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SLOVO OTCE MARIUSZE
Milí farníci,
čím můžeme naplnit postní dobu?
Připomeňme si nejdříve, že život
křesťana obsahuje tři základní vztahy:
vůči Bohu – vůči bližnímu – k sobě
samému. Jsou to jakoby tři roviny
našeho života a při tom je nelze od sebe
oddělovat. Naše láska k Bohu má tedy
hodně společného s láskou k druhému
člověku a sobě sama. Proto všechny tyto
vztahy stále potřebují ozdravění a naši
duchovní práci.
Začátek naší proměny může být třeba v
tom, že se pokusím v postní době svůj
život zjednodušit. Budu jej oprošťovat
od toho, co je přebytečné a zbytečné, i
když to jinak považuji za normální.
Měl bych se tak stát volnějším,
vnímavějším pro to, co Bůh pro mě
připravil a kam mě chce vést. To ovšem
nestačí. Je třeba vzít Boha, bližního a
sebe vážně. Vypadnout z mnoha schémat
a automatismů života a lépe pochopit,
kdo je Bůh, kdo je bližní, kdo jsem já a
že jde především o pravou lásku.
Můžeme tedy říci, že půst má být dobou
oprošťování se od zbytečného, dále
dobou pravdy a dobou lásky.
Jako prostředky k našemu posvěcení
nám církev v tomto čase nabízí modlitbu,
půst a almužnu. Mohou být pro nás
vhodnými nástroji – ale ne cíli! Jedná se
o modlitbu jako cestu k bytí s Otcem a k

přeorganizování našeho života podle
Boha, o modlitbu jako projev naši lásky k
bližnímu, modlitbu za vlastní i cizí, za
známé i neznámé lidi.
Půst zdaleka není jen odepřením si jídla.
Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v
mém životě postradatelné, zbytečné
nebo překážející a co může obohatit
bližního. Almužna zase neznamená jen
rozdělit se s potřebným o peníze, ale
máme přede vším dávat sebe, svůj čas,
zájem,
trpělivost
těm,
kteří to
potřebují.
Postní doba není dobou smutného
odříkání, ani přemítání nad utrpením
Páně, ale je spíše dobou prohloubení,
obnovy, přibližování se k Otci skrze
Krista, který k nám v Písmu mluví. Je to
doba vytrvalé, ale radostné práce, která
by měla vyústit v našem smíření s Bohem
a v obnově křestního slibu v liturgii
Velké noci.
Váš otec Mariusz
ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Valentýn
Svatý Valentýn skutečně žil, ale
nedochovalo se o něm mnoho informací.
Jeho život je předen tajemstvím a
existuje hned několik legend o něm.
Jedna z nich uvádí, že sv. Valentýn byl
velice moudrý muž a kněz v době císaře
Klaudia II. Klaudius byl krutým vládcem,
který byl přesvědčen, že láska odvádí
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vojáky od vojenských povinností a tak
dal zakázat sňatky. Valentýn vzdoroval
vládci a tajně oddával mladé páry. To se
však císaři nelíbilo a tak jedné noci
císařovi vojáci vtrhli do kostela a
Valentýna zajali. Valentýn byl tak
uvržen do vězení. Stalo se však něco
zvláštního. U oken a dveří žaláře se
začali kupit dopisy a dárečky od těch,
kterým pomohl nebo se chystal pomoci
tím, že je oddá. Zamilované páry
přicházeli k žaláři a dávali mu tak
najevo, že stejně jako on věří v lásku.
Dcera jeho žalářníka se také rozhodla,
že
jej
navštíví.
A
tak
si
návštěvu vyprosila na otci. Mladí lidé se
do sebe však zamilovali a Valentýn v den
své popravy (269 př. n. l.) jí zanechal
dopis, ve kterém se jí vyznává ze své
lásky.
Celý
dopis
byl
ukončen
podpisem "Od Tvého Valentýna". Svátek
se slaví 14. února, tedy v den popravy
sv. Valentýna. Je to patron mládeže,
všech zamilovaných, za dobrý sňatek a
cestujících.

