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SLOVO OTCE MARIUSZE
Milí farníci,
blíží se naše letní putování na různá
svatá místa, proto se naše redakční rada
rozhodla v tomto č. Peregrínka alespoň
krátce věnovat tématu putování. Co je
vlastně pouť? Je to cesta na nějaké
omilostněné místo, aby tam člověk učinil
pokání, poděkoval Bohu a modlil se.
Vydat se na pouť znamená přerušit
každodenní starosti a upevnit se ve víře.
Nejslavnější jsou pouti do míst, kde žil a
působil Pán Ježíš, sem patří Jeruzalém a
celá Svatá zem. Potom bychom asi mohli
uvést Řím a zde hlavně pouti ke hrobům
apoštolů Petra (Vatikán) a Pavla (Bazilika
sv. Pavla za hradbami). Od 11. stol. jsou
také velmi rozšířené pouti do Santiaga
de Compostella ve Španělsku (hrob sv.
Jakuba apoštola) a od konce středověku
na Mont-Saint-Michel ve Francii (Hora
sv. Michala, nádherné ostrovní klášterní
městečko).
K rozmachu mariánských poutních míst
dochází ve 12. a 13. století: Chartres a
Le Puly ve Francii, Montserrat ve
Španělsku, Mariazell v Rakousku. O
několik
století
později
vznikají
mariánská poutní místa, která přispívají
k prohloubení národnostního cítění, např.
v Čenstochově (Polsko) nebo tzv. Ostra
Brama ve Vilniusu (Litva). V polovině 19.
stol. se Panna Maria zjevuje v Lurdech a
v roce 1917 ve Fatimě.

V Čechách a na Moravě mezi nejznámější
poutní místa patří: Stará Boleslav, Sv.
Hora u Příbrami, sv. Hostýn, sv. Kopeček
u Olomouce a Velehrad. Česká zem je na
poutní místa nesmírně bohatá. Podle
Katalogu brněnské diecéze máme jenom
na území naší diecéze, hádejte kolik
poutních míst?
V brněnské diecézi je 82 poutních míst,
z nichž 40 je zasvěceno Panně Marii.
Nejvýznamnějšími poutními místy jsou:
Brno-Tuřany (Tuřanská Matka Boží „v
trní"), Hluboké Mašůvky (Panna Maria de
Foi), Kostelní Vydří (Panna Maria
Karmelská), Křižanov (sv. Zdislava),
Křtiny u Brna (Panna Maria Křtinská),
Mikulov (Černá Madona), Přibyslavice
(Narození Panny Marie), Sloup v
Moravském krasu (Bolestná Panna Maria
Sloupská), Vranov u Brna (Panna Maria
Vranovská), Zelená Hora u Žďáru nad
Sázavou (sv. Jan Nepomucký) a Žarošice
(Stará Matka Boží Žarošická).
Přeju vám, milí farníci, ať s nástupem
jara přijde i naše duchovní obnovení a
věřím, že pouť řádně vykonaná na nějaké
svaté místo může tomu hodně přispět.
K tomu vám žehná otec Mariusz
ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Peregrín Laziosi
Peregrín Laziosi (1265-1345) se narodil
ve Forli v Itálii. Toto město kolem
r. 1280 navštívil generální představený
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Služebníků Mariiných (Servitů) Filip
Benizi a snažil se usmířit dvě strany
zápasící o vládu. Jeho snaha vyzněla
naprázdno a představení znepřátelených stran tupili hlasatele míru. Patřil k
nim také šlechtic Peregrín Laziosi, který
světce dokonce uhodil do tváře. Filip to
snášel mlčky a nastavil mu i druhou
tvář. Peregrín byl dojat jeho mírností a
láskyplným postojem, pocítil náhlou
lítost, před Filipem poklekl a poprosil ho
o odpuštění. Srovnával svůj bouřlivý a
neužitečný život s životem tohoto
služebníka Mariina a vůbec se životem
těch, kteří svůj život dali do služeb
Bohu.
Při jedné modlitbě v chrámu před
obrazem Matky Boží pocítil volání k
cestě do Sieny s výzvou, aby se tam
připojil ke Služebníkům Mariiným.
Peregrín hlasu vedoucího na cestu k
svatosti poslechl a vstoupil do kláštera
Servitů.
Později byl poslán do svého rodiště, aby
tam získal příznivce a dobrodince k
vybudování dalšího kláštera v onom
městě. To se podařilo a Peregrín tam
působil duchovně, i když nebyl knězem.
Při každé příležitosti se snažil v lidu
oživovat víru i bázeň Boží.
Na sklonku života se u něj projevilo
těžké onemocnění nohy spojené s
rozsáhlými
otoky,
krvácením
a
nesnesitelným zápachem. Lékař mu
chtěl pro záchranu života amputovat
nohu. Peregrín se prý v noci před
operací doplazil do chrámu k obrazu

ukřižovaného Spasitele a vroucně prosil
o pomoc. Usnul tam, a když se probudil,
zjistil, že je zdráv.

