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SLOVO OTCE KRZYSZTOFA
Milí moji farníci, 7. října budeme slavit
památku Panny Marie Růžencové. Je to
také první sobota v měsíci.
S letošním stoletým výročím zjevení
Panny Marie ve Fatimě je dobré si
připomenout praxi prvních sobot v
měsíci,
kterou
Matka
Boží
tak
doporučovala. Při zjevení 13. června
řekla Panna Maria Lucii, že Pán Ježíš
chce na světě rozšířit úctu k jejímu
Neposkvrněnému Srdci a přivést lidi k
tomu, aby ji lidé více poznali a zamilovali
si ji. Přitom sestra Lucie vyprávěla, že
viděla v dlani její pravé ruky Srdce
ovinuté trny, které se jevily jako
zabodnuté. Děti, které to společně
viděly,
pochopily,
že
to
bylo
Neposkvrněné Srdce Panny Marie,
potupené hříchy lidí.
Při dalším zjevení 13. července žádala
Panna Maria zasvěcení Ruska jejímu
Neposkvrněnému
Srdci
a
smírná
přijímání o prvních sobotách. V šestém a
posledním zjevení 13. října 1917 se
zjevila Panna Maria s karmelským
škapulířem a žádala, aby všichni nosili
škapulíř, který je znamením zasvěcení
jejímu Neposkvrněnému Srdci. O sedm
let později, 10. prosince 1925, se sestře
Lucii zjevila Panna Maria po boku Dítěte
Ježíše na zářícím oblaku v její cele,
položila jí jednu ruku na rameno a v
druhé držela Srdce ovinuté trním. V tu

chvíli Ježíš řekl: Měj soucit se Srdcem
mé Nejsvětější Matky ovinutým trny,
které je ustavičně zraňují, protože není
nikoho, kdo by činil pokání, aby trny sňal.
Panna Maria k tomu dodala: Hleď, moje
dcero, mé Srdce je ovinuté trny, jimiž
je lidé ustavičně zraňují skrze svá
rouhání a nevděčnosti. Potěš mě alespoň
ty a oznam všem toto: Všem, kteří po
pět měsíců v první sobotu se vyzpovídají
a přijmou svaté přijímání, a budou v mé
společnosti 15 minut rozjímat o patnácti
růžencových tajemstvích s úmyslem
ulehčit mému utrpení, slibuji, že budu u
nich v hodině jejich smrti se všemi
milostmi nezbytnými pro jejich věčnou
spásu.
Sobota je dnem od nepaměti zasvěceným
Panně Marii. V první soboty v měsíci
jsme zváni do kostela sv. Jiří. V 19.00
hodin
začínáme
pobožnost
k
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Modlíme se růženec a adorujeme Krista
v Nejsvětější Svátosti. Jde o splnění
jednoho
přání
Panny
Marie
ve
fatimských zjeveních.
P. Krzysztof
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listopadu 1887, během audience, kterou
poskytl papež Lev XIII. poutníkům z
Lisieux, s dětskou odvahou požádala Svatého otce o dovolení, aby se
mohla stát karmelitkou již v patnácti
letech. Na Karmel v Lisieux nakonec
vstoupila 9. dubna 1888, 10. ledna
následujícího roku přijala hábit a 8. září
1890 složila sliby.
Všechny drobné úkoly každodenního
řeholního života se snažila plnit s
pokorou, evangelijní prostotou a velkou
důvěrou
v
Boha.
Tento
způsob
duchovního života nazývala „malou
cestou“. Slovem i příkladem se snažila
předávat svou malou cestu ostatním
sestrám, zejména novickám. Když
objevila, že jejím povoláním je být
láskou v srdci církve, nabídla svůj život
Bohu za spásu duší a za církev. V noci ze
Zeleného čtvrtka na Velký pátek, 3.
dubna 1896, Terezie poprvé vykašlávala
krev, což bylo prvním znamením nemoci,
které nakonec podlehla. Ona sama
přivítala tuto událost jako tajemné
navštívení svého Božského snoubence. 8.
července
byla
přestěhována
do klášterní nemocničky. Její utrpení a
zkoušky sílily. Zemřela strávena láskou
30. září 1897. Její poslední slova „Můj
Bože..., miluji Tě!" uzavřela její
čtyřiadvacetiletý
pozemský
život
a započala – jak po tom sama toužila –
novou fázi jejího apoštolského působení
ve prospěch duší, fázi, kterou ona sama
předpověděla slovy: „budu sestupovat a
sesílat déšť růží na zemi".