částečný obraz nejstarších dějin obce.
Po roce 1125 přešly zeměpanské
Nebovidy
darem
do
majetku
benediktýnského kláštera v Třebíči.
Kostel sv. Kříže je zmiňován z roku
1329, kdy byl povýšen na kostel farní.
Nečekané světlo na nejstarší stavební
historii kostela sv. Kříže vrhly až
události roku 1991.

Při opravě elektrických rozvodů byla
zjištěna u vysekaného zdiva v jižní
stěně lodi existence nástěnné malby,
hlava
koně.
Po
ohlášení
nálezu
Památkovému ústavu v Brně a následném
provedení drobných sond na protilehlém
severním zdivu lodi, s nálezem obrazu
obličeje, pověřil Památkový ústav v Brně
odkrytím a restaurováním nástěnných
maleb
předního
moravského
restaurátora,
akademického
malíře
Františka Sysla. Restaurátorské práce
probíhaly v letech 1992 – 1996.
Návštěvníky kostela mohou zaujmout tři
románská okna, náležející k nejranější
stavební fázi kostela, gotický portál,
malba šlechtického erbu, pod erbem

/Magdalenka/
CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Kostel sv. Kříže v Nebovidech
Malebný kostelík se nachází na mírné
vyvýšenině v horní části obce při křížení
cest s hlavní komunikací ve směru od
Brna. Datum zahájení stavby kostela sv.
Kříže není známo. K alespoň přibližnému
určení stáří budovy sloužily údaje
historických pramenů, dávající jen
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Nenápadné setkání s Bernadettou a s
Pannou Marií může změnit život,
protože jsou na tomto místě v
Massavielle, aby nás vedly ke Kristu,
který je naším životem, naší silou a
světlem“. (Benedikt XVI. při návštěvě
Lurd, 13. 9. 2008)
V roce 1993 vyhlásil Svatý otec Jan
Pavel II. Světový den nemocných na 11.
únor (den, kdy se Panna Marie poprvé
zjevila sv. Bernadettě), tedy na
památku Panny Marie Lurdské, neboť
právě Panna Marie bývá uctívána jako
Uzdravení nemocných a Těšitelka
zarmoucených. Podle přání ctihodného
Jana Pavla II. se tato událost stala
vhodným podnětem k zamyšlení nad
tajemstvím bolesti, i k tomu, aby se celá
naše společnost pokusila být vnímavější
ke všem nemocným. Především musí být
v popředí našeho zájmu slabí, trpící a ti,
kdo potřebují péči, protože i ti jsou
našimi bratry. Žádný z nich by se neměl
cítit zapomenutý nebo postavený na
okraj, jelikož „skutečná míra lidství se
podstatně určuje ve vztahu k utrpení a
k trpícímu. A to platí jak pro
jednotlivce, tak pro společnost. Taková
společnost, která nedokáže přijmout
trpící a neumí jejich utrpení sdílet a
vnitřně nést svým soucitem, je
společností
krutou
a
nelidskou“.
(Benedikt XVI. Encyklika o křesťanské
naději Spe salvi - 30. listopadu 2007).
Proto zdraví i nemocní, společně se
svatým Ignácem z Loyoly se modleme:

vyobrazení Panny Marie držící v náručí
Ježíška. Severní stranu lodi pokrývá
cyklus figurálních maleb, provedený ve
třech pásech nad sebou, připsaný
ikonografickým rozborem zobrazení
legendy
o
životě
sv.
Kateřiny
Alexandrijské. V letech 2005 – 2007
pak byly odkryty a restaurovány gotické
malby
v
presbytáři
představující
události Kristova života. Jistě nejde v
několika řádcích popsat jaký skvost,
neobvyklé dědictví Obce Nebovidy a
úžasný kulturní poklad se skrývá v
kostele sv. Kříže. Celou krásu kostela je
možné vnímat během mše svaté, která
je pravidelně sloužena každou neděli v
7:45 hodin.

