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SLOVO OTCE MARIUSZE
Milí farníci,
mám radost, že jsou v ořechovské a
moravanské farnosti osoby, které se
chtějí i touto cestou zapojit do budování
společného dobra našich farních komunit
a povzbuzovat nás, učit a inspirovat
svým psaním. Vždyť tolik krásných věcí
se koná v našich farnostech, tolik věcí
kolem nás stojí za povšimnutí, že o nich
nelze mlčet. Mým tichým přáním také je,
aby tento farní měsíčník vytvořil určitý
most – alespoň malinkatý můstek mezi
farnostmi, které mi Pán Bůh svěřil do
pastorační péče prostřednictvím našeho
otce biskupa Vojtěcha. Přál bych si,
abychom se za sebe navzájem modlili a
pomáhali si. Chci vás mít všechny stejně
rád. Každá farnost je bohatá na jiné
Boží dary a máme si co navzájem
nabídnout. Pán to asi proto tak rozdělil,
abychom se od sebe navzájem učili a
potřebovali jeden druhého. Obzvlášť
budu tedy podporovat iniciativy, které
slouží dobru širšího okruhu lidí, než jsou
partikulární zájmy malých skupinek.
Buďme k sobě otevření, „nesuďme a
nezavrhujme“. Nechci tím ale říci, že si
nevážím
malých
společenství
v jednotlivých farnostech. Pán to ví, jak
moc si přeju, aby v duchu učení II.
Vatikánského koncilu každá z mých
farností byla společenstvím malých
společenství, kde se lidé mají možnost

lépe poznat, spřátelit a společně kráčet
dle Ježíšova Evangelia. Připomenu, že
základem pro každé zdravé farní
společenství
je
naslouchání
Slovu
Božímu, společná modlitba, možnost
sdílet s ostatními své závažné problémy
nebo starosti, a kontakt s knězem. Zde
bych ještě dodal, že farní společenství
nejsou žádným ideálním jevem ani
vzorkem ráje uprostřed slzavého údolí.
Tvoříme je my, hříšní lidé a v něčem se
společenství podobají dobré rodině, kde
občas dochází k nedorozumění a je
nutné si navzájem odpouštět a přijmout
jeden druhého v jeho slabosti. Věřím
však, že přes všechny ty nedokonalosti
naše malá společenství mohou být
výbornou školou křesťanského růstu a
kooperací současně.
Na závěr vám všem chci upřímně
poděkovat, že jste mne jako nového
kněze hezky přijali v obou farnostech.
Mnozí z vás se velice aktivně zapojili do
života farnosti a je na ně spolehnutí.
Staráte se o kostely a chod,
organizujete program setkávání ve
farnostech, usilujete o dobré vztahy.
Někteří se také významně podíleli na
opravě moravanské fary a jsem rád, že
po
čtyřech
měsících
ustavičných
remontů a stěhování, můžu konečně
bydlet na faře a být snadněji k dispozici
farníkům. Modlím se za vás a žehnám
všemu, co děláte ve spojení s Pánem!
Váš otec Mariusz
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však jiného názoru. Proto zorganizoval
tlupu ozbrojenců, v jejímž čele přepadl
dne 28. září 929 Václava, když šel ráno
po slavnosti do staroboleslavského
kostela. Po zavraždění Václava se chopil
moci a vyvraždil i Václavovy politické
stoupence.
Václav však zdaleka nevynikal jen jako
politik a státník; proslul též svou
zbožností, úctou k eucharistii, ale i
respektem k manuální práci, odporem
proti otrokářství a popravám. O jeho
ochotném dávání almužny chudým a
vůbec o jeho vztahu k prostým lidem se
zmiňují mnohé legendy. Jako mučedník a
patron české země začal být uctíván
bezprostředně po smrti, po třech
letech se ze svého činu kál i jeho bratr
a již v r. 972 byl v Proseku u Prahy
postaven první kostel, zasvěcený sv.
Václavovi.
Svátek sv. Václava je od r. 1670 v
celosvětovém církevním kalendáři, slaví
/Magdalenka/
se 28. září.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Svatý Václav
Svatý Václav se narodil
podle tradice kolem roku
907 ve Stochově jako syn
pozdějšího
knížete
Vratislava I. (Přemyslovce)
a Drahomíry. Vychován byl
v křesťanském
prostředí
pod dohledem své babičky sv. Ludmily,
první české křesťanské kněžny a první
světice našich dějin.
Nejprve byl vzdělán ve slovanském
písmu, později na Budči se naučil
latinsky a řecky.
Vyznačoval se výjimečnou vzdělaností a
zbožností.
V r. 924, kdy mu bylo asi osmnáct let,
se Václav ujal vlády nad velmi
nestabilním územím: území českého
knížectví bylo částečně pohanské,
částečně křesťanské. Na jihovýchodě
neustále hrozil vpád Maďarů, bavorský
vévoda Arnulf považoval Čechy za
oblast, kterou by si rád podmanil, saský
Jindřich I. Ptáčník, nově zvolený
německý král, usiloval o sjednocení
Německa. V této složité situaci
potřeboval
Václav
dlouhodobou
politickou oporu, kterou nalezl u
Jindřicha I. náhradou za poplatek 500
hřiven stříbra a 120 volů (tehdy běžný
poplatek za mír, obdobný poplatek platil
např. Jindřich I. Maďarům).
Politickou
prozíravost
Václavova
postupu potvrdil další vývoj dějin 2.
tisíciletí, Václavův bratr Boleslav byl