Pro příkladnou trpělivost začal být
nazýván druhým Jobem. Udává se, že po
30 let si sedal jen ke krátkému spánku,
někdy spával s hlavou opřenou o skálu,
stál i při jídle. V roce 1609 byl
blahoslaven a poté v r. 1726 svatořečen.
Je patronem: rodiček a šestinedělek;
vzýván proti rakovině, revmatismu, dně
a moru i při bolestech nohou.
Jeho připomínka se slaví 1. května.
/Magdalenka/
CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Kaple sv. Peregrina
Historie se datuje od roku 1863, ale
váže se k ní stoletá tradice pěších poutí
z Brna a okolí do Mariazell. Byla první
zastávkou na cestě, kde poutníci před
obrazem Matky Boží a sv. Peregrina
prosili o pomoc Boží a šťastný návrat
domů. V roce 2012 byla kaple opravena.
Ořechovská farnost koná každým rokem
v květnu pěší pouť ke kapličce, kde se
schází s farníky z okolí ke společné
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bohoslužbě. Je to jediná pouť ke cti sv.
Peregrina u nás v republice.
Kromě náboženského významu se kaple
zapsala do historie také při měření tzv.
vídeňského poledníku v roce 1759, jehož
smyslem bylo určení tvaru a velikosti
Země. Kaple byla jedním z pomocných
trigonometrických bodů.
Většinou každý rád slyší nebo čte
svědectví, která potěší, povzbudí nebo
pohladí na duši. Jedním takovým může
být i existence deníčku u kaple sv.
Peregrina.
Najdete v něm radostné pozdravy,
poděkování za toto poutní místo, za lidi,
kteří se o něho starají, ale také prosby
ke sv. Peregrinu za uzdravení, za víru v
rodině, za usmíření ve vztazích, vyznání
osamocených,
hledajících.
Tento
deníček
je
pro
nás
nádherným
svědectvím o Boží lásce. A také úžas
nad tím, jak sv. Peregrin o sobě dává
stále vědět.
/Lada/

často ke kapli, že to k ní budu mít tak
blízko. To místo má pro mnohé kouzlo. I
pro mne. Oblíbila jsem si sv. Peregrina.
Nejdřív mne oslovilo, jak Pán proměnil
jeho temperament a vznětlivost, stále
mě udivuje jeho pokora, poslušnost,
trpělivost a důvěra a nakonec se mého
srdce dotkl Peregrin ve chvíli, kdy měl
syn vrozenou vadu chodidel a čekala ho
v 10-ti letech náročná operace obou
nohou v jednom roce. A dnes syn chodí a
běhá … Přijmi, sv. Peregrine, moji chválu
a poděkování!

/Leona/

LITURGIE A MODLITBA
Litanie ke svatému Peregrínovi
Pane, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.
Ježíši, slyš nás. Ježíši, slyš nás.
Ježíši, vyslyš nás. Ježíši, vyslyš nás.

Sv. Peregrin a já
O sv. Peregrinovi mně
i sestře kdysi babička
vyprávěla
…
když
jsme u ní a dědečka
byly v Ořechově na
prázdninách nebo na
přespání o víkendech.
Tehdy mi bylo asi 10
roků.
Po
takovém
vyprávění na dobrou noc byla pak druhý
den vycházka „na peregrínek“ krásným
koncem příběhu. Tehdy mě nenapadlo
ani ve snu, že budu pak sama chodit

Bože, náš nebeský Otče,

smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria,
oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno,
Svatý Peregrine,
oroduj za nás.
Příteli Boží,
Služebníku Panny Marie,
Ctiteli kříže,
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Vzore ctnosti,
Odvážný poutníku,
Muži trpělivosti,
Útěcho zarmoucených,
Pomocníku nemocných,
Oporo slabých,
Přímluvce u nebeského trůnu,
Příklade obrácení,
Ochranným pláštěm Matky Sedmibolestné oděný,
Bolestmi vytříbený,
V nemocech vyzkoušený,
Skrze svou lásku ke kříži spasený,
Koruno pokory,
Okraso služebnice Marie,
Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa,
smiluj se nad námi.
Modleme se:
Bože, jako lidé jsme často málo odolní a
slabí. Dej nám na přímluvu svatého
Peregrina milost vždy zůstávat na pravé
cestě lásky a také v utrpení vděčně
chválit tvář Spasitele. Skrze Krista,
našeho Pána. Amen.