/zpracováno podle publikace „Nebovidy
1104 – 2004“ a webových stránek obce/
LITURGIE A MODLITBA
Panna Maria Lurdská a Světový den
nemocných
„Lurdy jsou jedním z míst, které Bůh
vyvolil k tomu, aby v něm nechal zazářit
zvláštní paprsek své lásky.
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"Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě."
/Lada/

našem kostele Všech Svatých konal
Vánoční koncert. Vystoupilo mnoho
účinkujících. Písně přednesl ořechovský
chrámový sbor, mládež mladší i starší, a
dokonce i malé děti předvedly svoje
krásné vystoupení, za které sklidily
zasloužený potlesk. Zavítal k nám i
chrámový sbor z kostela sv. Jiří v
Tikovicích. Krásně zazpívala slečna
Alena Borková za varhanního doprovodu
své maminky, paní profesorky Aleny
Borkové.
Po skončení koncertu bylo ve farní
budově malé pohoštění, při kterém nám
Viktor Steingart promítl fotografie
zachycující život v naší farnosti během
celého uplynulého roku a věřte, nebylo
toho málo. Minulý rok byl o to
výjimečnější, že jsme se rozloučili s
naším dlouholetým duchovním otcem P.
Bohuslavem Bláhou, který naši farnost
předal do laskavých rukou P. Mariusze
Sierpniaka. I tato událost byla
zachycena na fotografiích. Po skončení
promítání jsme si pěkně sousedsky
popovídali. Nakonec nám otec Mariusz
promítl celovečerní film o životě sv.
Petra. Byl to pro všechny silný
zážitek. Na závěr jsme se pomodlili a
rozešli se po společně prožitých pěti
hodinách (které neuvěřitelně rychle
utekly) do svých domovů.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Obnova manželských slibů
Poslední neděli v roce si připomínáme
svátek Svaté rodiny a je s ním spojena
obnova manželských slibů. Nejinak tomu
bylo i 30. 12. 2012. Manželské páry byly
plny očekávání, neboť poprvé v naší
farnosti bylo ohlášeno se zvláštním
zdůrazněním a úsměvem, že v tento den
bude obnova manželských slibů. Bylo
nás
hodně,
kteří
mohli
znovu
intenzivněji prožívat pravdu, o které
píše Šalamoun v knize Kazatel: „A nit
trojitá se teprve nepřetrhne!“ Pravdu o
obrazu křesťanského manželství jako
trojpramenného provazu, kde jsou spolu
manžel, manželka a Bůh.
Během mše sv. vyzval otec Mariusz
všechny přítomné páry, abychom šli co
nejblíž dopředu k oltáři. Prostor byl
zaplněný od „manželských nováčků“,
přes manžele, kteří už kousek cesty
spolu ušli, až po ty, kteří jdou společně
ruku v ruce životem i víc než 50 let.
Obnova
manželského
slibu
byla
nádherným,
hlubokým
duchovním
/Leona/
prožitkem a posilou.

/Martina Urbanová/
Tříkrálová sbírka 2013 v Ořechově
Každým rokem probíhá v naší obci
Tříkrálová sbírka určená především na
pomoc Oblastní charitě Rajhrad, která

Vánoční koncert v kostele Všech
svatých
V neděli 6. 1. 2013 v den slavnosti
Zjevení Páně (svátek Tří králů) se v

4

PEREGRÍNEK
provozuje Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa. Tento rok se uskutečnila v
sobotu 5. 1. 2013. Služeb hospice či
domácí hospicové služby využilo už
mnoho z občanů Ořechova. Sám mám
zkušenost s poskytováním těchto služeb
ve vlastní rodině, a ta mě nutí pomáhat s
touto sbírkou i nadále. Zájem občanů
přispívat je celkem vysoký. Tento rok se
vybralo v naší obci 76 643 Kč. Je to
sice nižší částka než předchozí roky
(2011 – 77 356 Kč, 2012 – 83 032 Kč),
ale i tak si myslím, že je to suma slušná.
Všem dárcům patří upřímný dík. Nemalé
poděkování patří všem, kdo se tento rok
rozhodli pomoci s koledováním. Jsou
koledníci, kteří se rádi hlásí pro tuto
službu pravidelně každý rok. Ale abych
nepěl jen chvály, které se dobře
poslouchají, musím být i trochu kritický,
a říci, co mi vadí. Každý rok koledníků
ubývá. Minulý rok bylo 14 pokladniček,
tento jen 11 a mám strach, aby jich
stále
neubývalo.
Dobrá
polovina
koledníků je starší 60 let. Kdyby nebylo
jejich ochoty, nemohla by se zvládnout
obejít celá obec. Kde jsou mladí farníci
a občané Ořechova? Netýká se jich
tato pomoc? Doufám a pevně věřím, že
se řady koledníků příští léta rozrostou,
vždyť nikdo z nás neví, zda nevybírá či
nepřispívá pro dobrou věc, kterou může
v budoucnosti sám potřebovat. A tak
bych rád skončil požehnáním pro
všechny domy, které přispívají při
Tříkrálové sbírce tím symbolickým
K+M+B 2013 - Christus mansionem