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
(1873-1897)
Marie Františka Terezie Martinová se
narodila 2. ledna 1873 v Alenҫonu ve
Francii. Jejími rodiči byli Louis Martin a
Zélie Guérinová. /Poprvé v moderních
dějinách papež František kanonizoval
manželský pár,
Zelii
a
Ludvíka
Martinových, stalo se tak během
probíhající biskupské synody o rodině
v říjnu 2015./ Po smrti matky, paní
Zélie, se 28. srpna 1877 rodina
přestěhovala do Lisieux. Koncem roku
1879 přijala Terezie poprvé svátost
smíření.

Foto: Wikipedie

K prvnímu svatému přijímání, které se
uskutečnilo 8. května 1884, ji připravily
sestry kláštera benediktinek v Lisieux.
O několik týdnů později, 14. června
téhož roku, přijala svátost biřmování.
Chtěla se stát kontemplativní řeholnicí
na Karmelu v Lisieux jako její sestry
Pavlína a Marie, ale byla odmítnuta pro
své mládí. Na pouti do Itálie, 20.
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V roce 1925 byla svatořečena papežem
Piem XI. a týž papež ji o dva roky
později prohlásil za patronku misií. 19.
října 1997 papež Jan Pavel II. zařadil
Terezii mezi učitele církve. Jejím
nejvýznamnějším
dílem
jsou
„Autobiografické spisy", v nichž nám
zanechala nejen vzpomínky na své
dětství a mládí, ale především portrét
své duše, vhled do své nejhlubší
zkušenosti s Bohem a inspirující popis
své ‚malé cesty' – evangelijní cesty
duchovního dětství. Její svátek slavíme
1. října.
/podle www.karmel.cz zpracovala Leona/

roce 1569 papež Pius V., který zavedl
svátek Panny Marie Růžencové. Slavení
této liturgické památky bylo zavedeno v
roce 1572 jako vzpomínka na vítězství
nad Turky v námořní bitvě u Lepanta,
která proběhla 7. října 1571. V bitvě
bylo úplně poraženo obrovské a
„nepřemožitelné“ turecké loďstvo.
Růženec – jak se často říká – je přece
velmi mechanická „modlitba mnoha slov“.
Připomíná pohanské modlitební formule.
Zvláště když se přitom používá také
modlitební šňůra. Budete překvapeni,
ale růženec je meditativní modlitba. Ve
skutečnosti se totiž říká jen docela
málo slov, která se neustále opakují.
Opakování je řečí milujících – a
zápasících. Těmi málo slovy, které se
stále opakují, jsou kromě Otčenáše
andělský pozdrav Marii a chvalozpěv
Alžběty. Avšak myšlenky se nezaměřují
na tato slova, nýbrž na události z
Ježíšova života, do kterých modlící se
člověk v myšlenkách stále hlouběji
proniká. Růženec je tedy modlitba
zaměřená na Krista. Ale proč potom
tolik slov? Zbožná slova jsou jako
řečiště, ve kterém se myšlenky
pohybují vpřed, ale zároveň jsou drženy
pohromadě. A modlitební šňůra? Má jen
jednu funkci. Má „svázat“ naše
podnikavé ruce a perly nám ukazují
konec určitého úseku. Růženec je tedy
formou meditace vhodnou pro lidi, pro
které je těžké zklidnit a soustředit se.
/podle www. pastorace.cz zpracovala
Lada/

