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SLOVO OTCE MARIUSZE

ZE ŽIVOTA SVATÝCH

Milí farníci,
letos s celou českou církví na různých
místech naší republiky slavnostně
oslavíme 1150. výročí příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Přípravy na cyrilometodějské jubileum
byly zahájeny už v květnu 2012 v Římě.
Slavnosti však vyvrcholí na Velehradě ve
dnech 4. - 5. července 2013 v rámci
státního svátku ČR již tradičním
národním projektem Dny lidí dobré vůle.
Za co vděčíme sv. Cyrilu a Metodějovi?
Vskutku za mnohé. Za svou národní
svébytnost, za naši kulturu, za sociální a
společenský pokrok, za sílu překonat
těžké dějinné zkoušky a v neposlední
řadě za naše křesťanské oltáře a za
pravou víru, v které jsme byli přijati
Bohem za vlastní jako Boží děti.
Věřím, že další číslo našeho farního
Peregrínka
nás
alespoň
částečně
povzbudí k úctě a modlitbě na přímluvu
těchto našich národních apoštolů. Ti
z vás, kteří se letos nevydají na
velehradské oslavy, zvu na slavnostní mši
sv. u kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Ořechově. Mše se bude konat 5.
července v 9 hod. ráno a na její přípravě
se už tradičně podílejí hasiči, kterým za
jejich angažovanost patří srdečné
poděkování.
Požehnání
a
všechny
potřebné milosti vám přeje a vyprošuje
otec Mariusz.

Sv. Cyril a Metoděj
Oba bratři pocházeli ze Soluně. Cyril,
vlastním jménem Konstantin, se narodil
kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi
dětí. Byl vychován v Konstantinopoli, kde
působil v diplomatických službách. Jeho
starší bratr Metoděj, rodným jménem
Michal, byl úředníkem státní správy na
území obydlené Slovany, kolem r. 840 se
ale stal mnichem a přijal jméno Metoděj.
Oba bratři byli vysláni jako misionáři k
Chazarům (asi kolem r. 860), ale r. 863
na žádost knížete Rostislava přišli na
Velkou Moravu. Aby jejich mise byla
úspěšná, zavedli do bohoslužeb slovanský
jazyk, pro který Konstantin vytvořil
vlastní písmo (hlaholici) a s jeho pomocí
přeložil do staroslovanštiny téměř celý
Nový Zákon, žalmy a misál, Metoděj
přeložil životopisy církevních otců a
nechal přeložit zbytek bible (kromě knih
Makabejských).
Po několikaletém působení na Velké
Moravě odjeli bratři do Říma (asi r.
867). Docílili příslibu papeže Hadriána
II., že slovanská řeč bude uznána za
další liturgický jazyk (tehdy byly v
západní církvi jako liturgické jazyky
uznávány pouze řečtina a latina), a
Metoděje papež vysvětil na kněze. Před
návratem na Velkou Moravu však
Konstantin onemocněl a 14. února 869
zemřel – před smrtí ještě stačil vstoupit
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do kláštera a přijmout řeholní jméno
Cyril.

Úcta sv. Cyrila a Metoděje se šířila z
jihovýchodní Evropy postupně do celé
církve. Papež Jan Pavel II. je prohlásil
spolupatrony Evropy.
Jejich svátek si připomínáme 5.
července.

/Magdalenka/

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Když se řekne kaplička nebo zvonička v
Ořechovičkách, vybaví se nám kaple
zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi, která
se nachází uprostřed Ořechova v
blízkosti
rybníka
a
kašny.
Byla
postavena v roce 1885 a po desetiletí
denně oznamuje lidem poledne, klekání,
případně i úmrtí. V letech 2002 – 2004
probíhaly větší opravy kaple – byla
vyměněna okna, položena nová podlaha,
bylo pořízeno automatické zvonění.
Nově kapli zdobí dvě dřevěné plastiky
(reliéfy sv. Cyrila a Metoděje), vitráže
oken a nové vchodové dveře. V roce
2011 se na několik měsíců zvon v kapli
odmlčel.
Byla
zpevněna
dřevěná
konstrukce v horní části a opraven
elektrický pohon. Také okolí kaple bylo
nově upraveno. U kaple sv. Cyrila a
Metoděje je každoročně sloužena
5. července mše svatá. V odpoledních
hodinách pak začínají na prostranství v
blízkosti kaple, kašny a rybníka
Cyrilometodějské hody, které pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Ořechov.

