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SLOVO OTCE MARIUSZE
Milí farníci,
končí vánoční doba, kdy jsme se více než
obvykle zaměřovali na adoraci malého
Ježíška v betlémských jeslích. Mnohým
z nás setkání s tímto božským Dítětem
přineslo vytoužený pokoj a radost, a do
nového
roku
vstupují
duchovně
obohacení a „svěží“. Vždyť opravdové
setkání s Ježíšem vždy „občerstvuje“ a
posiluje. Děkuji Vám, že jste i mne
podpořili v duchovním prožití těchto
svátků: že jste se za mě modlili a ujali se
tolika úkolů spjatých s přípravou kostela
na svátky a jiných organizačních
záležitostí. Měl jsem díky Vaší pomoci,
více času na osobní modlitbu a přípravu
kázání. Potěšily mě a povzbudily také
hezky připravené zpěvy a hudba.
Zasloužíte si za to můj velký dík a
uznání. Srdečné Pán Bůh zaplať! Za
několik málo dní začíná doba liturgického
mezidobí – jakoby čas, kde se zdánlivě
v církevním
kalendáři
nic
neděje.
Pamatujme i v tomto čase, že křesťan je
člověk, který přijímá Krista za svého
Pána a Spasitele každý den. Proto
„hodujme“ s Ním neustále. Čerpejme
zejména ze stolu Eucharistie a stolu
Slova Božího. Hojností Božích darů
doslova z nich přetéká. Svátkem křtu
Páně končí vánoční doba a zároveň
začíná
liturgické
mezidobí.
Křest
v Jordáně
otevřel
Ježíšovi
novou

kapitolu jeho pozemského života: začal
oficiálně své veřejné působení a přijal
Ducha svatého, který ho od této události
vedl mimořádným způsobem. Přeju i Vám,
milí farníci a pokřtění křesťané, abyste
v tomto novém roce znovu objevili i Váš
osobní „křestní pramen“. Věřím, že i Vás,
podobně jako Ježíše, Duch svatý povede
mimořádným způsobem. Jen mu nově
řekněte své „ano“. Ať Vám Pán k tomu
svatému úsilí žehná! Váš otec Mariusz
ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Tři králové
Tři králové je lidovým označením pro
mudrce, kteří podle novozákonních
evangelií navštívili Ježíše v Betlémě.
Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, a
i jejich jména Kašpar, Melichar a
Baltazar jim byla dána až na základě
středověké legendy. Z pohybu a
postavení hvězd neomylně vyčtou, že se
narodí velký král, a to v Izraeli.
Přinesou mu zlato, kadidlo a myrhu. Co
přesně tyto dary představovaly, se
můžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je,
že všechny tyto dary byly v tehdejší
době nejen velmi drahé, ale taky cenné
pro svou léčivou sílu.
V západní liturgické tradici je svátek Tří
králů spojen se slavností Zjevení Páně.
Církev jej slaví 6. ledna. Tento svátek je
svou podstatou totožný se slavností
Narození Páně, je dvanáctým dnem
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hledalo oko nábožného navštěvovatele
chrámu tohoto. Mistrovně vyhotovená
socha blahoslavenné Panny Marie, dar to
dobromyslného
bývalého
statkáře
hajanského Jindřicha Smetany, byla
rukou
důstojného
pana
děkana
modřického Roberta Šuderky církevně
posvěcena, načež s choru zazněl líbezný
čtverozpěv: Matko přesvatá, láskou
bohatá.
Pak
následovala
krátká
slavnosti, přičemž řeč k zástupům
přítomných
činil
tamnější
pan
administrátor. Po kázání byla zpívána
mše sv. s asistencí, při které čtvero
kněží
ve
čtverzpěvu
provozovali
chorální mši, provázenou s varhany nově
zbudovanými, kterým velebný pan P.
Benno Tiray z rajhradského kláštěra
umnou rukou takové akordy vyluzoval, že
mimovolně se oko slzami zarositi muselo.
Zbudováním těchto varhan v ceně 760
zl. k.č. se urozený šlechtic pan patron
Vladimír Mitrovský svou chvalitebnou
obětavostí pro čest a slávu Boží
osvědčil.“
Chtěl bych dodat, že dárce sochy
Jindřich
Smetana
z
Hajan
a
pravděpodobně jeho předkové jsou
pochováni na ořechovském hřbitově.
/Jaromír Polcar/