benedicat:
domu.

Kristus

požehnej

tomuto

/Tomáš Dudík/
Tříkrálová sbírka v Moravanech

„Radost z konání dobra je jediným
opravdovým štěstím života.“
/L. N. Tolstoj/
A tato radost provázela koledníky i
v letošním roce. Byl to krásný zážitek
pozorovat děti a omladinu, jak se
v sobotu 5. ledna 2013 všichni sešli
v kostele, aby přijali požehnání o.
Mariusze a společně se přimlouvali za
všechny, které navštíví i za ty, kterým
je sbírka určena. Celkem se sešlo 51
účastníků (nejmladšímu bylo 5 let) a
jako každý rok je náš trpělivý fotograf
Jiří Poupera zdařile zdokumentoval.
Zvlášť bych ráda poděkovala Vám všem
farníkům za to, že koledníky přijímáte
vlídně a pohostinně. I to je pak důvod,
proč děti pomáhají potřebným lidem
obětavě a rády. Potvrdila mi to jedna
mladá maminka, jejíž šestiletá dcerka
chodila letos poprvé. Když přišla
unavená a promoklá domů, mezi dveřmi
volala: „Mami, to bylo skvělé. Příští rok
budu chodit znovu.“ Možná je to i tím,
že děti našly před deštěm hřejivé
útočiště právě v rodině jednoho z Vás a
že mohly zažít, že jsou součástí
krásného společenství. Tím bych chtěla
vyjádřit zvláštní díky omladině i
maminkám za jejich pomoc a radost, za
jejich krásný přístup k malým dětem,
které doprovázely.
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Každý z koledníků dostal malý dárek od
Charity a také milou pozornost od
Obecního úřadu – proplacení fotografií.
Zvlášť letos to nebyla zanedbatelná
částka. A na závěr připomenutí
výjimečně vysoké finanční částky,
která letos byla vybrána 75 044,-Kč.

Merinkou v angličtině vzorně zajišťuje
paní Jana Ryšavá.

/ Hana Poledňová/
Adopce na dálku v Moravanech
Moravanská farnost je také již
několikátý rok zapojena do projektu
Adopce na dálku. Farníci podporují
jednadvacetiletého Nicholase Semuju,
zde má adopci na starosti Oldřiška
Langášková.

/Oldřiška Langášková/
Adopce na dálku v Ořechově
Již šestým rokem spojuje naši farnost
zájem o osud jedné indické holčičky
Merinky. Protože děti nerostou jenom
nám, ale i ty v Indii, z roztomilého
sedmiletého děvčátka už máme krásnou
třináctiletou slečnu.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
V dnešním okénku bychom rádi
upozornili na knihu Jiřího Zajíce Cena
za věrnost – Čtrnáct pražských
mučedníků, vydalo ji nakladatelství
Paulínky v roce 2012. Kniha čtivým
způsobem představuje příběh čtrnácti
bratří františkánů z kostela Panny
Marie Sněžné v Praze – jejich život v
Praze od r. 1604 až do událostí
Masopustního úterý 15. 2. 1611, kdy do
kláštera vpadlo pasovské vojsko. Všech
14 bratrů, kteří v té době byli uvnitř,
krutě zabili a celý kostel i klášter zničili

V dopisech od Merinky se dozvídáme o
jejích školních úspěších, plánech do
budoucna, jsou plné vděčnosti a lásky.
Děkuje všem, kteří jste jí darovali
jakoukoli částku, a vzkazuje, že se za
vás modlí.
Svým příspěvkem jí
pomáháme přiblížit se jejímu snu - stát
se inženýrkou. Písemnou komunikaci s
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a vyloupili. Kniha je o to aktuálnější,
neboť 13. října 2012 bylo čtrnáct

pražských mučedníků z kostela P. Marie
Sněžné prohlášeno za blahoslavené.