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Kostely sv. Václava
Se jménem svatého Václava si většina z
nás vybaví známou baziliku sv. Václava
ve Staré Boleslavi. V dnešním cestovním
okénku bychom vám rádi přiblížili
neméně krásný, i když menší, kostel sv.
Václava ve Zvoli a stejně krásný a ještě
menší kostel sv. Václava v Moravanech u
Brna. Z našich končin trvá cesta do
Zvole asi hodinu, a když byste chtěli
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kostela existovala ve své původní
podobě do roku 1758, poté začala
důkladná přestavba kostela. Iniciativa
vzešla od tehdejšího modřického faráře
a děkana P. Karla Rokerta. Radost
farníků netrvala dlouho, v roce 1790
poškodil obec silný požár a byl zasažen i
kostel. Začaly opět opravy – byla
snížena věž a opatřena hodinami, byly
pořízeny nové zvony. Jejich osud byl
smutný, během 1. světové války byly
zvony sňaty z věže. Jeden malý zvon
(61 kg) byl odvezen a do kostela se už
nikdy nevrátil a velký zvon (258 kg) byl
rozbit přímo na věži. Moravanští se
nevzdali, uspořádali sbírku a v roce
1922 byly na kostelní věž zavěšeny nové
zvony. V roce 1942 byly však zvony
nacisty odvezeny …. Ale dnes, když
navštívíme
kostel
sv.
Václava
v Moravanech, můžeme opět slyšet zvuk
nově ulitých zvonů. Jsou pojmenovány
Ludmila - Zdislava a Václav - Vojtěch.
Bohoslužby v kostele sv. Václava jsou
v neděli v 10:45 hod., v pondělí v 7:30 a
v pátek v 18:00 hodin.

