, nebo přivazuje
dárky
stuhami
na
stromeček.
K slavnostní večeři si Francouzi rádi
dají pečeného krocana s kaštanovou
nádivkou či lanýžovou pastou. Protože
jsou vyhlášenými gurmány, rádi si
pochutnají na le reveillon - pokrmu
z ústřic a chybět nesmí husí játra.

V Anglii dárky pod stromeček naděluje
Father Christmas v noci z 24. na 25.
prosince. Děti tak nemohou dospat, jak
se těší na ranní rozbalování dárečků.
Tradičním vánočním jídlem v britském
království
je
krocan
s ořechovou
nádivkou. Sladkou tečku pak tvoří
vánoční puding. Ten se připravuje
v době adventu a míchat ho chodí každý
člen rodiny. Při míchání pak vyslovuje
své přání. Během večeře se pak do
pudingu ukrývají mince, prstýnek, nebo
náprstek. Kdo ho z mísy vyloví, tomu
bude v nadcházejícím roce přát štěstí.

V Itálii začínají vánoční svátky na Boží
hod, po papežově požehnání Urbi et
orbi. Vánoční čas končí na Tři krále, kdy
komínem přilétá čarodějnice Befana. Ta
vloží hodným dětem do připravených
ponožek dárky a zlobivým uhlí. 24.
prosinec se v Itálii nese ve znamení
návštěv přátel, následující den už je
ovšem dnem slavnostním. A při něm na
stole zpravidla nechybí krocan nebo
pečené jehně.

Pětadvacátého prosince naděluje dárky
v Americe Santa Claus. Na sváteční
tabuli pak nechybí nadívaná krůta. K té
se podává bramborová kaše, sladké
brambory, vařená kukuřice, nádivka,
brusinkový kompot a pečivo.

Ke španělským vánocům patří hlavně
ovčí a kozí speciality a lahůdky, jakými
jsou máslové placky, citrónový dort
s kandovaným ovocem, nebo pečivo
s piniovými jadérky. Po večeři, která se
podává kolem desáté hodiny večer,
dostanou
děti
dárky
a o půlnoci
nejmladší člen rodiny položí do jesliček
rodinného betlému Ježíška. Pak se jde
na půlnoční mši.

Slunce a teplo - to jsou Vánoce
v Austrálii. S tím souvisí i fakt, že
sváteční večeře se často odehrává
přímo na mořské pláži. K jídlu se
podávají studené obložené mísy, ovocné
a zeleninové saláty a osvěžující nápoje.
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Vánoční
oslavy
ve
Finsku naplno
propukají 24. prosince v poledne.
K adventním tradicím ve skandinávských
zemích
patří
podvečerní
rodinné
bohoslužby,
návštěvy
hřbitova
a zapálení svíčky zemřelým příbuzným.
A kromě zpívání koled a hraní her také
společná návštěva sauny. Tradičním
štědrovečerním jídlem je ryba, která se
podává například s obloženou mísou,
šunkou s hořčicí, slanečky, domácím
sýrem či houbovým salátem. Po večeři
zazvoní zvoneček a dárky rozdává Joulu
Pukki, kterému vydatně pomáhají
pidimužíci. Říká se, že když nějaké děti
hodně zlobí, pidimužíci je odnesou do
svého ledového království.

Stejně jako malí Španělé toužebně
čekají děti v této bývalé španělské
kolonii na 6. leden, až budou moci
otevřít dárky rozdávané na radnici
Třemi králi.
Na sousedním souostroví Svatý Tomáš
a Princův ostrov připravují obyvatelé
každé vesnice lidský betlém, podobně
jako v Portugalsku.
Vraťme se ze světa zpět do místa, kde
se Pán Ježíš narodil.

V Norsku naděluje dárky Julenissen.
V noci před Štědrým dnem mu děti
dávají za okno misku s ovesnou kaší, aby
se posilnil na své daleké cestě po noční
obloze. Ovesná kaše ostatně nechybí ani
na štědrovečerním stole. A ten, kdo v ní
najde ukrytou mandli, má velké šance,
že se v příštím roce vdá nebo ožení. Po
koledách zpívaných doma u kamen
a u ozdobeného stromečku začínají
všichni členové rodiny rozbalovat dárky.