Vánoc, jím Vánoce vrcholí a končí.
Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus
zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v
postavách svatých králů je zosobněno
přijetí Krista za krále všech.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely
různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na
dveře svěcenou křídou píší písmena
C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B.
Nejsou to ale patrně počáteční písmena
jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a
Baltazar,
ale
zkratka
latinského
"Christus
mansionem
benedicat":
"Kristus žehnej tomuto domu".
/Magdalenka/
CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Vzácná socha Madony v kostele Všech
svatých
Rád bych doplnil příspěvek z Peregrínka
č. 30 o historii kostela v Ořechově,
který byl zaměřený také na výčet
vzácných předmětů, které patří k
výzdobě interiéru kostela. Můj doplněk
je zaměřený na vzácnou sochu Madony.
Náhodným listováním v církevním
časopise Hlas z 11. listopadu r. 1859
jsem na straně 183 našel informaci, kde
se uvádí: „Dne 20 t. m. ráno o 9.
hodinách odbývala se v ořechovském
chrámu
Páně
vznešená
slavnost
velkolepým
způsobem.
Chrámeček
tamnější, chudý sice, ale něžně
zachovalý obohatl téhož dne dvěma
věcmi, kterých až doposud nadarmo

LITURGIE A MODLITBA
Slavnost Panny Marie Matky Boží
První den nastupujícího kalendářního
roku slavíme od reformy církevního
kalendáře za papeže Pavla VI. slavnost
Panny Marie, Matky Boží. Církev tak
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ulehčil v jejich těžkých mukách.“
Zpracováno podle knihy Martina Weise
„Mariánské zrcadlo“
/Leona/

svěřuje pod ochranu Bohorodičky celý
nastávající rok, další úsek našeho
pozemského života. Historici uvádějí, že
1. leden býval v počátcích křesťanství
dnem kajícím, pro přílišné bujaré veselí
ke konci roku. Současná oslava oktávu
Narození
Páně
ve
spojitosti
s
mateřstvím Panny Marie lépe odpovídá
křesťanskému duchu vánočního období.
Vždyť narození Páně je neoddělitelně
spjato s Bohorodičkou.
Na začátku roku si obvykle klademe
otázku, jaký ten nový rok bude, co nám
přinese dobrého, a přejeme si navzájem
hodně
štěstí.
Také
si
dáváme
předsevzetí, jak se v tom či onom
napravíme, jak budeme jednat jinak
apod. Pokusme se dát si předsevzetí, že
budeme v tomto roce usilovat o
některou ze ctností, které můžeme
nalézt u Panny Marie. Že budeme více
rozjímat o životě té, která v sobě
skrývá tolik tajemství. Že svěříme
všechny své potřeby pro nastávající rok
mocné přímluvě Bohorodičky.
Modlitba k Rodičce Boží na začátku
roku:
„Navěky od Boha požehnaná Rodičko
Boží Panno Maria! Tebe pozdravuji a
pokorně žádám, abys mě dnešního dne i
po celý rok ode všech zlých pokušení
milostivě ochraňovala. Do tvé mocné
ochrany poroučím též všechny své
přátele,
dobrodince
i
nepřátele,
obzvláště všechny zarmoucené a duše v
očistci. Oroduj za ně po všechen čas a
upros svého nejmilejšího syna, aby jim