prožít návštěvu i s bohoslužbou, ta bývá
v neděli v 10:45 hodin.
Zvole je obec v okrese Žďár nad
Sázavou, žije v ní asi jen okolo 800
obyvatel.
Dominantou
návsi
je
římskokatolický kostel sv. Václava,
který byl stavěn v letech 1713 – 1717
podle plánu Jana Blažeje Santiniho.
Vznikla působivá stavba na půdorysu
řeckého kříže se dvěma věžemi a kopulí
se svatováclavskou korunou, zeměkoulí a
křížem. Kostel byl vysvěcen v roce
1722. Hlavní oltář pochází z roku 1770.
Obraz Setkání knížete Václava s
Radslavem Zlickým vznikl v okruhu
malíře Karla Škréty. Pokud by vás
uchvátil architektonický styl Jana
Blažeje Santiniho, jeho dílo najdete
také v nedalekém Rajhradě, ve
Křtinách, ve Žďáru nad Sázavou, v
Želivě… ale nezapomeňme na daleko
bližší kostel zasvěcený sv. Václavu,
který máme přímo v moravanské
farnosti. O zřízení kostela sv. Václava v
Moravanech se nedochovaly žádné
doklady, jisté je jen to, že budova

/Leona/

LITURGIE A MODLITBA
Proč slavit?
Protože „Život bez svátků je jako
dlouhá cesta bez hospod“. I když tato
slova pochází od antického filozofa
Demokrita,
bezpečně je můžeme
přijmout za své i my, křesťané. Svátky
jsou jedinečným darem „stresovanému“
člověku, aby nezapomněl, kdo je, kam až
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sahají jeho kořeny, a kam směřuje.
Neberme tedy ten vzácný dar svátků
příliš samozřejmě a bezmyšlenkovitě,
abychom nepřišli o to, co je v nich
obsaženo. Přes křesťanské svátky Bůh
totiž vysílá do nás paprsky, nejen dějin
církve a dějin spásy, ale chce se i dnes
dotýkat našich srdcí působením Ducha
svatého, uzdravovat nás a sděluje v nich
slabému člověku své poselství o
nekonečné Boží lásce. Poznávejme tedy
jejich smysl, učme se slavit svatou
liturgii v kostele a z dní svátečních
nedělejme jen den rekreace v přírodě
Boha anebo den super nákupu v super
marketech. Neděle (latinské domenica)
je den Páně, den Bohu zasvěcený, den
pro rodinu a přátele, den odpočinku,
jehož středem má být hluboké setkání
s Ježíšem
v Eucharistii
v rámci
církevního společenství. Protože „Ty jsi
nás stvořil pro sebe, Pane, a nepokojné
je srdce člověka, dokud nespočine
v tobě.“ Myslím, že tato věta sv.
Augustina nejlépe vystihuje smysl
křesťanských svátků.

tvoří liturgická a osobní modlitba,
rozjímání a manuální práce. Na živobytí
si vydělávají prací na poli, v ovocných
sadech, pěstováním zeleniny, chovají
včely a prodávají med vysoké kvality,
pečou sušenky, malují a prodávají ikony.

Nedílnou součástí kláštera je dům pro
hosty, který je otevřený pro všechny,
kteří touží prožít několik dní v tichu a
klidu a načerpat tak novou sílu pro
každodenní život. Klášter nese název
Klášter Naší Paní nad Vltavou, najdete
ho asi 60 km od Prahy, na tichém a
krásném místě, obklopeném lesy. Do
Poličan vede jen úzká silnice. Louka
vedle malé vesničky se v sobotu 28. 7.
2012 proměnila v rozsáhlé parkoviště,
protože záplavu aut, která přijela, by
ani rozsáhlý areál nového kláštera
nemohl pojmout. Vysvěcení klášterního
kostela, které se v Čechách děje velmi
zřídka, si nenechaly ujít stovky lidí.
Cítila jsem tam Boží blízkost a sílu víry
všech, kdo přijeli. Samotná liturgie
trvala bezmála tři hodiny. Celý kostel se
kropil svěcenou vodou, stěny chrámu i
oltář byly důkladně pomazány křižmem,
do oltáře byly vloženy ostatky svatých a
poté na něm na několika místech hořelo