Metoděj
byl
vzápětí
jmenován
arcibiskupem Panonie (část Maďarska,
Velká Morava a část Rakouska) se
sídlem na Velehradě. Po návratu na
Velkou Moravu jej však salcburský
arcibiskup nechal uvěznit, neboť Panonii
považoval za své misijní území. Metoděj
se dostal na svobodu až po více než
dvou
letech
na
zákrok
papeže
Jana VIII., který jej potvrdil v úřadě a
potvrdil i slovanský liturgický jazyk.
Metoděj zemřel 6. dubna 885. Jeho
žáci (asi 200 kněží, jáhnů a podjáhnů)
museli opustit Velkou Moravu a uchýlit
se do Bulharska a Chorvatska.

/Leona/
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neustále lidem srozumitelně vysvětlovat
podstatu
křesťanství
a
její
neslučitelnost s pohanskými zvyklostmi.
Na Moravě už byla v té době plně
zakotvena latinská liturgie, avšak
Konstantin s Metodějem užívali liturgie
byzantské, která se od západní lišila
nejen používáním řečtiny, ale i úplně
jinými obřady (např. jiné dny půstu,
příprava pohanů ke křtu atd.). Všechny
odlišnosti vedly často k rozporům a
způsobovaly
složité
vztahy
mezi
latinským a byzantským duchovenstvem.
Konstantin a Metoděj zavedli na Moravě
liturgii byzantskou. Do staroslověnštiny
přeložili
nejdůležitější
byzantské
liturgické knihy. Podle řeckého textu
byl také pořízen překlad – liturgie sv.
Petra. Poté následoval překlad všech
čtyř evangelií. Jako úvod k nim napsal
Konstantin poetickou skladbu, v níž
vyzývá
Slovany,
aby
pěstovali
písemnictví ve svém vlastním jazyce.
Velmi důležité bylo vychovat i domácí
kněze, které však zatím nebylo možné
vysvětit. Bratři po třech letech
intenzivní činnosti se proto v roce 867
rozhodli jít za papežem do Říma. Naši
věrozvěsti u něj vyřídili tři hlavní
záležitosti: potvrzení staroslovanské
řeči v liturgii římského obřadu,
vysvěcení učedníků na jáhny a kněze a
zřízení samostatné hierarchie pro
Velkou Moravu, která by byla závislá
přímo na papeži. Cyril se už na Moravu
nevrátil, zemřel za dva roky v Římě.
V jejich misii na našich zemích

LITURGIE A MODLITBA
Slovanská bohoslužba
Moravané se svými knížaty Mojmírem I.
a jeho nástupcem Rostislavem v čele
byli v IX. století už získáni pro
křesťanskou víru. Učitelé z Vlach,
Řecka a Německa však přicházeli a učili
moravský lid bez znalosti slovanského
jazyka. To mohl být jeden z důvodů,
proč dosud křesťanství k lidem zcela
neproniklo. Podle některých historiků to
vedlo Rostislava k tomu, aby požádal
Cařihrad o biskupa, který by slovanský
jazyk ovládal. Smyslem jeho žádosti
bylo také zřízení samostatné moravské
církevní diecéze. Misijní výprava vedena
Konstantinem dorazila na Velkou Moravu
asi v pozdním podzimu roku 863.
Konstantin byl nadšen. Konečně měl
možnost praktikovat své myšlenky o
misijní práci mezi Slovany a uplatnit
svůj literární překlad výňatků z Písma,
které
se
čtou
při
nedělních
bohoslužbách. Vytvořil také písmo zvané
hlaholice. V misijní výpravě byli kromě
jeho žáků i jeho bratr Metoděj. Kníže
Rostislav je velmi dobře přijal.
Konstantin si ho brzy dokázal získat
nejen tím, že plynně ovládal slovansky
jazyk, a tudíž byl schopný s ním o všem
rozmlouvat bez pomoci tlumočníků, ale
také pro jeho schopnost výmluvnosti a
diplomatické obratnosti, s níž nastínil
moravskému knížeti dobré možnosti
dalšího církevního vývoje v jeho zemi.
Konstantin s celou výpravou se snažil
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pokračoval už pouze Metoděj. V den
jeho smrti (6. 4. 885) bylo v jeho
arcidiecézi asi 200 kněží, jáhnů a
podjáhnů. Tito však zanedlouho museli
spíše z politických důvodů opustit
Moravu a papež Štěpán IV r. 896 byl
nucen zakázat používání slovanského
jazyka při bohoslužbě. Po nich až II.
vatikánský koncil v letech 1962-65
rozhodl, že při liturgii se sluší chválit
Boha všemi jazyky, ale především
jazykem mateřským. Cyril a Metoděj se
přesto stali našimi duchovními otci,
kterým vděčíme za křesťanskou víru i
kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi
civilizované národy a liturgií v národním
jazyce předešli dobu o 11 století.