Bazilika Narození Páně v Palestině
patří od roku 2012 do světového
dědictví UNESCO. Kostel nechala
postavit císařovna Helena v letech 327
– 333 n.l., je postavená nad místem
narození Ježíše a představuje jedno
z nejsvětějších míst. Do baziliky se
vstupuje dřevěnými Dveřmi pokory,
které jsou vysoké jen 140 cm. Za
oltářem se nachází točité schodiště,
které vede do jeskyně dlouhé cca 12 m
a široké 3 m, je osvětlena množstvím
olejových lamp. Místo narození, které se
nachází pod oltářem na mramorové

Tři králové, půlnoční mše a modlitby
v kostelech 24. a 25. prosince, ale také
umělé vánoční stromečky, girlandy
a obří figurky Santa Clause, to vše dnes
patří k Vánocům v Africe.
V Rovníkové Guineji, která je převážně
křesťanská, začínají svátky v polovině
prosince křty a svatým přijímáním.
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desce, je označeno čtrnácticípou
stříbrnou hvězdou.
Kousek dál je další oltář v místě, kde
stály jesličky. Radio Vaticana letos
v srpnu vydalo zprávu, že již třetím
rokem probíhá rozsáhlá rekonstrukce
baziliky, na které se podílejí tři církve:
římskokatolická, řecká pravoslavná a
arménská apoštolská.
/Leona/

našich srdcí a otvírala se pro působení
Ducha svatého. Po mši sv. byla možnost
svátosti smíření, adorace. Poté byl čas
na oběd, nákup knih.
Další část odpoledne už byla, jak známe
z MM, odevzdání našich dětí při
společné modlitbě, velice silné okamžiky
prosycené odevzdáním a pokorou před
naším Pánem. Společná adorace a sdílení
maminek ukončily celý den ve dvacet
hodin. Krásný den s Pánem a na dlouhou
dobu povzbuzení do našich životů! Celý
den
provázela
svým
hudebním
doprovodem skupina Výbuh z Havlíčkova
Brodu. Děkuji mamince Radce za
bezpečný odvoz, všem koordinátorkám a
maminkám za přípravu celého setkání.
Děkujeme Pánu za to, že nás k sobě
přiblížil.
/Milena Kovářová/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Ohlédnutí za setkáním hnutí MM
Ve dnech 21-23.10. se v Brně v sále KC
Babylon
konalo
Národní
setkání
Modliteb matek. V sobotu 22.10. jsme
se vypravily i my z naší ořechovské
farnosti. Jelo nás šest maminek
(babiček). Ráno si každá z nás vybrala
písmeno skupiny, ve které během dne
proběhlo krátké představení a sdílení
našich
radostí
a
zkušeností
s mateřstvím.
Po úvodním slovu hlavní koordinátorky
Markéty Klímové, si převzala slovo
maminka Františka Böhmová, její krásné
povídání a postřehy z vlastního života a
práce s dětmi byly zajímavé, úsměvné,
ale i moudré a určitě si každá z nás
odnesla to svoje – např. změnit optiku
(podívat se na problém z jiného úhlu
pohledu).
Potom jsme se přemístily do kostela sv.
Tomáše, mši sv. sloužil duchovní otec
MM o. Šebestián Smrčina a s ním
dalších osm kněží. Kostel byl plný
maminek, atmosféra vskutku sváteční.
Slova otce Šebestiána se zase dotýkala