Foto: Wikipedie

LITURGIE A MODLITBA
Panna Maria Růžencová
Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie
Růžencové.
Modlitba
růžence
je
osvědčenou a nejznámější modlitbou k
Panně Marii. Tato modlitba se ve své
dnešní podobě šířila po r. 1400
především
zásluhou
dominikánů.
Definitivní podobu růžence stanovil v
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následování Krista a pomocnici na této
cestě. Zasvěcení Panně Marii v tomto
duchu je tedy způsob, jak hlouběji
naplnit a uskutečnit křestní zasvěcení.
Zasvětit Panně Marii můžeme svůj
domov, práci, sebe, ale také ty, nad
kterými
vykonáváme
legitimní
přirozenou nebo duchovní autoritu. V
tomto smyslu rodiče mohou zasvětit
Panně Marii také svoje děti, aby je
ochraňovala od zlého a pomáhala jim na
jejich životní cestě. Tímto způsobem
také za posledních 70 let tři papežové
při různých příležitostech uskutečnili
zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie. Sestra Lucie, vizionářka z
Fatimy, se v jednom rozhovoru
vyjádřila, že zasvěcení světa vykonané
v roce 1942 Piem XII. pomohlo ukončit
druhou světovou válku, stejně jako se
mnozí domnívají, že zasvěcení učiněné
Janem
Pavlem
II.
v roce
1984
napomohlo ke zhroucení sovětského
komunismu.
Boží nepřítel zná hodnotu zasvěcení
Panně Marii více než my, a proto se
všemožně snaží věřící od této praxe
různým způsobem odvést a tuto
křesťanskou praxi imitovat. Počínaje
tím, že odvádí od úcty k Panně Marii
vůbec. Dále nabízí různá „zasvěcení“ ve
všech možných praktikách hnutí New
Age pracujících s tzv. energiemi (jako
např. reiki) až po satanská zasvěcení v
sektách. Tato zasvěcení spočívají v
okultním uvádění nějakým „mistrem“ do
vyšší úrovně vnímání „duchovních

ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII
Panně Marii dal Bůh v dějinách spásy
zvláštní poslání, které neskončilo její
smrtí a nanebevzetím. Podle učení
církve
je
její
úloha
v
církvi
„neoddělitelná od jejího spojení s
Kristem a přímo z něj vyplývá“ (KKC
964). Je v církvi vzývána jako
„přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a
prostřednice“ (Lumen Gentium 62). To
nic neubírá Pánu Ježíši, ale spíše
zvětšuje slávu Boha, který si pro náš
růst ve svatosti používá i prostřednictví
tvora.
V dějinách spirituality se setkáváme s
různým obsahem pojmu zasvěcení se
Panně Marii. Zásvětné modlitby jsou
jednak formou intenzivní přímluvné
modlitby s prosbou o zvláštní ochranu,
jednak je s pojmem zasvěcení také
spojována představa, že něco bylo
vyňato
z
profánního
užívání
a
bylo vyhrazeno pro Boha, tedy v tomto
případě Bohu skrze Pannu Marii.

Foto: Wikipedie

Soukromé zásvětné modlitby jsou
vyjádřením zvláštního přijetí Matky
Boží a odevzdání se jí s tím, že ji
přijímáme jako zvláštní životní vzor v
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energií“ a práce s nimi. Dokonce v
různých
praktikách
novodobých
šarlatánů můžete najít i zasvěcení
Panně Marii pomocí ezoterických sil a
rituálů, které mají zasvěcence napojit
na energii Panny Marie. Pro křesťana
jsou všechna tato ezoterická a satanská
„zasvěcení“ odpadem od víry a způsobují
otevření se temným silám.
Rozhodneme-li se zasvětit sebe nebo
druhé Panně Marii, je jistě dobré si
před tímto úkonem víry vykonat nějakou
duchovní
přípravu.
Například
se
pomodlit nějakou novénu k Panně Marii,
vykonat svátost smíření a účastnit se
mše svaté. Vhodné je také si k tomuto
zasvěcení vybrat nějaký mariánský
svátek, ale není to nutné. Samotné
zasvěcení můžeme vykonat vlastními
slovy nebo nějakou formální modlitbou.
Zasvěcení Panně Marii je velikou pomocí
pro náš život s Bohem a ochranou před
zlem. Vždyť Matka Boží, sama
uchráněna od jakékoliv poskvrny hříchu,
stojí od samého počátku svého života
plně na straně Boží, a tím tedy také v
přímém nepřátelství vůči satanovi. Tak
to vyjádřil i Jan Pavel II. ve své
encyklice o Panně Marii Redemptoris
Mater: „Je postavena do samého středu
onoho nepřátelství“ (čl. 11). Tímto
zasvěcením také pokorně uznáváme, že
jsme lidé slabí a že jsme vděčni Bohu za
prostředky, kterými nám On sám
pomáhá na naší životní cestě. Zasvěcení
Panně Marii je možné opakovat, stejně