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Adorace v našich farnostech
„Mamko, co je adorace?“, zeptal se mne
kdysi můj tehdy asi pětiletý syn.
Nedokázala jsem tenkrát najít správná
slova, a tak jsem použila vysvětlení na
základě slovníku cizích slov. Že původ je
od slova adoráre, tj. mluvit k někomu,
vzývat někoho, uctívat někoho, klanět
se, ale také obdivovat … nejčastěji ve
spojitosti s Pánem.
Od letošního podzimu a adventu, kdy v
našich farnostech byla možnost adorace
častější, mi toho došlo víc. Syn už
poněkud povyrostl :-) Ale kdyby se
zeptal, podělila bych se s ním asi o tyto
prožitky.
Klaníme se Pánu, bytosti nedostižitelné
krásy, bytosti dokonale čisté a
průzračné. Skláníme se s oddaností
před Jeho velikostí a s vědomím, že Pán
nás beze zbytku miluje takové, jací
jsme, zná nás do posledního záhybu naší
duše – a to nás vede ke klanění. Před
Pánem člověk touží mít čisté srdce.
Často slýcháme „Blahoslavení čistého
srdce, neboť oni uvidí Boha“. Když
nebudeme mít čisté srdce, neuvidíme
nic. Kdo má čisté srdce, může
zahlédnout
duchovním
zrakem
otevřenou Pánovu náruč – a to je tak
obrovský dar, že člověka naplní úžas.
Úžas nad Boží láskou, dobrotou,
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milosrdenstvím. Člověk pak zjišťuje, že
je „závislý“ na Bohu, odevzdá Pánu
všechno.
Děkuji za adorační dny v našich
farnostech, za každou možnost, kdy je
na oltáři výstav Nejsvětější Svátosti.
/Leona/

Ale tato píseň je i prosbou a svoláváním
Božího požehnání.
Ale my často vidíme jen poušť (nemoc,
nenaplnění našich tužeb), po které
musíme někdy kráčet – neradi a
nedobrovolně. Ale Bůh vidí cíl, ke
kterému nás chce přivést. On má pro
nás připraveno mnohem víc, než si
umíme představit.
Při těchto slovech se mi vybavila slova
nádherné modlitby, o kterou bych se
v tuto chvíli s Vámi ráda podělila:
„Připomeň mi Pane, že tvoje láska je
větší než jakýkoli problém. Protože čím
více se dívám na problém, tím se stává
větším. Ale když se dívám na tebe, má
úzkost bledne ve světle tvé lásky.“
Otec Tomáš se také zamýšlel nad
smyslem adventní doby. Je to příprava
na něco nového. S Ježíšem přichází na
svět Nové království – přichází radost.
Život po Vánocích můžeme žít zase
postaru nebo jako někdo, kdo se
s ním setkal a nechal se obdarovat.
Bůh nám toho chce velmi mnoho dávat.
Záleží na nás, zda k němu přijdeme
s náprstkem nebo s velkou nádobou.
Otec
Tomáš
odjížděl
v pozdních
večerních hodinách, a když jsme se
s ním loučili, vůbec nevypadal na
unaveného a vyčerpaného člověka. I
když sloužil druhým víc než 14 hodin.
Zářila z něho radost. A tak se jenom
naplnilo to, o čem sám mluvil. Opravdová
a čistá radost je Boží dar.
/Oldřiška Langášková/

