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SLOVO OTCE MARIUSZE
Jaká jsou naše pokušení?
Moji milí, Popeleční středou jsme
vykročili
na
čtyřicetidenní
cestu
přípravy na velikonoce. Můžeme ji
chápat jako dobu velkého cvičení, jak
bojovat s pokušením. Každý den nás
život staví před stále nová pokušení – ke
zlému
smýšlení,
mluvení,
jednání.
Mnohokrát za den se musíme vždy znovu
rozhodovat mezi dobrem a zlem.
Můžeme si tedy hned na začátku této
postní doby položit otázku: Jaká jsou
naše pokušení? Co nás odvádí z dobré
cesty? Jinými slovy pokusit se nazvat
určité naše zlozvyky či sklony ke
konkrétním hříchům tím pravým jménem,
přiznat si je, nebát se jich a dovolit
Ježíšovi, aby s námi do těchto slabých
zákoutí našeho srdce vstoupil, posvítil
nám na ně svým slovem, uzdravil, co je
v nich zraněné a posílil naši slabou vůli
v boji se zlem.
Ďábel se odvážil pokoušet i samotného
Ježíše, jak o tom čteme každým rokem
při liturgii o první neděli postní. Italský
křesťanský spisovatel Pascoli, kterého
téma pokušení Páně vždy fascinovalo,
píše, že si Krista bez pokušení vlastně
nedovede představit. Pokušení patří
naprosto nutně k růstu každého velikána.
Všecko velké vzniká jakousi zásadní
volbou a bojem proti zlu.

Otcové pouště, světci z prvních století
křesťanství, považovali pokušení za
nutný prvek duchovního růstu. Známý je
zde výrok sv. Antonína Poustevníka,
který dokonce řekl: „Kdo není pokoušen
ke zlému, ten se ani nespasí“. V učení
prvních otců pouště duchovní život je
nutně boj a bojuje se proti nějakému
nepříteli. Evagrius rozlišil tyto nepřátele
na dvojí: vnější a vnitřní. Když se někdo
rozhodne k duchovnímu životu, setkává
se na počátku s mnoha vnějšími potížemi.
Všecko se mu staví do cesty. Příbuzní ho
nechápou, přátelé odrazují, známi mu
překážejí. Ale to všechno časem pomine.
Vnějších potíží den ze dne ubývá.
Znamená to, že by nastal klid? Právě
naopak. Nyní přišla doba potíží vnitřních.
Když nás přestalo zajímat to, co se děje
kolem nás, začnou se vyvolávat vlny
zevnitř, ze srdce. Vzpomeneme si
najednou na setkání, na které jsme už
dávno zapomněli, vynoří se nápady, o
kterých bychom si mysleli, že nejsme
nikdy schopni něco podobného vymyslet,
představy, fantazie nestvůrných a
perverzních forem. Ve vlnách srdce se
vynoří Leviatan, biblická mořská obluda.
Člověk nezkušený v duchovním životě se
poleká, co se to děje. Současně je
v nebezpečí, že své nápady, představy a
touhy uskuteční, že skočí do té mořské
propasti, která se před ním otevřela.
V tom okamžiku se podle nauky mnichů
musí objevit zkušený duchovní otec,
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který tyto všechny zjevy duchovního
života zná a pomůže nezkušenému
postavit se proti pokušení, rozlišit mezi
dobrem a zlem. Překonané pokušení
nakonec takového člověka duchovně
posílí.
Někteří otcové pouště učí, že naše duše
je hrad dobra a Duch svatý má v něm
přirozené sídlo. Zlo doráží zvenčí, utočí
ve formě zlých myšlenek, obrazů a
přání. Ale ty nejsou ani z nás, ani naše.
Vniknou do nás a stávají se našimi
teprve tehdy, až jim dobrovolně
povolíme, až jim dáme souhlas, až jim
otevřeme naše brány srdce.
Pokušení sama o sobě nás tedy
neposkvrňují, jsou morálně neutrální,
nejsou hříchem. K hříchu vedou, když se
jim neodporuje. Vnímejme je také jako
příležitost k duchovnímu růstu, poznání
sebe sama a Boží lásky – příležitost,
která nás nutí obracet se neustále
k Bohu o pomoc, vede k pravé pokoře a
svatosti, k dospělosti Božích dětí (Ef 4,
13).
Moji milí, přeju Vám klidnou postní
dobu,
bohatou
v úspěšném
boji
s pokušeními a poznání sebe sama, ale
především v poznání toho, jak dobrý je
Pán k těm, kdo se k němu obracejí.
Vyprošují Vám k tomu všechny potřebné
dary Ducha svatého a žehnám našim
farnostem,
zejména
nemocným
a
trpícím!
otec Mariusz