oboustranné a je na nich Pán Ježíš,
Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj a sv.
Anežka Česká. Prapory jsou zhotoveny
ve stejné velikosti, ze smetanového
saténu. Zpevňující výplň dodala firma
Nadop. Ozdobná zlatá krajka se musela
našívat ručně. Pan František Dvořák
udělal nová horní břevna a Šalplachtovi
vycídili mosazné součásti. Tyče natřel
na červeno pan František Peška, také
vyrobil a instaloval držáky na zeď
v kostele. Nesmím zapomenout také na
ty farníky z Tikovic a Ořechova, kteří
přispěli finančně. Paní Evě Konečné a
všem, kteří jakkoli pomohli, patří veliký
dík a Pán Bůh zaplať! Z nových praporů
máme
velkou
radost
a
jsem
přesvědčena, že krásně zdobí náš
kostel.

Modlitba k sv. Cyrilu a Metodějovi

„Bože, tys poslal našim předkům svaté
Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali
evangelium slovanským jazykem. Dej, ať
i my přijímáme s radostí tvé poselství,
řídíme se jím ve svém životě a na jejich
přímluvu ať jsme všichni spojeni v
jednotě víry a lásky. Amen.“
/Leona + István/

/Jiřina Nováková/

Víkend rodin v Osové Bítýšce
Jak se již stalo dobrou tradicí, i letos
ve dnech 4. - 6. května proběhl náš
víkend rodin v Osové Bítýšce. Postupně
jsme od pátku zaplnili všechny prostory
místní fary (Diecézní centrum mládeže
Mamre) a do neděle zde složilo hlavu
více jak 10 rodin (56 malých i velkých
farníků). Ústředním bodem programu
byla jistě sobotní společná pěší pouť ke
svaté Zdislavě do Křižanova, na kterou
vyrazilo za krásného počasí více jak 70
poutníků. Letos jsme mohli také přivítat
neohrožené přátele z ořechovské
farnosti – věříme, že jejich testování
dopadlo dobře a v příštím roce zaplní

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Nové prapory v kostele sv. Jiří
Už delší dobu farníci uvažovali o
pořízení nových praporů, ty staré byly
zničené. V našem úmyslu nás podpořil i
otec Bláha. Letos na jaře se do šití
s velkým elánem pustila paní Eva
Konečná. Jsme rádi, že se jí podařilo
zachovat
původní
obrázky.
Jsou
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podstatnou část vlaku,
setkání dorazili. :-)