Adventní
duchovní
obnova
v Moravanech a v Ořechově
Před druhou nedělí adventní jsme měli
možnost prožít duchovní obnovu s otcem
Tomášem Paradičem, přijmout svátost
smíření a také se ztišit při adoraci.
Téměř každému z nás se zdá, že máme
málo času, ale o. Mariusz nám jednou
připomněl, že chvíle před Nejsvětější
Svátostí jsou rozmnožením času. A byl
to opravdu čas, kdy sám Bůh
občerstvoval naši duši.
Před několika lety mi utkvěla v paměti
slova jednoho kněze, že si při přednášce
nemusíme dělat poznámky, že z mnoha
myšlenek je pro nás určeno pouze to, co
se dotkne našeho srdce.
Otec Tomáš se zamýšlel nad tím, jak je
dobré při mši svaté opravdu naslouchat
slovům eucharistických modliteb a také
se modlit zpěvem. Jak slova písní
z kancionálů jsou silnou modlitbou.
Vůbec nemusíme být skvělými zpěváky,
stačí si otevřít zpěvník a připojit se
v duchu. Otec Tomáš citoval slova
z písně č. 512 Bože před tvou velebností
“...v zajetí jsem vlastních hříchů, a ty
přesto máš mě rád…“. To by nám mohlo
vystačit na celý život, abychom se
radovali z bezpodmínečné Boží lásky.
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Naše víkendovky
Naši rytmickou skupinu Gemini všichni
dobře znáte, protože ji můžete slýchat
na dětských rytmických mších svatých.
Snažíme se naše mše oživit, ale ruku na
srdce, ne vždy se nám to podaří, tak jak
bychom si přály. Tréma, onemocnění
hlasivek a brzké vstávání udělají své. A
tak i my odjíždíme aspoň jednou ročně
na soustředění mimo naši obec, abychom
nejen zlepšovaly naše pěvecké výkony,
ale abychom také prohloubily a utužily
vztahy mezi sebou navzájem.
První víkendovku jsme absolvovaly
společně s ministranty v Ochozi u Brna
10. - 12. 10. 2008. Fara byla sice malá jedna místnost pro kluky a druhá pro
holky, ale zato okolí nám skýtalo
možnosti mnohých výletů do lesa a
jeskyň. V jedné jsme vyzkoušely místní
akustiku písní Alleluja a v jiné jsme se
dokonce slaňovaly do jejích útrob.
Samozřejmě nechybělo také časté
zkoušení písní, které jsme pak uplatnily
zpěvem při místní mši svaté. Tady je
třeba poděkovat manželům Ivičičovým,
kteří se ještě s mým manželem starali o
nasycení našich často velmi hladových
žaludků. Další víkendovka nás čekala až
v roce 2010 od 7. do 9. května. Ta se
uskutečnila ve Zbraslavi. Tady nás
nejvíce ze všeho asi bavila hra Aktivity,
kterou jsme hráli každý večer. Bylo to
pro holky příjemné odreagování od toho
věčného zpívání. I když je pravda, že i
tady dostaly naše bránice pořádně
zabrat. Občas jsme smíchy až brečely,

protože některé holky předváděly
opravdu neskutečné věci při této hře.
Bylo vidět, že kromě pěveckého mají
nadání i herecké. Tady se nám o stravu
starali zase Tomáš s mojí sestrou
Jitkou. Patří jim za to velké dík.
V roce 2011 jedeme na soustředění opět
do Zbraslavi, a tentokrát máme téma. K
tomu nás přivedlo datum, které jsme
zde strávily. Bylo to od 11. do 13.
listopadu, což se velmi blížilo k Vánocům
a tak jsme se rozhodly oslavit na této
víkendovce právě tyto svátky. A asi
taky proto, že jsme měly nacvičit
koledy. Za tuhle víkendovku jsme toho
stihly hodně. Při zpěvu jsme vyráběly
výzdobu na stromek, který Romča
přivezla k ozdobení, ve volných chvílích
pekly perníky a udělaly si nádherný
Štědrý večer se vším všudy (večeře,
pohádka Tři oříšky pro popelku a pak
rozdávání dárků).
No a zatím poslední víkendovku jsme
letos trávily v Rychtářově u Vyškova od
9. do 11. listopadu 2012. I tady nás
čekalo perné zkoušení, a to hlavně
proto, že chystáme změny v ordináriích,
další díl zpěvníku a rytmické pásmo o
Josefovi. Ale i přesto jsme zažily i
nějaké to povyražení jako třeba
vycházka k zřícenině, oslava narozenin a
samozřejmě hra Aktivity či Česko.
Moc si vážím holek, které ještě do
zpěvu chodí, protože vím, že je stále
více učení a jiných zájmů, a ony jsou
neustále ochotny ve svém volném čase
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chodit zpívat a dělat nezištně radost
druhým.
/Markéta Dudíková/

kdy naši farnost v Ořechově navštívil P.
Pavel Budský z Prahy – Čakovic.
Ten letos zjara navštívil Ventanas a o
své zážitky se s námi podělil. Ukázal
nám mnoho fotografií, na kterých bylo
nejen zachyceno centrum a jídelna, ale
také prostředí, v němž děti žijí – bydlí,
hrají si. V loňském roce přispěla farnost
Všech svatých a sv. Jiří celkem částkou
10170 Kč, v letošním roce se získalo
prodejem andílků ve farnosti Všech
svatých 4540 Kč a ve farnosti sv. Jiří
1960 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
/Lada/