jako je možné obnovovat svůj křestní
slib.
/převzato z www.vojtechkodet.cz/

POUTNÍ MÍSTA
La Salette - pokračování
Přečtěme si nyní její poselství ve znění,
jak nám je předaly děti:
"Přistupte blíže, děti moje! Nebojte se!
Jsem tu, abych vám oznámila velkou
novinu. Jestliže můj lid neuposlechne,
budu muset uvolnit rámě svého Syna. Je
tak silné a těžké, že ho už déle nemůžu
udržet. Už tak dlouho za vás trpím.
Nemá-li vás můj Syn opustit, musím ho
neustále prosit. Ale vy na to nedbáte. I
kdybyste se sebevíc modlili, nikdy
nebudete schopni vynahradit mi to, co
jsem pro vás vytrpěla. Dala jsem vám
šest dnů k práci, sedmý den jsem si
vyhradila pro sebe, ale lidé mi jej
nechtějí dopřát. Proto je paže mého
Syna tak těžká. Rovněž ti, co jezdí s
vozy, nedovedou klít, aniž by do toho
nemísili jméno mého Syna. Tyto dvě věci
tolik zatěžují Jeho rámě. Zkazí-li se
sklizeň, pak vaší vinou. Ukázala jsem
vám to loni na bramborách, ale vy jste si
z toho nic nedělali. Ba naopak. Když jste
nacházeli zkažené brambory, kleli jste a
brali jste nadarmo jméno mého Syna.
Budou se kazit dál a letos o Vánocích už
jich nebude."
Slovo "brambory", "pommes de terre",
však vzbudilo Mélaniinu pozornost,
protože brambory se v místním nářečí
nazývají "las truffas" a slovo "pomme"
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má ve zdejším nářečí pouze význam
"jablko".
Obrátila
se
proto
k
Maximinovi, aby jí to vysvětlil. Avšak
Krásná
Paní
ji
předešla:
"Ach, děti moje, vy nerozumíte
francouzsky, počkejte, povím vám to
jinak."

posouval kamínky, protože tentokrát
neslyšel nic on. Krásná Paní svěřila
každému z nich tajemství. Poté její
slova
vnímaly
opět
obě
děti:
"Jestliže se lidé obrátí, kamení a skály
se promění v obilí a brambory se samy
zasadí do země. A vy, děti moje,
vykonáváte dobře své modlitby?"
"Ne, Paní, nevalně!" přiznali oba pasáčci.
"Ach, děti moje, je nutné modlit se
každý večer a každé ráno. Nebudete-li
mít čas, pomodlete se alespoň Otčenáš
a Zdrávas. Budete-li moci, modlete se
více. V létě chodí na mši svatou jen
několik starších žen. Ostatní pracují v
neděli celé léto. A v zimě, když nevědí,
co s časem, chodí do kostela, jen aby si
tropili posměch z náboženství. V postní
dny se sbíhají k řeznictví jako psi.
Moje děti, už jste někdy viděly zkažené
obilí?" "Ne, Paní, neviděly", odpověděly
ihned. "Ty však, mé dítě (Maximine), jsi
je přece jednou musel vidět, se svým
otcem u Coinu. Muž hospodařící na tom
pozemku pravil tvému otci: ‚Pojďte se
podívat na mé obilí, jak se kazí.‘ Vy jste
tam šli, tvůj otec pak vzal dva nebo tři
klasy do rukou, třel je v dlaních a ony se
rozpadly v prach. Když jste se potom
vraceli a byli jste asi jen půl hodiny
cesty od Corpsu, tvůj otec ti dal kousek
chleba se slovy: ‚Tu máš, synku, jez
letos chleba, neboť nevím, zdali ho bude
kdo jíst napřesrok, bude-li se obilí
takhle kazit.“ "Ach, ano, Paní, opravdu
tomu tak bylo!" odpověděl Maximin.
"Teď si na to vzpomínám. Před chvílí