Duchovní obnova s bratry misionáři
Ačkoli byla duchovní obnova avizována
jinak než byla skutečnost, pravdou je,
že mi to Pán Bůh zařídil přesně tak, jak
to bylo pro mne důležité.
Navštívila jsem v pátek mši svatou s
vysluhováním
svátosti
pomazání
nemocných. I když jsem se osobně
nezúčastnila této svátosti, i přítomnost
tohoto aktu – vkládání knězových rukou
i pomazání olejem čela a dlaní
dotyčného, ve mně zanechalo velkou
stopu. Jako bych já sama tam stála a
přijímala tu nevýslovnou radost, to
nevýslovné požehnání z Božích rukou.
V sobotu ráno jsem jela na roráty – co
to je, co se při tom dělá, mám si přinést
lampičku se svíčkou a co dál? Věděla
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jsem, že se to dřív dělávalo, že se
chodilo o adventu každé ráno na mši, že
se zpívala jakási písnička, že to bylo při
svíčkách… A dál?? Dál už nic. A
najednou bylo pozvání otce Pavla a Jana
na sobotu, na půl sedmou, na roráty.
Pokračování – společná snídaně na faře.
A pak – zhlédnutí dokumentu o misiích.
Očekávání!! No, z mé strany rozhodně i
velká zvědavost.
V 6:30 je ještě celkem tma (v kostele
se zdá trochu větší). Mše se vysluhuje
pouze při svíčkách. Otec Jan říká, že je
těžké přinutit se vstát a jít do kostela.
Zapálit svíčku je to lehčí z této chvíle.
A mluví o světle, o zapalování, o Marii, o
Alžbětě, o jejich setkání (o tom bylo
dnešní čtení – Panna Maria navštívila
Alžbětu), o tom, co znamenají jejich
jména. A tak mne to unáší, ten příběh,
jejich touha, jejich víra, jejich
odevzdání se. Mše se chýlí ke konci a já

si tak říkám, jak je úžasný ten přechod
ze
světla
svíček
do
světla
probouzejícího
se
dne,
které
probleskuje skrze okna.
Mše končí a já odcházím s ostatními na
faru kde je avizovaná společná ranní
snídaně. A mně je dobře. Mám radost.
Je báječné si, bez všeho přemýšlení nad
starostmi všedního dne, užívat společné
chvíle, při společné rodinné farní
snídani. Měla jsem v sobě ten úžasný
pocit sdílení se, pocit pospolitosti.
Završením tohoto společného rána byl
dokument
o
misiích
v Hondurase.
V nedělním kázání otce Pavla jsem cítila
provázanost s myšlenkou toho, co nám
dokument chtěl říct. Jsem ochotný
otevřít své srdce, jsem ochotný otevřít
svou náruč, jsem ochotný otevřít svou
dlaň pro druhého?? Co myslíš??
/Lada/
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Adventní nabídka
Bratři z Misijní společnosti sv. Vincence
de Paul, P. Pavol Kavec působící t.č.
v Bratislavě a P. Ján Jakubovič působící
t.č. v Lošticích, se nám věnovali víc než
tři dny, od čtvrtka 8.12. do neděle 11.12.
Pro každého měli nabídku. Zaujalo mě,
s jakou horlivostí a radostí se nám
věnovali, jak bohatý duchovní program
připravili. Mám radost, že i v našich
farnostech je možnost v adventní i
postní době účastnit se duchovních
obnov a využít tak čas udělat něco navíc
pro své duše. Pevně věřím, že každý
můžeme poděkovat osobní modlitbou za
toto misijní dílo.
/Leona/

na okraji), pod ním text latinský a pak
český. Latinský a český text jsou
prakticky totožné a v obou je Goliáš
(Golias prostratur – Golias oblúpen).
Nápěv má jiný rytmus, než jak píseň
zpíváme nyní; v dnešní notaci by byl
zapsán v 6/8 taktu. Z rytmu písně a
z toho, že píseň zřejmě byla původně
latinská, můžeme se znalostí tehdejší
doby usuzovat, že píseň vznikla
v církevním prostředí minimálně 100 let
předtím, než byla ve Franusově
kancionálu zapsaná. A předpokládat, že
tam původně nebylo „Goliáš oloupen“, ale
„Beliáš oloupen“. V době Pána Ježíše
nazývali Židé jménem „Beliar“ počeštěno
Beliáš- Satana,
Ďábla.
Slova Satan, Ďábel je oloupen, veselme
se, člověk jest vykoupen, radujme
se! jsou naprosto logická a srozumitelná.
Klerikové věděli, kdo je to Beliáš, jenže
to nevěděli prostí lidé, kteří píseň
zpívali česky. Tak si Beliáše změnili na
Goliáše,
kterého
dobře
znali
z populárního
příběhu
o
slavném
vítězství
mládenečka
Davida
nad
obrem.
A přešlo to i do latinského textu. Když
budeme zpívat naši vánoční hymnu, ať
ve
chvíli,
kdy
ústa
budou
vyslovovat Goliáš oloupen, naše mysl
říká: Kristovým narozením je BeliášĎábel-Satan
oloupen, člověk
jest
vykoupen a opravdu veselme se, radujme
se!
/autor: P. PhDr. Karel Cikrle/