/o. Mariusz/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Sestry trapistky v Čechách
V červenci jsem měla možnost být
přítomna vysvěcení klášterního kostela
v Poličanech. Komunita sester trapistek
přijala pozvání kardinálem Miloslavem
Vlkem ze slunné Itálie do Čech v roce
2007. Sestry žijí podle Řehole svatého
Benedikta. Jejich každodenní život
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V promluvě
obeznámil
všechny
zúčastněné o právech a povinnostech
daného stavu, které vysvětluje církevní
právo.
Posléze
oficiálně
předával
otci
Mariuszovi - jednotlivě – svatostánek,
obětní
stůl,
ambon
(kazatelnu),
křtitelnici, svaté oleje, zpovědnici – aby
sloužila k chvále a slávě Boží, ku
prospěchu církve a také ku prospěchu
lidu farního.
Vyzval také zúčastněné farníky, aby se
modlili za svého nového kněze,
podporovali ho a pomáhali mu.
Ave, ave, ave Maria.
/Lada/

kadidlo. Každý úkon provázely příslušné
modlitby a zpěv sester. Vše bylo
prováděno velmi zvolna a důkladně.
Například při pomazání stěn kostela
křižmem museli kardinál Vlk a biskup
Jan Vokál vylézt na několika místech na
připravené žebříky a stěny pomazat ve
výšce zhruba čtyř metrů.
… Pravda, jsou od nás Poličany trochu z
ruky, ale třeba až pojedete směrem do
Prahy, rádi z dálnice odbočíte do tohoto
pokojného místa.
/Leona/
Předání farnosti Ořechov
V sobotu 25. 8. 2012 v 18,30 hod. se
v kostele Všech svatých v Ořechově u
Brna zvonilo klíči! Nebojte se, žádná
nová sametová revoluce to nebyla.
Modřický děkan – otec Jan Nekuda oficiálně předával klíče ořechovské
farnosti novému duchovnímu správci –
panu faráři - otci Mariuszovi.

Modlitba za kněze
Pane Ježíši, věčný veleknězi, ochraňuj
své služebníky, kněze, v úkrytu svého
srdce, kde jim nikdo nemůže ublížit.
Zachovávej jejich ruce nepotřísněné,
když se dotýkají Tvého posvátného
Těla.
Očišťuj
jejich
rty
svou
drahocennou Krví. Ať mají ryzí srdce,
která jsi označil vznešenou pečetí svého
svatého kněžství. Obklop je svou láskou,
aby jim byla záštitou proti světskému
duchu. Požehnej jejich námahu hojným
ovocem. Ať duše, pro které pracují, jim
přinášejí radost a útěchu na zemi a
stanou se jejich věčnou korunou slávy
v nebi. Amen.
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Vzpomínka na P. Lauterbacha
V měsíci srpnu uplynulo 26 roků od
úmrtí pana faráře P. Břetislava
Lauterbacha. V Ořechově a Tikovicích
sloužil 32 roků, byl dobrým duchovním
otcem, správcem i hospodářem. Provázel
nás mnohé celým životem. Byl oblíbeným
knězem, měli jsme ho rádi.
Z Ořechova odešel v roce 1981 z důvodu
nemoci na menší farnost do Boleradic.
Tam v roce l986 zemřel a byl pohřben
v rodných Žatčanech. Jeho tělo spočívá
v krásně upraveném rodinném hrobě
s rodiči, s bratrem a ostatní rodinou,
hned u vstupu na hřbitov. Položili jsme
na hrob kytici růží, z naší farní zahrady,
kam rád chodíval, a zapálily svíčky. Měly
jsme možnost pohovořit a zavzpomínat
s jeho neteří paní Rychlíkovou i
s tamním farářem. Hřbitov i okolí
kostela v Žatčanech je moc hezké a
vzorně upravené. Při řeči jsme
vzpomněli i na tehdejšího kaplana P.
Josefa Valeriána, který je v současné
době farářem na Moravci a na farní
hospodyni Boženku Zbirovskou, která je
pohřbena v Dolních Dubňanech.
Kdo jsme je znali, zahrňme je občas do
svých modliteb.