kterým

na

borci ze skupiny PG. Stolní tenis: vítěz
kategorie Ženy – Bára Jeřábková,
kategorie Muži – Pavel Šimonek,
absolutním vítězem všech kategorií se
stal Šimon Makyča. Stojí za to zmínit,
že zvláště finálové zápasy byly tak
vášnivé, že televizní stanice mohou jen
litovat, o jaké skvělé záběry přišly.
Protože není nad osobní svědectví,
oslovili jsme ve všech věkových
kategoriích několik účastníků, aby se s
našimi čtenáři podělili o to, co je nejvíce
zaujalo:
Sofinka chtěla především poděkovat
kuchařkám (myslím, že se tam pletlo i
pár kuchařů) za výtečný nedělní
oběd, Terezka vzpomínala na ping-pong
a na to, že tam bylo hezky, Lucinka si
oblíbila místní ovečky a Nela tam byla
také moc ráda, zvláště když se nemalou
měrou
zasloužila
o
vítězství
a
pohár. Filípkovi se zalíbilo putování,
opékání špekáčků a asistence při
fotbalovém zápase, což spolu s poutí a
turnaji nejvíce zaujalo i Petra K., který
v tomto utkání v pátek večer statečně
bojoval v týmu mladých fotbalistů proti
družstvu ženatých odvážlivců. Výsledek
byl velmi zajímavý a jsme přesvědčení,
že povzbudil k odvetě nejen vítěze, ale i
poražené.
Miloše
oslovil
nejvíce
Petanque a byť byli ve stejném týmu,
Báru a Veroniku bavilo více to, že se
mohly beztrestně starat o menší děti
(vzpomínaly také na kytarový kvartet,
který byl neodmyslitelnou součástí
táboráku).

Po osvědčené svíčkové v křižanovské
restauraci pouť vyvrcholila mší svatou,
kterou jsme tentokrát slavili v zámecké
kapli
sv.
Barbory
(postavena
podle projektu Jana Blažeje Santiniho).
Silným momentem bylo závěrečné
vyprošení požehnání pro naši mládež,
kterou si otec Mariusz v kapli pozval
pěkně dopředu. Zpáteční doprava již
byla dělená dle fyzických a časových
možností poutníků na vlak, auta či
vlastní končetiny. Večer nás čekal
táborák, kde se zpívalo (díky mládeži)
až do pozdních hodin.
Neděle již probíhala ve znamení
sportovních aktivit (samozřejmě jsme
nezapomněli na bohoslužbu s místní
farností). Takřka všichni zvládli turnaje
ve stolním tenisu a Petangue. Hráli jsme
si až do nedělního večera (např. stolní
fotbal, kde „bojovalo“ průměrně 8
hráčů, se v podstatě nezastavil). I když
vyhráli všichni, přece jenom je potřeba
vyzdvihnout ty nejšikovnější: Petanque
1. místo – rodina Burianova, 2. místo –
rodina Jeřábkova, 3. místo – 4 mladí
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Zdeněk si užíval přátelskou atmosféru
při putování, stejně jako Petr J., který
ocenil úžasné společenství více jak 70
poutníků
všech
generací.
Lidušku
nadchlo, že se rozrůstáme o další nové
rodiny a máme se navzájem rádi. Petra
M. připomněla závěrečnou modlitbu
v kapli a loučení v bratrském duchu.
Bohu díky za celý průběh, za všechny,
kdo mohli přijet, za krásné počasí a za
to, že jsme se ve zdraví vrátili (praskla
sice jedna bezdušová pneumatika, ale o
to více se naplnily duše účastníků).
Zbývá ještě dodat, že už se můžeme
těšit na ročník 2014, který, dá-li Pán
Bůh, plánujeme na 16. - 18. května.

Hlavním celebrantem mše svaté byl Mgr.
Dr. Ing. Pavel Konzbul, spirituál
Biskupského gymnázia v Brně a člen
Školské komise brněnské diecéze.
Věřím, že skvělé kázání tohoto nesmírně
charizmatického kněze oslovilo všechny
poutníky.
Hudební doprovod byl krásný, na své si
přišli příznivci varhanní hudby i
rytmických písní.
K tomu, abychom mohli všichni zpívat a
mši sv. mohli prožít o to plněji, nám
pomohly zpěvníky připravené speciálně
pro tuto příležitost.
Poděkování patří nejen duchovním,
ministrantům, hudebníkům, ale také
těm, kteří připravili pohoštění a všem,
kteří se obětavě věnovali organizačním
záležitostem.
Dárkem navíc pro mě osobně bylo
setkání s P. Janem Nekudou, který se
poutí ke cti sv. Peregrina účastní již
několik let. Před šestnácti lety působil
jako kaplan v Brně – Králově Poli, kde
jsem
navštěvovala
křesťanské
společenství pod vedením P. Pavla
Hověze a zmíněného P. Jana Nekudy.
Cestou ke kapličce sv. Peregrina jsme si
popovídali a zavzpomínali na našeho
milovaného otce Pavla, na lidi, se
kterými jsme se ve společenství
setkávali,
na
Janovu
primici
v Zakřanech…
Pane, děkujeme Ti za toto vzácné a
krásné poutní místo….
Panno Maria a sv. Peregrine, orodujte za
nás….
/Karin Soukalová/