Z kostelního kůru
Již před rokem, ale po uzávěrce
vánočního
čísla,
jsme
obdrželi
následující příspěvek od naší milé
varhanice Jany Ryšavé. S povděkem jej
zveřejňujeme nyní.
Goliáš oloupen – člověk jest vykoupen
Asi znáte rčení „Dostal se do toho jako
Pilát do kréda“ a víte, co to znamená.
Ale víte, jak se dostal Goliáš do Narodil
se Kristus Pán? Přesně to neví nikdo.
Mám na to svou teorii, už nevím, co z ní
jsem někde vyčetl a k čemu jsem došel
sám. Ta teorie zní takto:
Píseň je poprvé zapsaná ve Franusově
kancionálu z r. 1505. Nejprve je jeden
řádek not (tehdy se známé písně
nenotovaly celé, ale pouze jejich
začátek, někdy jen načrtnutých 4-5 not
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Pochvala varhaníkům
Děkuji touto cestou našim varhaníkům
v kostele Všech svatých v Ořechově, za
to, že učením nových písní, nápěvů žalmů
a ordinárií rozšiřují naše možnosti ke
chválení našeho Pána 
/Radka Jedličková/

Urban, všichni již důchodci. Přesto se
náročné práce, ve výšce a v tak
stísněném prostoru nezalekli a závadu
odstranili. Nebylo to snadné, ale
podařilo se.
Závada byla na zvonu zvaném „ Poledňák.
Jde o nesmírně historicky cenný zvon,
který byl ulit v roce 1494. Závada
spočívala v uvolnění šroubů na uchycení,
posunutí zvonu ze středu a jeho
naklonění k jedné straně. Tím se mohl
zvon nenávratně poškodit, protože se
posouváním
odíral
o
samotnou
konstrukci, která jej nesla. Dnes se už
nemusíme obávat, že zvon bude muset
být vyřazen z provozu. Byl zajištěn
proti posouvání. Znovu zvoní naplno,
svolává věřící k bohoslužbám a vyzývá
k modlitbě.
Výše uvedeným farníkům patří uznání a
velké
poděkování.
Práci
provedli
zodpovědně a zcela nezištně. Ušetřili
naší farnosti nemalé peníze, které by
vyfakturovala odborná firma. A co by
bylo starostí s uzavřením smlouvy,
zárukou, dohadování se o ztížených
podmínkách, atd. Ať jim Pán Bůh žehná
a jistě jim několikanásobně odplatí.
Stáří předmětného zvonu je více než
500 let. To není zrovna málo. Čemu
všemu byl přítomen a co všechno prožil?
Bylo by zajímavé dozvědět se více o
historii všech našich zvonů. Snad někdy
příště, musí se totiž zalistovat ve farní
kronice.
/za vděčné farníky napsala Ludmila
Krečmerová/