pěší pouť do Mariazell. 273 km ušli za 7
dní. Poutníci se s posluchači rozdělili o
zážitky z těžkých chvil, které na pouti
museli
překonat
(vedro,
únava,
nevolnost, otlaky). Také ale prožili
velkou radost, když si mohli navzájem
pomáhat a dorazili všichni do cíle své
cesty. Z vystoupení poutníků bylo vidět,
že společně strávený týden na cestě
k Panně Marii z nich udělal bratrstvo,
od poutě si říkají navzájem bratře.
Podělili se s námi o fotky a videa a o
mnoho vtipných i dojemných komentářů
z cesty. Díky Vám, muži z Moravan a
Nebovid. Vzbudili jste v nás touhu,
vyrazit na pouť také a prožít stejné
povznášející zážitky.
Termín besedy (28.2), jsme domlouvali
měsíce dopředu. Netušili jsme tehdy, že
zrovna stejný večer se vzdá papežského
stolce Benedikt XVI. Poutníci nás
v závěru besedy vyzvali k modlitbě za
Benedikta XVI. a za šťastnou volbu
nového papeže. Teď, když už máme
nového pastýře Františka a známe jeho
skromnost a pokoru, věříme, že naše
modlitba byla vyslyšena.
Za všechny účastníky besedy – bylo nás
téměř 50 – přejeme poutníkům, aby se i
z Compostely, od hrobu sv. Jakuba, kam
se chystají letos v létě, vrátili ve zdraví
a dobré pohodě.
/Ivan Macíček/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Beseda o pouti do Mariazell
Okrašlovací
spolek
v Ořechově
zorganizoval v závěru února v sále
místního
divadla
besedu
s muži
z Moravan a Nebovid, kteří se vydali po
cestě, kterou před destiletími chodili
naši rodiče a prarodiče. Vydali se na

Ministranti=naši reprezentanti
Když už se o někom má mluvit, je lépe,
když se o něm mluví v dobrých
souvislostech. O naší moravanské
farnosti se také leccos doslechneme:

4

PEREGRÍNEK
třeba že jsme živá farnost, že máme v
kostele hodně dětí a v poslední době se
v našem děkanátu mluví také o tom, že
máme šikovné a sportovně i služebně
zdatné ministranty.
Už od dob působení otce Damiána Škody
se naši ministranti pravidelně zúčastňují
všech turnajů, pořádaných pro ně na
sportovištích v Telnici a vždy patří
k nejlepším. V poslední době to byly dva
florbalové turnaje, při kterých vždy
obsadili druhé místo po těsných
prohrách ve finále. Největším úspěchem
však bylo celkové prvenství v podzimní
Ministrantské olympiádě, kde vedle
florbalu, sálového fotbalu a stolního
tenisu museli prokázat i značné
ministrantské znalosti.
Naše mužstvo hrálo ve složení: Ríša
Makyča (při posledním turnaji), Pavel
Slouka, Petr Kořenek, Michal Polcar,
Vojta Šíma, Martin Kořenek a Jakub
Novák (jako host).
Náš otec Mariusz se přesvědčil, že i u
kněží v děkanátu mají tyto skutečnosti
pozitivní ohlas a že se tak šíří dobré
jméno naší farnosti.

Rádi bychom touto cestou našim
ministrantům poděkovali za dobrou
reprezentaci farnosti a přejme si, ale i
modleme se za to, aby stále dorůstali
noví a dobří nástupci u oltáře i mimo
kostel. Hoši děkujeme!