/Jiří a Eva Šímovi/

Pouť ke cti sv. Peregrina
Ve středu 8. května, v den svátku Panny
Marie, Prostřednice všech milostí, v naší
farnosti proběhla tradiční pouť ke cti
sv. Peregrina.

Přestože celé dopoledne počasí hrozilo
deštěm, nakonec se krásně vyčasilo a
my jsme tuto slavnost mohli prožít ve
štědrosti slunečních paprsků.
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restauraci. Většinu, z jídelního lístku
pro poutníky, zaujal guláš a pivo. No co
čekat od chlapů. Nazpět jsme měli jít
do Adamova a pak vlakem do Bílovic, ale
z důvodu časové tísně jsme se vydali
přímo do Bílovic. Tam jsme došli kolem
17:00 hodiny po zdolání asi 25 km. Po
závěrečném požehnání jsme se vydali na
cestu domů, protože některé, tedy
především otce, čekala ještě večerní
mše svatá v Ořechově. Ač špinaví od
bláta, mokří od deště, přesto naplněni
radostí z vykonané pouti k Panně Marii
Křtinské.
PS: Santiago de Compostela bude horší,
proto na nás myslete v modlitbě a my
budeme myslet na vás. /Tomáš Dudík/

Pouť mužů do Křtin
Je sobotní ráno 11. května. Venku mírně
prší a u sokolovny v Bílovicích nad
Svitavou
se
schází
13
chlapů
z Ořechova, Nebovid a Moravan, aby
spolu prožili den putováním k Matce
Boží ve Křtinách. Po modlitbě a
požehnání od otce Mariusze se
vydáváme na cestu po žluté turistické
značce. A hned na začátku cesty se
necháváme zlákat širokou, pohodlnou,
asfaltovou cestou. Jak je nám však
dobře známo, do nebe taková cesta
nevede a my svůj omyl záhy zjišťujeme.
Vracíme se asi 300m a vydáváme se
správnou cestou. Byla hodně úzká,
zarostlá, do prudkého kopce, ale vedla
k cíli.
Příchod
k jeskyni
Pekárna
doplňovala slova modlitby růžence.
V jeskyni jsme si rozbalili zásoby od
manželek, popřípadě vlastní výtvory a
doplnili již vydanou energii. Do cíle nám
zbývalo už jen 9 km. Cesta, až na
některé úseky, byla celkem schůdná a
tak jsme došli za družného hovoru a
splétání plánů na červnovou pouť do
Santiaga de Compostela až k našemu cíli.
Ve Křtinách byla zrovna první jarní pouť
a tak o poutníky nebyla nouze. V kostele
jsme se poklonili Matce Boží, vyslechli
historii poutního místa, pomodlili
růženec a zazpívali starou poutní,
mariánskou píseň Chválu vzdejme. Ač
nezpěvák a jistě jsem nebyl sám, velmi
mě zaujal mužský zpěv rozléhající se
prázdným chrámem. Dále následoval již
všemi
očekávaný
oběd
v místní