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly.
I my, farníci z Ořechova, přicházíme
rádi kdykoliv během roku k Panně Marii
Vranovské. Nejčastěji ve čtvrtek, kdy
je v 11 hodin mše svatá.

Z Králova
Pole
v Brně
jedeme
autobusem do Útěchova a odtam
pokračujeme pěšky asi 3 km lesní
cestou přímo ke kostelu.
V sobotu 8. září 2012 byl zrovna svátek
Narození Panny Marie a motiv k pouti
byl dvojnásobný. Na tento den byla
uspořádána Pouť matek na Vranov,
s úmyslem za uzdravení a ochranu otce
Pavla Havláta, který na Vranově působí.
Na středeční schůzce Modliteb matek
jsme se domluvily a v sobotu 8. září
jsme se vydaly. Jelo nás pět autem do
Útěchova, kde byl v 10 hodin sraz. Když
jsme vyjížděly, vypadalo to na déšť. Na
místě jsme byly dřív a tak jsme vyšly
jako první. Mraky po chvíli zmizely,
sluníčko hřálo a byl nádherný den. Své
chvály a prosby jsme přednesly u
prvního zastavení na lesní cestě a pak
pokračovaly lesní pěšinou s modlitbou
radostného růžence. Když jsme se

/L.Krečmerová, M.Bažaličková,
Zd.Fialová/
Pouť na Vranov
Poutní místo na Vranově u Brna jistě
všichni dobře známe. Je zde barokní
kostel
Narození
Panny
Marie,
nacházející se v lesích nedaleko Brna.
Jeho součástí je i paulánský klášter a
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ohlédly, přidávali se k nám další poutníci,
i s dětmi. Byla to nezapomenutelná
atmosféra. Zpívali jsme mariánské písně
a také náboženské písně z dětství,
které nás mnohé učil o. Valerián. A pak
už jsme viděli věže kostela, ta nová
přímo zářila v slunci.
Kostel se postupně zaplňoval členkami
společenství modlících se matek a
jejich rodinami. Potkaly jsme také jáhna
Ing. Pavla Kiliána, který bývá častým
hostem v ořechovském kostele. Po
skončení mše sv. jsme se vracely opět
lesem do Útěchova, tentokrát již ve
svižnějším tempu, probíraly jsme dojmy
z prožitého dne. Tak jsme se vžily do
zážitků, že jsme málem zbloudily …
Děkujeme Panně Marii za krásný den
naplněný milostí, za to, že vedla naše
kroky na této pouti a nadále bude
nápomocná o. Havlátovi za jeho
uzdravení.

Irena věděla o plánech nacistů se židy.
Na dně tašky s nářadím vynášela děti z
ghetta, v zadní části svého náklaďáku
měla místo pro starší děti. Tam také
vozila psa, kterého vycvičila štěkat,
když auto projíždělo branou. Vojáci to
nechtěli řešit a tak štěkot mohl
zamaskovat zvuky, které děti mohly
případně vydávat. Během své činnosti
Irena dokázala takto zachránit až 2500
dětí. Chytili ji nacisti, přelámali jí nohy,
ruce a brutálně ji ztloukli. Irena si
vedla poznámky o všech dětech, které
se jí podařilo osvobodit. Uschovala je ve
sklenici, zahrabané pod stromem na její
zahrádce. Po válce se pokusila najít
rodiče a znovu spojit rodiny. Ale většina
skončila v plynových komorách. Děti se
dostaly do dětských domovů a byly
adoptované. V roce 2007 byla Irena
Sendler nominována na Nobelovu cenu
míru.
Ale zvolená nebyla. Cenu dostal Al Gore
za projekt o globálním oteplování...