Foto: Wikipedie

A Krásná Paní totéž pověděla dětem v
jejich nářečí, užívaném v okolí Corpsu:
"Kdo má obilí, ať ho ani nerozsévá.
Všechno, co zasejete, sežerou červi, a
vzejdou-li z něho nějaké klasy, při
výmlatu se rozpadnou v prach. Nastane
veliký hlad. Dříve než nastane, malé děti
mladší sedmi let budou dostávat zimnici
a budou umírat v náručí osob, které je
budou chovat. Ostatní budou trpět
hladem. Ořechy se zkazí, hrozny shnijí."
Krásná Paní mluvila dále, ale najednou ji
slyšel pouze Maximin. Mélanie sice
viděla pohyb rtů, ale nic neslyšela. Za
nějakou chvíli ji zase slyšela pouze
Mélanie, zatímco Maximin si pohrával se
svým kloboukem a koncem své hole
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jsem si na to vůbec nevzpomněl." Krásná
Paní
skončila
svou
řeč
znovu
francouzsky: "Nuže, mé děti, oznamte
to
všemu
mému
lidu."
Pak se Krásná Paní přiblížila a děti ji
nechaly projít mezi sebou. Jedním
krokem překročila potůček a ubírala se
dále, aniž by se ohlédla, a opakovala:
"Nuže, mé děti, povězte to všemu mému
lidu!"
Vše bylo řečeno. Krásná Paní vystoupila
po klikaté stezce na vrchol pahorku
zvaného "Malý" (dnes je na této stezce
postavena křížová cesta), kde se
vznesla do výše asi jednoho a půl metru.
Děti, které za ní běžely, se postavily
před ni. Krásná Paní nejprve pohlédla k
nebi, potom k zemi. Pak se obrátila k
jihovýchodu a "začala splývat se září,
jež ji obklopovala", nejprve hlava,
ramena, pak pomalu celé tělo. Maximin
už neviděl nic než růži, která zdobila
její botu. Chtěl ji utrhnout, ale jeho
dlaň zůstala prázdná. Ohnivá koule
zmizela a Mélanie se první odvážila
přerušit mlčení: "Třeba to byla nějaká
veliká světice?" - "Kdybychom to bývali
věděli dříve," odpověděl Maximin, "mohli
jsme ji poprosit, aby nás vzala s sebou."
Děti nerozpoznaly, s kým se to v horách
setkaly.

Salettská (zpěv se ozývá z ampliónu
v jazyce těch národností, která jsou
v ten den na procesí zastoupena) a při
rozžatých svících poutníků se nese
v procesí po klikaté cestě zpět do
baziliky. Text písně rádi na vyžádání
poskytneme.
/Lada Badinová/

Foto: Wikipedie

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Celostátní setkání mládeže v Olomouci
V úterý 15.8. jsem se společně s další
mládeží vydal na cestu do Olomouce,
kde se konalo Celostátní setkání
mládeže. Protože prázdniny byly v plném
proudu a nic není prázdninovější než
společná cesta vlakem, byl způsob
dopravy hned jasný. V klidu jsme dojeli
na brněnské dolní nádraží, odkud nyní
kvůli opravám odjíždí část vlaků. Pohodu
narušilo zjištění, že nám vlak odjíždí
z Brna - hlavního nádraží. Naštěstí jsme
měli dostatečnou časovou rezervu a
přesun jsme stihli. Dále už cesta a
následné
ubytování
na
kolejích
Palackého univerzity proběhlo v klidu.
Odpoledne jsme měli možnost se
zúčastnit mše svaté ve Sněžence jezuitském kostele Panny Marie Sněžné.
Večer následovalo oficiální zahájení v