Žarošice
Rok se s rokem sešel, nastal 13. máj.
O půl páté hodině večer nás poutníky
z Mělčan, Silůvek, Ořechova, Moravan i
Nebovid vezl autobus směr Žarošice. Po
cestě nám o. Mariusz, který putoval
s námi, připomněl význam „třináctek“ zjevení Panny Marie ve Fatimě i životy
blahoslavených pasáčků Františka a
Hyacinty.
V šest hodin jsme byli na místě a každý
dle svého mohl využít čas (návštěva
Lurdské jeskyně, návštěva kostela či
svátostné smíření), než se začal o půl
sedmé hodině modlit společně radostný
růženec.
Mši svatou, která začala v sedm hodin
na prostranství za kostelem, celebroval
opat z Nové Říše, o. Marian Rudolf Kosík
OPraem. V kázání vzpomenul vyhlášení
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Roku víry a jeho význam, letošní 1150.
výročí příchodu sv. věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Moravu a také korunovaci
Milostné sochy Staré Matky Boží
Žarošické bl. Janem Pavlem II., 21. 5.
1995 na Svatém Kopečku u Olomouce.
Protože nám počasí nepřálo - bylo zima
a pršelo, světelný průvod se nekonal. Po
mši svaté jsme se v průvodu, se sochou
Panny Marie, odebrali do kostela, kde
jsme se modlili za přednesené prosby
(za církev, za kněze, za rodiny, děti a
mládež, za nemocné, za naše vlastní
prosby).
V devět hodin jsme Žarošice opustili,
abychom se za zpěvu Mariánských písní,
posíleni na těle i duchu, vrátili zpět do
svých domovů a předávali radost z Boží
přítomnosti mezi své nejbližší. Chvála
Kristu i Marii.
/Lada/

metod STB a provokatérů. V Babicích
v červenci 1951 došlo až k účelovým
vraždám.
Následovalo zatýkání,
výslechy, mučení, věznění. V babickém
případu bylo nespravedlivě krutě
odsouzeno několik sedláků, živnostníků a
kněží. K trestu smrti byli odsouzeni tři
kněží: P. Bula a P. Drbola a P. Pařil. P.
Josef
Valerián
působil
tehdy
v Jaroměřicích
a
byl
také
do
estébáckých sítí zatažen. Bylo mu 26
let. Byl internován, vězněn a zbaven
kněžské služby. Jen díky pevné víře
v Boha veškeré útrapy přežil.
(Podrobnosti o procesu najdete na
internetu „Babický případ“.)
Otce Josefa doprovázel náš pan farář
Mgr. Bohuslav Bláha. Ten byl v té době
ještě studentem, ale s případem je
dobře obeznámen, neboť se odehrával
v blízkosti jeho rodiště a v procesu byli
souzeni i jeho příbuzní (Švábovi a
Stehlíkovi). Doplňoval P. Valeriána svým
svědectvím, dokumenty a fotografiemi.
Seznámil nás s autentickou knihou
Mlynáři od Babic. Vyprávění bylo
smutné, ale atmosféra příjemná a bylo
cítit vnitřní souznění. Následně došlo i
na veselejší vzpomínky, k osobnímu
kontaktu i k podpisu fotografií.
Otec Josef za svého působení
v Ořechově založil velký dětský pěvecký
sbor. Tehdejší malé zpěvačky, dnes
důchodkyně, zazpívaly několik písní,
které s nimi tehdy nacvičil. Otec Josef
je doprovázel svým zvučným hlasem
přes mikrofon a přidávali se i ostatní.

Setkání s Mons. Josefem Valeriánem
V neděli 18.5. 2013 jsme se setkali
v Ořechově
s Mons.
Josefem
Valeriánem. Účast byla nečekaně velká.
Sešlo se kolem 80 lidí, museli jsme
přejít z malé klubovny v orlovně do
velkého sálu. Otec Josef působil
v Ořechově jako kaplan v létech 1956 –
61. Nyní je farářem na Moravci. Dožívá
se věku 88 let a těší se dobrému zdraví.
Byl pozván, aby nám objasnil politické
procesy 50. let, konkrétně „ Babické
události“, jichž byl přímým účastníkem.
V Babicích na Moravskobudějovicku,
tehdy šlo o snahu státní moci ovládnout
venkov (vstupy do JZD) a ochromit
katolickou církev. K tomu bylo použito
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V závěru vyjádřil potěšení nad velkou
účastí, poděkoval za vřelé přijetí a
udělil přítomným kněžské požehnání.