Kostelní zvon byl opraven ve vší
tichosti a skromnosti
Již delší dobu kostelní hospodáři
upozorňovali na to, že velký zvon ve věži
kostela u Všech svatých v Ořechově
vyžaduje vážnou opravu, že hrozí jeho
uvolnění ze závěsu.
Pro nedostatek financí byly opravám na
kostele a faře stanoveny priority. Hned
po výměně dalších dvou oken v zadní
místnosti fary, došlo na zvon. Na
poslední ekonomické radě vznikl nápad,
že na posouzení stavu uchycení zvonu
oslovíme místní zkušené řemeslníky.
„Více hlav, víc rozumu“. A tak se
jednoho dne v říjnu tohoto roku stalo.
Byli osloveni odborníci přímo z naší
farnosti. Kostelník pan Alois Plšek je
provedl věžním prostorem, aby shlédli
závadu a podumali, co s tím. Byli
osloveni správní lidé, odborníci skutečně
na slovo vzatí a shodou okolností to byli
právě ti, kteří původně před časem zvon
na věži zavěšovali. Naznali, že je možné
závadu odstranit vlastními silami.
Dohodli si termín, sehnali potřebný
materiál, zajistili vhodné nářadí a šlo se
do toho. A to vše velmi ochotně a pro
kostel rádi. Při opravě se sešli pan Alois
Plšek, Bohumil Trenz, Jiří Ryšavý a Jan
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Vysvěcení kapličky sv. Huberta v
Moravanech
První listopadová sobota nás přivítala do
krásného slunečného rána a skupinka
poutníků v čele s otcem Mariuzsem se
vydala k nedalekému lesu, aby byla
přítomna
nevšednímu
okamžiku
vysvěcení
kapličky
sv.
Huberta.
Tvůrcem tohoto díla je lesní hospodář
Petr Mánek, který vzniku této
myslivecké poklony věnoval dva měsíce
intenzivní
práce
a
byl
hlavním
iniciátorem myšlenky jejího vysvěcení.
Nádherně propracované řezbářské dílo
zvelebilo rozcestí Moravan, Nebovid a
lesa Kásibel, aby slovy samotného
autora "Sloužilo jako poděkování sv.
Hubertovi - patronu myslivců, za
celoživotní přízeň v lovu, péči o zvěř a
přírodu jako celku". Otec Mariusz ve
svém kázání vyzdvihl význam myslivosti
ve vztahu ke sv. Hubertovi, kde
zdůraznil, že právě myslivci a lesníci,
jsou ochránci krajiny, lesů i zvěře, že
jsou to právě oni, kteří s pokorou ctí
přírodní dědictví naší země. Slavnosti
se zúčastnila téměř šedesátka hostů,
desítka dětí a zhruba stejný počet psů.
Malé pohoštění, které myslivci na závěr
slavnosti připravili, bylo příjemnou
tečkou
za
krásným
sobotním
dopolednem. Věřím, že se panu Petru
Mánkovi splní jeho přání a z tohoto
zákoutí se dle jeho slov stane příjemné
odpočívadlo pro unavené poutníky.
/Kateřina Novohradská/

Ještě pár slov k faře v Tikovicích
V minulém čísle jste byli seznámeni
s některými
informacemi
ohledně
rekonstrukce, která probíhá na faře
v Tikovicích. Myslím si, že by bylo dobré
ještě malé doplnění.
O
situaci,
že
vyvstala
potřeba
vybudovat v Ořechově zázemí pro
kněze, jednaly dne 16. 3. 2016 na
společném zasedání ekonomické rady
obou našich farností, tedy jak sv. Jiří,
tak Všech svatých. Přítomny byly
rovněž obě pastorační rady. Jednání
bylo otevřené a velmi konstruktivní, po
zvážení
všech
skutečností
došlo
k jednomyslnému rozhodnutí vybudovat
byt pro kněze generální rekonstrukcí
pravé části fary v Tikovicích. Tato
varianta byla zvolena zejména proto, že
byla nejekonomičtější, časově poměrně
méně náročná a celkově nejreálnější. Po
tomto rozhodnutí začaly prakticky
okamžitě rozsáhlé brigádnické akce,
konkrétně poprvé 2. dubna 2016.
Celkem se pracovalo 14 sobot a 3 všední
dny. Začátky byly ráno v 8 hodin a
brigády trvaly 4 až 6 hodin, sešlo se
v průměru
9
účastníků.
Skladba
pracovníků byla následující – vystřídalo
se 19 mužů z Tikovic, po 2 z Ořechova a
Silůvek a 1 z Prštic. Mnoho osob se
zúčastnilo téměř na všech brigádách!
Ještě nějaká zajímavá čísla - celkem se
vykopalo a odvezlo 23 kontejnerů sutě,
nejvíce v sobotu 30. dubna, v 10 mužích
5
plných
kontejnerů.
Opravdu
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úctyhodné! Nelze však zapomenout ani
na ženy, které významně pomáhaly při
vyklízení fary a úklidu dvora. Snahou
bylo udělat co nejvíce prací svépomocí a
ušetřit tak peníze. To se opravdu dobře
podařilo a úspory se dají vyjádřit
v řádech, které značně přesahují sto
tisíc korun. Všem brigádníkům tak patří
obrovský dík a Pán Bůh zaplať!
Nynější stav prací je následující. Byly
provedeny podkladové betony a sanační
injektáže zdiva. Dále rozvody veškerých
sítí a výstavba příček. Nyní nás čeká
odlití podlah, osazení oken a dveří,
omítky, stropní podhledy a tak dále.
Ambicí bylo, aby byl byt hotový do
konce roku. Už vidíme, že se to
nepodaří, v průběhu stavby se objevily
některé komplikace, jak už to u
rekonstrukcí bývá. Lze ale říci, že se
dílo daří, a to je hlavní!