Milé setkání
V pátek 14. prosince 2012 jsme se
nečekaně setkali s českobudějovickým
pomocným biskupem Pavlem Posádem,
přímo v kostele sv. Jiří v Ořechově.
Přijel totiž posloužit při smutečním
rozloučení s paní Aničkou Fraňkovou, se
kterou se znal osobně dlouhá léta.
Neváhal, ani v nepříjemném zimním
počasí vážit tak dalekou cestu. Jeho
promluva v kostele budila respekt a
soustředění. Jeho slova o lidské bolesti,
smrti, radosti a věčné naději byla jasná
a smysluplná. U oltáře celebroval další
host P. Marcel Javora a náš pan farář
Bohuslav Bláha. Na hřbitově bylo potom
možné
s panem
biskupem
krátce
pohovořit.
Jeho
osobnost
působí
přirozeně, přátelsky a mile. Postával
mezi hloučky lidí, byl vstřícný a měl
zájem o každé slovo. Ač překvapivé a
nečekané setkání, o to srdečnější a
vřelejší.
/Ludmila Krečmerová/

Živý betlém u kostela Všech svatých
Jak to vlastně začalo? Členové
Společenství sv. Peregrina a několik
dalších nadšenců poprvé v roce 2007
zkusili připravit setkání u jesliček.
Inspirovali jsme se Živým betlémem
v benediktýnském klášteře v Rajhradě.
Netušili jsme, co to všechno obnáší –
především
„sehnat“
představitele
Marie, Josefa a Ježíška. A také Tři
krále – Kašpara, Melichara a Baltazara,
zajistit jim chýši, domluvit se na
oblečení, trošku akci propagovat, aby o
ní lidé věděli … Tenkrát poprvé Svatou
rodinu představovali manželé Radka a
Zdeněk Škorpíkovi s dcerkou Eliškou ze
Silůvek. Koledy jsme si mohli zazpívat
společně s hudební skupinou, také ze
Silůvek. Obleky ušila Lada Badinová. O
rok později, v roce 2008, s radostí
přijali úkol představit Svatou rodinu
manželé Dita a Tonda Kunešovi z Prštic,
Ježíšek byl opět ženského rodu – jejich

Jeden dárek navíc
Jako loni, i letos, se v době adventní
konala sbírka na pomoc chudým dětem
z misijní stanice městečka Ventanas
v jižním Ekvádoru, nazvaná Jeden dárek
navíc.
Před sedmi lety zde polský misionář P.
Jan Koczy SVD postavil kostel a jídelnu
s centrem volného času pro místní děti,
které pochází z početných rodin.
Více jsme se o tomto projektu mohli
dozvědět v sobotu 24. listopadu večer,
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Juditka. Nezapomenutelným zážitkem
byla živá koza, kterou přivedl pan
František Pisk. Holt jiná živá zvířata,
která by se víc „hodila“ do betlémské
chýše jsme nesehnali … Pak nastal
takový útlum, nikdo se nechtěl ujmout
ztvárnění Svaté rodiny … V roce 2009 a
2010 jsme tedy měli jen jesličky s
panenkou, ale zato bylo hodně pastýřů a
manželé Matuškovi ze Silůvek přinesli
čerstvě narozená jehňátka. Chýši s
jesličkami jsme také stavěli před
vchodem do kostela – zde patří velký
dík za dodání konstrukce, přivezení
chvojí a nazdobení manželům Martě
Kopečné a Františku Kubíkovi. Mezi
stálé koledníky, kteří přinášeli „dary“
jsme mohli opět počítat s Hankou a
Richardem Manovými, Jindřiškou a
Janem Urbanovými a Marií a Bohumilem
Šmídovými. V roce 2011 Živý betlém
nebyl.
A letos, odpočatí, plni nadšení a ještě
povzbuzeni
k
této
akci
otcem
Mariuszem, jsme se koncem listopadu
dali do příprav. Výsledek jste mohli
vidět sami, ale chtěla bych tady
poděkovat všem, kteří se zapojili
jakoukoli nezištnou pomocí. Především
Lence a Lubošovi Párovi a jejich Anežce,
že ztvárnili Svatou rodinu. Je to první
rodina z Ořechova! Také dík ostatním
dětem, které byly převlečené za anděla,
pastýře a krále. Díky Martině a Petru
Matuškovým za postavení ohrádky a
zapůjčení oveček, starostovi naší obce
Josefu Brabencovi za zapůjčení a