je doma ustrojili do krásných šatů a
společně s rodinami se vydali na mši
svatou. Na začátku mše požehnal otec i
rodiče
dětem,
poté
následovaly
prosebné modlitby dětí k Pánu Ježíši, ke
knězi a rodičům. Po kázání si děti
zapálily svíce a před svatým přijímáním
se zřekly zla a vyznaly víru. Na závěr
děti poděkovaly zpěvákům, hudebníkům
a otci Mariuszovi, kterému bezpochyby
patří největší díky za
jeho krásný přístup
k dětem. První svaté
přijímání našich dětí
bylo
bezpochyby
velkým zážitkem nejen
pro rodiny dětí, ale i
velkou slavností pro
celou naši farnost.
Tuto událost budou
dětem
připomínat
nejen fotky, ale i
obrázek a modlitební
knížka, které jim otec
Mariusz daroval.

/Ludmila Krečmerová/

První svaté přijímání v Ořechově
V neděli 26. května v kostele Všech
svatých v Ořechově, přistoupilo 10 dětí
z Ořechova a Prštic k prvnímu svatému
přijímání.

Otec Mariusz rodiče a děti na tuto
velkou událost pečlivě připravoval
společnými setkáními, kde si děti
opakovaly znalosti z hodin náboženství,
zejména Desatero božích přikázání a
připravovaly se na svoji první svátost
smíření. V sobotu se konalo poslední
přípravné
setkání,
rodiče
krásně
vyzdobili kostel a děti přistoupily k své
první svátosti smíření. V neděli ráno
byly všechny děti plné očekávání. Rodiče

/Dita Kunešová/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
W. Paul Young: CHATRČ – Kde se
tragédie střetává s věčností
Mackenziemu zavraždí sériový vrah
šestiletou dceru a on se s tím neumí
vyrovnat. Asi po třech letech výčitek,
temnoty, tápání – Velkého smutku,
obdrží podivný vzkaz.
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Pisatel ho zve na víkend do chatrče
(místo, kde se tragédie odehrála).
Podpis „Taťka“. I když se Mackovi vše
zprvu zdá jako velmi špatný vtip,
rozhodne se pozvání od Boha přijmout.
Jednoho zimního odpoledne znovu
vkročí na místo svých nočních můr a to

co tam najde, navždy změní celý jeho
další život.
/Lada/
OKÉNKO MLÁDEŽE
Ptá se kudlanka nábožná jetele:
„Jeteli, proč se nemodlíš?“
Jetel smutně odpoví:
„Já nechci být spasen.“

CO NÁS ČEKÁ
6. 6. 2013 v kostele Všech svatých v Ořechově v 17:30 adorace, 18:00 mše sv.
s obnovením slibů členů Společenství sv. Peregrina. Po mši sv. bude na faře setkání
společenství s pozváním pro nové kandidáty.
9. 6. 2013 v kostele sv. Václava v Moravanech První svaté přijímání v 10:30 hodin
14. - 16. 6. 2013 Víkendovka pro ořechovské ministranty na faře v Moravanech,
přihlášky a bližší informace v sakristii u vedoucích ministrantů.
24. - 30. 6. 2013 Pěší pouť mužů do Santiaga de Compostela ve Španělsku
29.6. - 5. 7. 2013 Pěší pouť po Cyrilometodějské cestě v úseku Sv. Kopeček –
Velehrad, zájemci se mohou přidat i na část cesty, bližší informace – L. Steingartová
(777 674 936)
5. 7. 2013 Slavnostní mše sv. u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Ořechově v 9:00
hodin
29.7. - 1. 8. 2013 se uskuteční výlet mládeže do Vysokých Tater na Slovensku.
Zveme mládež z obou farností. Zájemci se mohou hlásit do 9. 6. 2013.
19. - 24. 8. 2013 plánujeme zájezd do Polska pro manželské páry na místa spjatá
s životem bl. Jana Pavla II. Můžeme se hlásit do 9. 6. 2013.
Pozvání k modlitbám matek i o prázdninách: Moravany každou sobotu v 7:00 a
čtvrtek v 10:30, bližší informace O. Langášková (737478084), Ořechov každou
středu v 16:30 na faře, bližší informace R. Jedličková (607794135), Silůvky každé
pondělí v 19:00 v orlovně, bližší informace L. Badinová (724316759)
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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