Bojujeme také s financováním. Myšlenku
hypotéky jsme opustili, neboť nám
nebyla učiněna žádná výhodná nabídka.
Nyní byly první faktury uhrazeny
z peněz štědrých soukromých donátorů,
kteří věnovali částky od jednotek až po
desítky tisíc korun (tři dokonce 50 000
Kč!). Všem patří veliký dík. Další náklady
se prozatím zaplatí ze zápůjčky od
farnosti Brno - Lesná. Dává nám to rok
na definitivní vyřešení financování.
Přispěly také některé okolní obce. To
vše nás naplňuje optimismem. Naděje,
že by naše farnosti mohly mít opět
kněze, který by bydlel v Ořechově, nás
posilovala a stále posiluje. Věříme, že se
vše s Boží pomocí zdaří.
/Miroslav Florián, člen ekonomické
rady/
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Soustředění scholy ve Volfířově
O prvním adventním víkendu, s vědomím
blížících se vánoc a tedy i vánočního
koncertu, se velká část moravanské
scholy sešla ve Volfířově u Kostelního
Vydří, kde jsme společně prožili víkend
ve znamení zpěvu, úsměvů i duchovního
zastavení v začínajícím období přípravy
na Kristův příchod. Víkend vlastně začal
už v pátek na svátek sv. Kateřiny
Alexandrijské, kdy jsme doprovázeli mši
svatou při svíčkách v nebovidském
kostele. Po sobotním intenzivním a
radostném
zkoušení
jsme
pobyt
zakončili nedělní mší svatou v kostele ve
Volfířově,
kterou
jsme
hudebně
doprovázeli, a závěrečným setkáním
v kapli v budově fary. Kdyby bylo třeba
shrnout víkend třemi slovy, nezbylo by
pro výraz „dřina“ místo. Předně to byla
radost ze společenství, které zpěvem
oslavuje Pána.
/Petr Koutný/

společně se zamýšlet se nad otázkami,
které běžně na mysl nepřicházejí.
/zúčastněný manželský pár/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Rob Parsons – Jak žít a přežít
manželství
Jak už mnozí víme, v naší farnosti
probíhá od konce listopadu projekt
Manželské večery každou neděli od 19
hodin
v restauraci
U
rybníčka
v Ořechově. Přicházejí nejen manželé
z našich
farností,
ale
přijíždějí
načerpat také manželé ze Šlapanic,
Tuřan a jiného blízkého okolí. To je
povzbudivá výzva k tomu, přidat se.
Druhá část setkání pokračuje po Novém
roce – 8.1.,15.1.,22.1.,29.1. Pro doplnění
této nabídky bychom chtěli upozornit na
útlou knížečku Jak žít a přežít
manželství, vydanou Karmelitánským
nakladatelstvím v r. 2015.
Autor jednoduchou formou popisuje
zkušenosti ze své poradenské praxe,
zkušenosti s manželskými problémy a
jejich řešením. Knihu lze přečíst asi za
hodinu, ale kdo do ní nahlédne, jistě dá
za pravdu, že stojí za to vrátit se
k některé z deseti kapitol: Pěstujte
efektivní komunikaci, Udělejte si čas,
Jak
zvládat
konflikty,
Přijměte
nezměnitelné, Buďte krotiteli duchů,
Jak být rodičem a nepřijít o rozum,
Věřte v milování, Jak si poradit s dluhy,
Myslete na děti a Zbavte se iluzí.
/Leona/