/Leona/

CO NÁS ČEKÁ
Postní doba začíná 13. února 2013 Popeleční středou.
KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ
Ořechov – kostel Všech svatých: každou neděli ve 14 hodin a na Velký pátek
v 16:45 hodin
Moravany – kostel sv. Václava: každou neděli v 14:30 hodin, každý pátek v 17:30 a
na Velký pátek v 18 hodin
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY
 Duchovní obnova v Moravanech a Ořechově v sobotu 23. února 2013
Moravany:
15:00 – 15:30 přednáška
15:30 – 16:30 adorace a sv. smíření
18:30 mše svatá
19:30 adorace
Ořechov:
9:30 – 11:00 přednáška, adorace a sv. smíření
17:00 přednáška
18:00 mše svatá
 Duchovní obnova manželů v Kostelním Vydří od 28. 2. do 3. 3. 2013. Zájemci
se mohou hlásit u manželů Šímových z Nebovid.
 V sobotu 9. 3. 2013 bude malá postní duchovní obnova v Ořechově v kostele
Všech svatých.
16:00 Skupina Gemini – pásmo o Josefu Egyptském
16:50 pobožnost křížové cesty
17:30 – 18:00 výstav Nejsvětější svátosti, sv. smíření
18:00 mše svatá
V sobotu 16. března 2013 bude v kostele Všech svatých v Ořechově navíc
příležitost ke svátosti smíření od 16:30 do 18:00 hodin.
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OBŘADY VELIKONOC
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční

Ořechov
Moravany
17:30 hodin
19:00 hodin
17:30 hodin
19:00 hodin
v 16:45 hodin křížová cesta v 18 hodin křížová cesta
19:00 hodin
21:00 hodin
9:15 hodin
9:15 hodin

10:45 hodin
10:45 hodin

Nebovidy

7:45 hodin
7:45 hodin

Novéna k Božímu milosrdenství
Moravany – kostel sv. Václava: 29. března na Velký pátek v 15:00 hodin
Ořechov – kostel Všech svatých:
29. 3. Velký pátek v 16:00 hodin
30. 3. Bílá sobota v 18:30 hodin
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně a 1. 4. Pondělí velikonoční v 8:45 hodin
2. 4. (úterý) až 6. 4. (sobota) v 17:30 hodin na faře
V neděli 7. dubna 2013 – svátek Božího milosrdenství – v obou farnostech během mše
svaté místo promluvy bude pásmo o Božím milosrdenství.
Další akce farnosti
V sobotu 6. dubna 2013 od 15:00 hodin v kostele v Moravanech, se uskuteční
modlitební setkání matek, připravuje Hnutí Modlitby matek.
Od 4. 5. do 6. 5. 2013 se uskuteční setkání rodin ve Veverské Bítýšce a pouť
moravanské farnosti do Křižanova.
8. 5. 2013 – pouť ke kapli sv. Peregrína
13. 5. 2013 – večerní pouť do Žarošic, odjezd autobusu v 16:30 hodin, v 18:30
modlitba růžence, v 19:00 mše svatá, po mši světelný průvod, návrat okolo 22:30
hodin, cena 130 Kč
Noc kostelů v kostele Všech svatých a v kostele sv. Václava v pátek 24. května 2013
První svaté přijímání: v Ořechově 26. května a v Moravanech 9. června 2013
Dětský den na farní zahradě v Moravanech v neděli 2. června
Letní tábory pro děti:
moravanská farnost v termínu od 9. 8. do 17. 8. pro starší děti a od 18. 8. do 24. 8.
2013 pro mladší děti
ořechovská farnost v termínu od 10. 8. do 17. 8. 2013
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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