/Ludmila Růžková/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
DVD Odvážné srdce Ireny Sendler
Minulý týden mi do mailu přišel tento
dopis: Nedávno, ve věku 98 let umřela
žena jménem Irena Sendler.
Během druhé světové války Irena
získala povolení k práci ve Varšavském
ghettu jako instalatérka/ svářečka.
Měla k tomu svůj důvod.

DVD - „Odvážné srdce Ireny Sendler“,
studio LUX, 2011.
/Lada/
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V Ořechově každou středu v odpoledních
hodinách v základní škole, v Moravanech
každý čtvrtek v odpoledních hodinách na
faře.

CO NÁS ČEKÁ
AKCE PRO VŠECHNY FARNOSTI
V sobotu 13. 10. zveme všechny muže na
pouť k sv. Jakubovi do Ivančic. Vyjdeme
z Moravan od kostela v 8:00 a pouť
zakončíme mší svatou v 18 hod v Ořechově.
(Trasa Ivančice - Ořechov již bude
motorizovaná).
V sobotu 20. 10. zveme zejména starší
generaci
na
modlitební
pouť
do

Českomoravské

Fatimy

MODLITBY MATEK
V Ořechově každou sudou středu v 17:00
hodin ve farní budově, v Moravanech
každou sobotu v 7:00 hodin v kostele.
SETKÁNÍ
REDAKČNÍ
RADY
PEREGRÍNKA
každé
druhé
pondělí
v měsíci
v 18:30
hodin
na
faře
v Moravanech.

Koclířov.

Pojedeme autobusem, čas a místa nástupu
budou upřesněny.
Ve dnech 24. - 26. 10. se uskuteční
společný výlet mladších ministrantů.
Místo pobytu bude upřesněno. Povzbuďte
k této akci svoje děti.
Zveme mládež ze všech farností na
Společenství mládeže, které se koná
každý lichý pátek v měsíci po mši svaté
v Moravanech, v cca 18:45 hodin na faře.

AKCE V OŘECHOVĚ
Setkání členů Společenství sv. Peregrina
každý 1. čtvrtek v měsíci po večerní mši
sv., v cca 18:45 hodin ve farní budově.
AKCE V MORAVANECH
Manželské večery se konají každý čtvrtý
pátek v měsíci v 19 hodin na faře.
Společenství mužů se koná každou třetí
neděli v měsíci, v letním období v 19 hodin,
v zimním v 18 hodin na faře.
Setkání seniorů je každý druhý pátek
v měsíci v 19 hodin na faře.
Schola se schází každé pondělí v 18 hodin
v kostele.
Tanečky pro všechny – děti do 15-ti let
zdarma, ostatní za mírný poplatek – každý
druhý pátek. Vede Tereza a Míša
v Moravanské rychtě v 16:30 hodin.
Tanečky každý druhý pátek vystřídá
Misijní klubko v 16 hodin na faře.

VÝSTAVA NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
V Ořechově každý 1. čtvrtek v měsíci,
17:15 – 18:00 hodin tichá adorace, po mši
sv. modlitba před Nejsvětější svátostí
s knězem.
V Moravanech každý 1. pátek v měsíci,
také od 17:15 do 18:00 hodin tichá adorace
a po mši sv. modlitba před NS s knězem.
V obou farnostech během tiché adorace je
možné přijmout SVÁTOST SMÍŘENÍ.
V ostatní dny lze svátost smíření
přijmout vždy půl hodiny před mší sv.,
v neděli 15 minut před mší svatou.

Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Moravany a Ořechov.
Redakce: Leona Steingartová, Lada Badinová, Magdalenka Šímová, Markéta Kořenková, P. Mariusz
Sierpniak. Grafická úprava: István Steingart. Příspěvky můžete zasílat na adresu peregrinek@email.cz.
Uzávěrka je do 24. dne měsíce, zpravodaj vychází každou poslední neděli v měsíci. Telefon: 777 674 936
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