Manželské večery v Ořechově
Probíhají každou neděli v 19 hodin
v restauraci U rybníčka.
Každý manželský pár sedí samostatně u
svého stolečku. Začíná se společnou
večeří. Každý z manželů dostane svůj
„pracovní sešit“, ve kterém jsou do
kapitol zpracovaná jednotlivá témata, i
s úkoly. Večerem provází vedoucí
manželský pár Marie a Pavel Pospíšilovi
z Brna. Program je též prokládaný
videem k danému tématu. Myslím, že
tato setkání nabízí manželům čas
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 na závěr vánoční doby v neděli 8.1.
jsme zváni na koncert v kostele Všech
svatých, začátek bude upřesněn
 manželé jsou zváni na pokračování 2.
části Manželských večerů od 19:00 hodin
v restauraci
U
rybníčka
v neděli
8.1.,15.1.,22.1.,29.1. Přijít mohou i ti,
kteří se neúčastnili 1. části
 3. farní ples ořechovské a moravanské
farnosti se uskuteční v sobotu 21. ledna
2017 v ořechovské orlovně od 20:00.
Vstupenky si můžete rezervovat a
objednat prostřednictvím webové stránky
farniples.cz nebo v Ořechově u Viktora
Steingarta
a v Moravanech u Vojty
Langáška.

CO NÁS ČEKÁ
 v neděli 18.12. v 15:30 koncert ZUŠ
u sv. Jiří v Tikovicích
 na Boží hod vánoční 25.12. možnost
prohlídky betlémů v kostelích našich
farností – kostel sv. Jiří 15:30 – 17:00,
kostel Všech sv. 14:00-17:00, kostel sv.
Václava v Moravanech 14:00 – 17:00,
kostel Povýšení sv. Kříže v Nebovidech
16:00-17:00 hodin
 svátek sv. Štěpána 26.12. jsme zváni
na Vánoční koncert, začátek v 18:00
v moravanském kostele
 na slavnost Zjevení Páně 6.1.2017
budou slouženy mše sv. u Všech sv.
v Ořechově v 17:30 a v Moravanech
v 19:00

Rozpis vánočních bohoslužeb v našich farnostech
Ořechov
sv. Jiří
16:00 MS.
14:30 MS.

Ořechov
Všech sv.
21:30 MS
9:00 MS.

Moravany

Nebovidy

Radostice

23:00 MS.
24.12.2016
10:45 MS.
25.12.2016
Narození Páně
8:00 BS
9:00 MD
10:45 MD
14:30 MS.
26.12.2016
Sv. Štěpána
18:00 MS.
28.12.2016
Betlémských dětí
17:00 MS
29.12.2016
17:00 AD 19:00 MS.
30.12.2016
Svaté Rodiny
17:30 MS.
18:00
MS+
20:00 AD
31.12.2016
Sv. Silvestr
OMS+AD
1.1.2017 Slavnost
9:00 MS+ 10:45 MS+ 14:30 MS+
Matky Boží Panny Marie
OMS
OMS
OMS
MS mše svatá, MD mše svatá pro děti, AD děkovná adorace na závěr uplynulého roku,
OMS obnova manželských slibů. BS bohoslužba slova

Prštice

10:30 MS
(o. Bláha)

16:30 MS+
OMS
10:30 MS.
(o.Bláha)
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