Světelná procesí
Světelné procesí začíná o půl deváté
večer pobožností v bazilice. Poté se
vynese Panna Maria na vyzdobených
nosítkách ven a za zpěvu La Salettské
hymny - Ach neplač Panno La
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Korunní pevnůstce, kde se konala
většina hlavního společného programu.
Celou středou nás provázelo motto
"Nebojte se… být sami sebou!".
Dopoledne byla katecheze, svědectví a
mše svatá. Odpolední program si mohl
každý zvolit podle sebe, na výběr bylo
mnoho různých aktivit, od sportovních,
přes kulturní, diskuzní skupinky až po
tvořivé dílny. Večer byl opět společný
program
a
večerní
modlitba
v
pevnůstce.
Na následující den připadlo motto
"Nebojte se… lásky/života!". Čtvrteční
program byl podobný jako ve středu,
odpoledne však byla možnost se
zúčastnit spousty různých koncertů a
jiných kulturních zážitků.
Na pátek byla připravena velká pěší
pouť na Svatý kopeček. Když píšu velká,
nemyslím, že by byla nějak extra
dlouhá, to se o 9 kilometrech asi říct
nedá, ale co do počtu poutníků byla jistě
nadstandardní - necelých 7 tisíc
mladých (z toho 15 z ořechovské a
moravanské farnosti). Poslední část
pouti byla rozdělena na 3 různé části Dramatické ztvárnění, Cesta s citáty a
Cesta identity, kterou jsem se vydal i
já.
Následovalo
společné
setkání
brněnské diecéze s našimi biskupy, byla
možnost přistoupit ke svátosti smíření,
využít možnost přímluvné modlitby nebo
duchovního rozhovoru. Večer byla na
Svatém kopečku sloužena mše svatá, na
jejímž konci jsme byli mile překvapeni
ohňostrojem.

Foto: zdroj www.signaly.cz

V sobotu byl den s rodinami, byli zváni
všichni rodinní příslušníci a i všichni
ostatní, kteří měli zájem se zúčastnit.
Po dopoledním programu v Korunní
pevnůstce následoval čas, který bylo
možné strávit s rodinami opět na
doprovodném programu na různých
místech Olomouce. Na náměstích bylo
současně "Expo povolání", kde se
prezentovaly různé řády, ale také různá
společenství a organizace, kde může být
členem kdokoliv.
V neděli byla závěrečná mše, na které
jsme byli všichni vysláni do svých
domovů a také vyzváni, ať se o svých
zážitcích nebojíme mluvit. A tak tedy
můžu i já napsat, co mi vlastně setkání
dalo: v lidské rovině setkání s mnoha
kamarády, mnohdy i ze vzdálenějších
koutů republiky, spoustu příjemných
zážitků a také určitý způsob odpočinku.
V té duchovní potom velké povzbuzení
čerpané z promluv
biskupů,
ze
svědectví, z pouti obětované za úmysl,
který si každý mohl zvolit, a také ze
společné modlitby.
/Viktor Steingart/
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Ohlédnutí za prázdninovými tábory
v Bedřichově a Štítarech
 Letošní tábor se uskutečnil začátkem
srpna v Bedřichově u Lysic a měl téma
Zaklínač. V táborové hře jsme měli za
úkol pomoci Geraltovi zachránit Ciry.
Hráli jsme různé zábavné hry a plnili
úkoly a šifry, např. WC hra, osvobození
Ciry z ostrova mlh, zachránění Kaer
Morhen. Mohli jsme se zúčastnit také
nočních her a chodit na různé
workshopy, kde jsme se třeba naučili
zavázat obvaz nebo se dozvěděli více o
modlitbě a zjistili zajímavosti o
zvířatech světa. Jednou jsme také byli
na výletě - na prohlídce zámku Lysice. I
přesto, že nás tam bylo 26 dětí s
vedoucími, udělala nám příjemná paní
průvodkyně zajímavou prohlídku zámku
s několika tajnými dveřmi a pověděla
něco o rodu Dubských, kteří zde bydleli.
Ve čtvrtek přijel otec Mariusz a sloužil
v kostele sv. Mikuláše v Bedřichově mši
svatou.
Předposlední
den
byla
pokladovka po okolí a večer vyhlašování
vítězů.
Tábor byl jako vždy super! Škoda že už
skončil. Klidně bychom tam vydrželi se
skvělými vedoucími a prima dětmi o
týden víc.
/Terezka Slavíková/

Letos na námět knihy a hry Zaklínač. Z
aktivit se mi líbila návštěva lysického
zámku, vaření guláše a noční hra. Až 2.
místo v celotáborové hře my vynahradil
vzpomínkový diplom “Náhradní máma” za
hlídání mého bratra Vašíka. Vašíkovi se
zase nejvíce líbilo chytání kobylek.
Přivezl jich domů dvanáct. Ahoj zase za
rok.
/Richard Makyča/