/Pavel Kořenek/

Setkání na Petrově
V sobotu 23. 3. jsme ve skromném
počtu vyrazili na diecézní setkání
mládeže s otcem biskupem na Petrov.
Mottem setkání bylo: „Jděte tedy,
získejte
za
učedníky
všechny
národy.“(Mt 28,19).
Začátek byl v 8.30 v katedrále, kde nás
přivítal otec biskup Vojtěch a povzbudil
nás dobrým slovem. Během dopoledne
jsme se všichni rozmístili do různých
brněnských kostelů, kde probíhaly
jednotlivé přednášky, které jsme si
mohli vybrat z 16ti různých témat. Já
jsem byla ve skupince “Můj vztah
k Bohu“, kterou vedl P. ThLic. David
Ambrož v kostele sv. Tomáše. Povídání
bylo zaměřené na 1. a 2. přikázání a na
hříchy,
kterými
se
proti
nim
prohřešujeme
(např.
modlářství,
spiritismus, svatokrádež, …).
Dále následovala pauza na oběd. Jako
každý rok jsme dostali bagety. Ve 13.30
začal
odpolední
program,
který
zahrnoval rozhovor s otcem biskupem,
různé scénky a ohlédnutí na loňské
celostátní setkání mládeže ve Žďáře
nad Sázavou.
Setkání bylo zakončeno slavnostní mší
svatou ve 14.45. Celým dnem provázela
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schola Cantate z CMGaSOŠPg.

rukou. S velkou bolestí se za něho
Růženka při mši svaté přimlouvala a
stále ji na mysl přicházela slova: "Pane,
dej mu ještě šanci." Pochopila to až
později. Její syn nešel s kamarády do
kina, ale jel na diskotéku. Při zpáteční
cestě havarovali s autem, jeden jeho
kamarád zemřel, druhý byl těžce
zraněný s trvalými následky a její syn
vyvázl pouze s odřeninami… Bůh mu dal
opravdu ještě další šanci.

/Petra Jedličková/

Modlitba v duchu hnutí Modlitby
matek
V sobotu 6. dubna proběhlo v kostele sv.
Václava v Moravanech setkání maminek,
aby se setkaly, ale hlavně se společně
modlily za svoje děti, manžele a rodiny.
Sešlo se nás přibližně 30 maminek
z Moravan, Nebovid, Ořechova, Prštic,
Ostopovic, i z Brna a okolí. Hostem byla
paní
Růženka
Fialová,
národní
koordinátorka hnutí MM, která krásně
mluvila o spiritualitě hnutí a podělila se
s námi také o různá svědectví. Pak
následovala samotná modlitba před
Nejsvětější svátostí, s děkováním,
chválami a odevzdáním. Na závěr jsme
mohli (mnohé už i s manžely) prožít tu
nejkrásnější modlitbu – mši svatou,
kterou sloužil o. Mariusz. Mnozí ještě
přijali pozvání na agapé do farní budovy,
kde byla připravena spousta dobrot.
Díky
organizátorkám
za
krásné
odpoledne, moravanské schole za
hudební doprovod při mši svaté a
Jirkovi Šímovi a Báře Jeřábkové za
hudební doprovod při modlitbě.

Ohlédnutí
za
svátkem
Božího
milosrdenství
Druhá neděle velikonoční – 7. dubna –
byla svátkem Božího milosrdenství.
Připomněl nám to i obraz Božího
milosrdenství na oltáři. Mnozí se na
tento svátek připravovali modlitbou
novény k Božímu milosrdenství … Když
pak v neděli mládež našich farností s
otcem Mariuszem ve čteném pásmu
představili obsah myšlenek, které P.
Ježíš zjevil sestře Faustyně a citovali z
jejího Deníčku, mohli jsme vnímat Boží
milosrdenství pro nás všechny jako
širokou náruč našeho Pána. Jen my sami
se často stavíme do rolí soudců a
posuzovačů, a tu pomyslnou šířku Jeho
náruče sami zužujeme … A tak - mějme
otevřená srdce. Otevřená srdce i pro
poklesky a pokulhávání druhých … může
to být zkouška i pro nás samotné, jak
se k nim zachováme … Nebuďme
posuzovači.... Kéž v nás stále trvá
radost velikonočního rána a máme široká
a otevřená srdce.

/Leona/

Svědectví
Paní Růženka F. se s námi na setkání MM
podělila o svědectví, které se týká
jejího syna. Pro ni osobně je to
nádherný důkaz Boží ochrany a věrnosti.
Před mnoha lety se její syn na Bílou
sobotu vypravil s kamarády do kina a
nad domluvami své matky jen mávl

/Leona/
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koupil k jídlu, či kde zrovna ten den
spal. Svá setkání s lidmi: s těmi
nejsrdečnějšími a nejobětavějšími i s
těmi nezdvořilými, nevstřícnými a
bezohlednými.
/Lada/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
Putování, pouť – co jiného vám
nabídnout, než knihy P. Františka Lízny,
kterého jsme mohli v Ořechově osobně
poznat v roce 2010 při pouti ke cti sv.
Peregrina. Knihy – Musím jít dál (za sv.
Jakubem), Pouť za sv. Brigitou
Švédskou do Vadsteny, Pouť za sv.
Kateřinou Sienskou (do Sieny a Říma),
Šel jsem však vytrvale (za sv. Cyrilem
a Metodějem) a Vstávám a pokračuji v
cestě (z Fatimy do Compostely) - nám
podává svým „osobitým“ způsobem. V
podobě
deníčku,
kde
si
denně
zaznamenává, co se mu přihodilo, co si