dovezení kovových košů na oheň,
Jendovi Rybníčkovi za osvětlení a
fotografování, Libě Smejkalové za ušití
„stěny“ na dveře na poslední chvíli a v
neposlední řadě dík těm, kteří řešili
spoustu ostatních technických věcí …
Radku Plškovi a mým čtyřem „chlapům“
doma. Děkujeme všem, kteří přišli a
pokud se nám podařilo, abyste se cítili
ve vytvořeném společenství dobře, a
nelitujete, že jste na hodinku opustili
teplo domovů, tak ještě jednou dík a
zpívejme spolu … nám, nám narodil se!
/Leona/
Pastorační rada
Do Pastorační rady při kostele sv.
Václava v Moravanech byli zvoleni: Pavel
Kořenek, Jiří Šíma, Radka Slavíková,
Oldřiška Langášková, MUDr. Irma
Jeřábková, Míša Jančová a Eliška
Průšová. Do Pastorační rady farnosti při
kostele Všech svatých v Ořechově byli
zvoleni: Markéta Dudíková, Radek Plšek,
Leona Steingartová, Marie Šmídová,
Jana Ryšavá. Stejný počet hlasů
obdrželi: István Steingart, Radka
Jedličková, Alois Plšek a Tomáš Dudík.
ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
Jsou tady Vánoce, proto mi dovolte
doporučit dnes knihu povídek s touto
tématikou.
Eduard Martin – Je tu přece Ježíšek.
Ukázka – Svačina pro anděly:
Dítě dává za okno mističku s kouskem
dortu.
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„Co vyvádíš?“ Jako správná matka se
okamžitě snažím napravit takové hloupé
počínání…na římse jsou nasypané
drobečky pro ptáky, a navíc tahle
mistička je památeční, po prababičce,
ještě se rozbije…
„Ale, dávám andělovi svačinu.“
„Svačinu?“
„No, přiletí s Ježíškem a přinese mi
dárky.“
Usmívám se. „Ty si myslíš, že andělé
v ráji nemají dorty? Pokud tedy vůbec
potřebují jíst…“
Zamyslí se. Moje argumenty zřejmě
mají něco do sebe. „A stejně,“
pokračuji, „andělé mají rádi něco
jiného.“
„Co?“
„Pro ty je lepší než dort, … o moc lepší
lahůdka…, když něco hezkého někomu
uděláš…“
Snažím se jako správná matka využít
příležitosti k tomu, abych vychovávala,
i když, dokud jsem byla malá, právě
tohle mě u mé matky dost dopalovalo.
Dítě přemýšlí.
„Když… ?“ Neví, jak to říct. Ale cítí to.
Jsou slova, která umí vyslovit jenom
srdce… Kývnu.
„Když někomu uděláš radost, když
někdo kvůli tobě není smutný, když
někomu pomůžeš… je to, jako bys dal
andělovi moc dobrou svačinu…“

Dítě se na mě zamyšleně dívá.
„A maminko, co jsi dala dnes andělovi
ke svačině ty?“
/Lada/

CO NÁS ČEKÁ
V neděli 6. 1. 2013 na Tři krále nás
čeká v ořechovském kostele u Všech
svatých Vánoční
koncert
našeho
Chrámového sboru a místní scholy, a
to v 16:00. Potom vás všechny zveme na
farní vánoční besídku do budovy naší
fary.
V neděli 20. ledna v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25.
ledna 2013 se budeme v našich
farnostech modlit za smíření křesťanů
na celém světě. Spojíme se tak v
modlitbách s papežem Benediktem XVI.
a celou křesťanskou církví. Téma
letošního Týdne modliteb je „Co od nás
Hospodin žádá?“
Všechny muže z našich farností, kteří
jsou schopni a ochotni putovat pěšky 7
dní po sobě asi 20 km za den, zveme na
pěší pouť do Santiaga de Compostela
ve Španělsku. Pouť plánujeme na
přelomu červen/červenec 2013. Pro
možnost levného zakoupení letenky se
zájemci mohou co nejdříve nahlásit na
webových
stránkách
moravanské
farnosti anebo osobně u o. Mariusze
nebo u Pavla Šimonka.
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