Foto: Bára Jeřábková

 Letos jsem na táboře zastávala
funkci "podvedoucí" spolu s dalšími
třemi kluky. Ale jelikož je tento název
dlouhý, dostali jsme od vedoucích jiný,
pracovní, název: 4 párci. A co takový
"párek" na táboře vlastně dělá? Hlavně
spojku mezi dětmi a vedoucími. Celý
týden jsme rotovali mezi čtyřmi
skupinkami a snažili se je podporovat,
zároveň jsme však v některých hrách
byli s vedoucími a ztěžovali skupinkám
jejich úkol. Nebyl to úplně jednoduchý
týden, ale největší odměnou jsou
nadšené děti, které už v den odjezdu
říkají, že tábor byl super a nemůžou se
dočkat dalšího. Takže jestli znovu
padne otázka “Nechceš zase jet na
tábor jako párek?” myslím, že znám
svoji odpověď (a vůbec to nebude jen

 Myslím, že letos je to už počtvrté, co
jsem jel na farní tábor. Kromě toho, že
chci udělat rodičům radost týdnem
volna, tam jedu, abych se zase potkal se
starými kamarády. Jako obvykle měli
vedoucí nachystaný bohatý program.
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kvůli kulinářským dovednostem našich
kuchařek, samozřejmě).
/Eliška Jeřábková/

pokrmy a k tomu se hrálo na kytary a
pěly se písně.
/Markéta Dudíková/

 Mladší ořechovské děti se vydaly na
tábor
do
městyse
Štítary
na
Znojemsku. Zde se setkaly s řeckými
bohy a pod jejich vedením plnily různé
úkoly. Postupně se staly také bohy a
pomohly nalézt Pandořinu skříňku, aby
se nedostala do špatných rukou. Dětem
se nejvíce líbí hry jako „zadkovaná“ – při
této hře se děti vystrkují z kruhu
pomocí vytlačování zadkem, nebo hra
„plížená“ – děti se potmě snaží plížit
k místu, kde stojí vedoucí, ale vedoucí
je při tom nesmí zahlédnout. K táboru
každý rok patří výlet. Letos se děti
vydaly na nedaleký hrad Bítov.

Oslava
240.
narozenin
brněnské
diecéze
V sobotu 2. září přijalo z našich
farností pozvání na oslavu narozenin 12
dětí a 18 dospělých. Nebyla to jen tak
nějaká oslava, na 14. Diecézní pouti
rodin ve Žďáru nad Sázavou jsme slavili
narozeniny naší brněnské diecéze. I
přes trochu delší cestu díky objížďkám,
nás pan řidič autobusu dovezl včas. V
bazilice Nanebevzetí Panny Marie
začala mše svatá. Hlavním celebrantem
a kazatelem pontifikální mše sv. byl
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Pak si
každý z nás mohl vybrat z pestré
programové nabídky. V bazilice byla
možnost svátosti smíření, adorace a
odpolední
komentovaná
prohlídka.
V Obřadní síni si někteří poutníci
vyslechli přednášku o trénování paměti a
jak být dobrým průvodcem na cestě
k dospělosti. Mnozí jsme také využili
prohlídku Muzea nové generace a
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého.
Děti a mládež chtěly být více venku.
Sice bylo trochu chladněji, ale po
skončení divadelního představení na
hlavním podiu, se šly děti zahřát na
stanoviště s úkoly pro děti, na skákací
hrad, a kdo byl už unavený, mohl si
vytvořit něco pěkného v dílničkách.
Rodiče se zahřáli teplou kávou nebo
čajem v kavárně. Děti také se zaujetím

Foto:Markéta Dudíková

Na hradě se podívaly na místní
hladomornu,
mučírnu,
zoologickou
zahradu a dětmi oblíbenou prodejnu
suvenýrů.
Naše
skvělá
táborová
kuchařka
připravovala
jídla
jako
například „Uvařená Gorgoní háďátka
s léčivou omáčkou“ či „Zapékaní bílí
červíci s ovocem“ - chutnali opravdu
božsky. Během tábora děti zažily i
hostinu, na které se popíjely různé
nápoje, pojídalo ovoce a nejrůznější
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obcházely sádky se pstruhy a lákalo je
rybaření. Před závěrečným požehnáním
mnozí poutníci už posedávali před
hlavním podiem, kde svými písničkami a
projevem vytvářel radostnou atmosféru
a úsměv na tvářích, jak to na
narozeninové oslavě má být, Tomáš
Velzel. Všichni jsme pak čekali na
příchod otce biskupa, který byl mezi
poutníky a povídal si s nimi. Na
nádvořích se pohybovalo více kněží,
kteří se srdečně zdravili a povídali si se
„svými ovečkami“, prožívali jsme krásné
setkání jedné velké diecézní rodiny.