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Kateřina Švédská
Narodila se roku 1331 ve Vadstaně jako
čtvrté z osmi dětí švédskému knížeti a
jeho manželce Brigitě. Byla poslána do
riseberského
kláštera,
kde
byla
vychovávána. Ve svých čtrnácti letech
se na přání svých rodičů provdala za
šlechtice Egharda. Už v této době cítila
Kateřina povolání k
zasvěcenému
životu. Při svatbě se tedy dohodli, že
budou žít zdrženlivě se zachováním
panenství, aby se tak oba mohli více
přibližovat Bohu. Kateřina byla velmi
obětavá a neustále pomáhala chudým a
sirotkům. Zanedlouho po sňatku zemřel
její otec a tato situace vyvolala
v Kateřině velký smutek. Její matka
poté založila řád „Spasitele světa“ a
vydala se na pouť do Říma, kam pak za
ní v roce 1348 přijela i Kateřina. V Římě
pak Kateřině přišla zpráva o smrti
jejího manžela. Kateřina měla jako
mladá vdova spoustu nápadníků, avšak
všechny odmítala. Byla dokonce jedním
z nich málem unesena, při této situaci
se podle legendy objevil jelen a
nápadníka oslepil, a tak Kateřinu
zachránil. Kateřina žila asketickým
způsobem života, sloužila chudým a
spolu s matkou pomáhala nemocným.
Neustále setrvávala v modlitbě, postila
se a žila velmi skromně. Se svou matkou
také vykonala pouť do Svaté země, po
návratu její matka v Římě zemřela.
Kateřina se rozhodla převést její
ostatky do Švédska do vadstanského
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kláštera, který její matka založila.
Kateřina se poté stala představenou
tohoto kláštera a zasloužila se o
matčino svatořečení. Zemřela 24.
března roku 1381 po těžké nemoci.
Pochována je také ve Vadstaně,
svatořečena byla v roce 1474. Sv.
Kateřina
Švédská
je
nádherným
příkladem Boží lásky. Sama prokazovala
mnoho milosrdenství a obětí pro Boha.
Žila v neustálém spojení s Ním a
zachovávala si pokoru a čisté srdce.
Její vztah s matkou byl doslova
protknut Duchem svatým. Obě nám tak
ukazují nesmírnou velikost Božího
srdce.
/pozn.: matkou světice sv. Kateřiny
Švédské je významná světice – sv.
Brigita Švédská/
/Magda/

LITURGIE A MODLITBA
Postní doba nás zve na cestu domů
Co je náplní a účelem postní doby?
Co a proč v postní době dělat?
Samotný název tohoto čtyřicetidenního
období
není
zcela
jednoznačný.
Půst jako takový totiž není jeho jedinou
náplní.
Příprava na velikonoce
Začněme od konce postní doby - od
velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech
křesťanů: celé jádro a síla křesťanství
spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení
Ježíše Krista. A účast na tomto
tajemství získává člověk sjednocením s
Kristem skrze křest. Není potom divné,
že jedním z hlavních úkolů postní doby
je vyvrcholení přípravy katechumenů na
křest. Pro ostatní věřící je tato doba
přípravou na obnovu křtu o velikonocích.
Postní období je i příhodným časem
k obnovení chápání křesťanského života
jako velkého putování do domu Otcova.
Toto období začíná na Popeleční středu
udělováním “popelce” - sypáním popela
na hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte
evangeliu” /Mk 1,15/. Těmito slovy
započal Ježíš své poslání na zemi, aby
smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl
každého na cestu života. Bůh Otec totiž
připravil plán spásy pro všechny lidi,
kteří od něho pocházejí a k němu
směřují. /Poznámka: druhá varianta
doprovodných slov k sypání popela na
hlavu: "Pamatuj, že jsi prach a v prach
se navrátíš"/
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Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi
nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, mstivý
a lhostejný, prostě takový, jací bychom
byli na jeho místě my, v nás zabíjí
naději, víru, lásku a život vůbec. Celé
Zjevení nám však říká, že Bůh není jako
my. Je Otec, původce lásky. Právě o
tomto mluví Ježíš v podobenství o
milosrdném otci a marnotratném synu
/srov. Lk 15,11/. Jeho láska se nabízí a
přizpůsobuje každému z nás. Svou
láskou nás naplňuje ale do té míry, jak
se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc
má možnost změnit náš život. „Syn vstal
a šel ke svému otci. Když byl ještě
daleko, otec ho uviděl a pohnut
soucitem přiběhl, objal ho a políbil."
/Lk 15, 20/
Kristus nám zjevil Boha jako Otce
plného milosrdenství. /Sv.Jan Pavel II./