OKÉNKO MLÁDEŽE
Ráno po svatbě v Káni Galilejské… Hosté
se pomalu probouzejí, většina z nich se
drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště
„přejásaný a přepitý“ muž prosí: „Já
mám takovou žízeň! Skočte někdo pro
vodu…“ Ježíš se zvedne, že tedy půjde,
když vtom všichni svorně vykřiknou:
„NE! Ty už ne…“

CO NÁS ČEKÁ
Farnost Moravany pořádá ve dnech 3. - 6.5. víkend rodin na faře v Osové Bítýšce.
Jsou zvány také rodiny z ořechovské farnosti. V sobotu 4.5. se můžeme těšit na již
tradiční pěší pouť z Osové Bítýšky do Křižanova ke sv. Zdislavě patronce rodin (cca
12 km). Osoby, které by se chtěly zúčastnit pouze pouti, měli by přijet na faru v O.
Bítýšce už na 9:00, odkud chceme vyrazit. Pouť vrcholí mší svatou v 15:00. V neděli
nás čeká ranní mše sv. v místním kostele a během dne zábavný program a sportovní
aktivity. V pondělí dle možnosti se obvykle koná druhá pěší pouť z Osové Bítýšky na
Svatou Horu u Křižanova (cca 5 km) a večer návrat domů.
Pouť ke cti sv. Peregrina se koná ve středu 8. května (státní svátek)
Program: 14:00 průvod od pneuservisu (Kyselkova ulice v Ořechově)
15:00 mše svatá u kaple - hlavní celebrant: P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Pouť mužů do Křtin se uskuteční v sobotu 11. května. Bližší informace budou
upřesněny.
Na Mariánskou pouť do Žarošic jedeme v pondělí 13. května
Program:16:25 odjezd ze Silůvek – autobusová zastávka, 16:30 odjezd z Ořechova –
zastávky Jeřábkova, kadeřnictví, parkoviště u zdrav. střediska, 16:50 odjezd z
Nebovid – zastávka u kostela, 16:55 odjezd z Moravan – autobusová zastávka
18:15 příjezd do poutního místa Žarošice
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18:30 modlitba růžence
19:00 mše svatá – celebruje opat Marian Rudolf Kosík Opraem
20:00 světelný průvod
21:00 odjezd ze Žarošic
Cena za autobus 130 Kč. Přihlásit se můžete po mši sv. v sakristii. Prosíme o úhradu
cesty současně s přihlášením. Kdo chce – svíčku do světelného průvodu s sebou.
Noc kostelů proběhne v obou farnostech v pátek 24. května

Program – kostel sv. Václava Moravany

18:00-20:00 Individuální prohlídka zvonice
18:00-20:00 Prohlídka kostela
18:00-20:00 Prezentace Misijního klubka dětí
18:00-20:00 Videoprojekční pásmo ze života farnosti
18:00-22:00 Občerstvení
18:00 – 18:30 Divadlo s hudbou připravily děti 5. třídy ZŠ Moravany
18:30- 19:00 Koncert scholy a dětí
20:00-21:30 Mše svatá, adorace a svátostné požehnání

Program – kostel Všech svatých Ořechov

18:00 Mše svatá s varhanami
18:40 Rytmické písničky dětí
19:15 Promítání filmu – Oslava 100. výročí posvěcení kostela Všech svatých
19:50 Individuální prohlídka kostela
20:15 Hudební pásmo o Josefu egyptském
21:00 Individuální prohlídka kostela
21:20 Modlitba na ukončení
První Svaté přijímání
26. května v 9:15 v kostele Všech svatých v Ořechově
9. června v 10:45 v kostele sv. Václava v Moravanech
Modlitba Novény k Duchu svatému ve dnech 10.- 18. května 2013 jako příprava na
slavnost Seslání Ducha Svatého. Možnost společné modlitby v těchto dnech v
Ořechově, kostele Všech svatých každý den v 17:30 hodin, v neděli v 8:45 hodin.
V neděli 2. června se na farní zahradě v Moravanech uskuteční Dětský den. Jsou
zvány děti s rodiči z obou farností.
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.
Telefon: 777 674 936
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