okolo 500 kusů. Po závěrečném
požehnání se poutníci začali rozcházet.
Byla to první sobota v měsíci, zasvěcená
Srdci Panny Marie, které je natolik
velké a laskavé, že pojme každou rodinu
s jejími radostmi i starostmi. V pokojné
důvěře a radosti jsme se vrátili do své
farnosti a do svých domovů, abychom
předali tuto radostnou zprávu dál.
/Leona Steingartová/

CO NÁS ČEKÁ
 Na 1. pátek v měsíci 6.10. otec

Krzysztof navštěvuje nemocné, můžete
své nemocné u něj nahlásit osobně nebo
telefonicky (732 369 069)
 Na 1. pátek v měsíci je po mši u
Všech svatých adorace Nejsvětější
svátosti
 Na 1. sobotu v měsíci 7.10. jsme
srdečně zváni od 19:00 do kostela sv.
Jiří na adoraci a modlitbu sv. růžence
 V neděli 22.10. budeme slavit
Misijní
neděli. Ve všech našich
kostelích proběhne sbírka na misie.

Foto: Leona Steingartová

Před 16. hodinou otec biskup Vojtěch
poděkoval všem, kdo se podíleli na
přípravě, poděkoval za rodiny, že jsou a
že vytrvale jdou tu nelehkou cestu
v dnešní době, kdy je na rodinu veden
útok ze všech stran. Popřál všem,
abychom prožívali přítomnost a stálou
vnitřní radost a projevil přání, aby
diecéze byla darem pro nás všechny.
Sám pak dostal od všech přítomných
obrovský třípatrový dort z polystyrenu,
který zdobily vyrobené svíčky, na každé
z nich byla podepsaná rodina, která ve
Žďáru byla. Prý svíček bylo vyrobeno

 Od 4. října začíná každou středu
v Kulturním centru Ořechov výuka
náboženství pro 1. a 2. třídu od 13:00 do
13:45, pro 3. třídu od 14:00 do 14:45
 Mládež od 4. do 9. třídy se bude
scházet každý 2. a 4. pátek v měsíci:
17:30 mše sv. a v 18:15 setkání na
faře v Ořechově u Všech svatých
 Každý 2. pátek v měsíci bude v
kostele Všech svatých mše sv. v 17:30
zaměřená pro děti.
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Bohoslužby v říjnu 2017
1.10. 25. neděle v mezidobí
4.10. sv. František z Assisi
6.10. 1. pátek v měsíci
7.10. Panna Maria Růžencová,
1. sobota v měsíci
8.10. 27. neděle v mezidobí
11.10.
13.10.
14.10.
15.10. 28. neděle v mezidobí
18.10. sv. Lukáš
20.10.
21.10.
22.10. 29. neděle v mezidobí
25.10.
27.10.
28.10. sv. Šimona a Judy
29.10. 30. neděle v mezidobí

Neděle
Neděle
Středa
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Středa
Pátek
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Středa
Pátek
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Středa
Pátek
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

Sv. Jiří
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Radostice
Sv. Jiří
Sv. Jiří
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Radostice
Sv. Jiří
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Radostice
Sv. Jiří
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Radostice
Sv. Jiří
Všech sv.

8:00
9:15
17:30
17:30
16:30
17:30
19:00
8:00
9:15
17:30
17:30
16:30
17:30
8:00
9:15
17:30
17:30
16:30
17:30
8:00
9:15
17:30
17:30
16:30
17:30
8:00
9:15

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Růženec
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Jsme srdečně zváni 28.10. do kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích
na poutní mši sv. v 17:30 hodin

Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Ořechov. Redakce: Leona
Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava: István Steingart. Příspěvky můžete
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