Hřích a pokání, aneb život z vlastních
sil
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu,
snaha dosáhnout štěstí a naplnění života
pouze vlastními silami. Toto vše vede
člověka ke hříchu, jenž je bariérou
v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím
odmítnutím. Obrácení (pokání) proto
spočívá v tomto: obrátit se k Bohu,
nechat se Bohem milovat a v síle této
lásky se pak vydávat po jeho cestách.
Cesta obrácení s sebou přináší jak
“negativní” aspekt: osvobození od hříchu
a zla, tak aspekt “pozitivní”: rozhodnutí
pro dobro. V této perspektivě lze pak
slavit svátost pokání, jakožto zásadní
bod cesty obrácení pokřtěného člověka.
Konkrétní kroky v postní době,
aneb staletími osvědčené prostředky na
cestě obrácení:
 Modlitba
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je
příležitostí přezkoumat a probrat s
Pánem vše důležité z našeho života.
Modlitba je ale též projevem naší lásky
k bližním, modlíme-li se za druhé, za
známé i neznámé, za lidi, kterým tato
služba může prospět.
Několik typů:
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno,
večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro
začátek
alespoň
při
zvláštních
příležitostech.
* Čti bibli: nejprve možná jen
spontánně, později pravidelně.
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* Vyprávěj o Bohu dětem.
* Účastni se liturgického života své
farnosti: křížové cesty, bohoslužby, sv.
smíření.
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou
předpokladem každého rozvoje.

lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti
odpovídají také různé formy osobní a
společné modlitby stejně jako služba a
pomoc druhým.
* Jako postní oběť dej stranou určitou
částku peněz: pro hladovějící a jinak
trpící

Modlitbou už je vědomý život v Boží
přítomnosti.

Zřeknutí znamená, když k nutkání
"muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se
znamená svobodný, zodpovědný a
uvědomělý život.
 Almužna, činění dobra
"Almužnou", činěním dobra - tím, čeho
se postem vzdáme, můžeme obohatit
toho, kdo to potřebuje. Almužna může
znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem,
trpělivost, hmotné prostředky všem
těm, kteří to potřebují. Počínaje
vlastními dětmi, životními partnery,
rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné,
trpící, únavné. Zřeknutím se něčeho ve
prospěch bližních realizujeme základní
přikázání lásky a ztotožňujeme se s
Kristem.
Několik typů:
* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a
poznávej skrytou bídu.
* Otevři uši i srdce pro malomyslné,
bezradné a zoufalé.
* Měj starost o staré, nemocné a
postižené lidi.
České slovo almužna vzniklo z řeckého
elemosyné,
které
znamená
milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro
činíme už tehdy, když s druhými sdílíme
čas a pozornost, radost i bolest.

 Půst
Postem zdaleka není myšleno jen
odepření si jídla. Půst je zřeknutí se
čehokoliv, co je v našem životě
postradatelné,
zbytečné
nebo
překážející, co nás spoutává. Skrze něj
dáváme ve svém životě větší prostor
Bohu a máme možnost více poznat sami
sebe.
Několik typů:
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití,
kouření, sledování televize, nakupování.
* Dodržuj Popeleční středu a Velký
pátek jako zvláštní dny půstu: jen
jednou se najez dosyta a odřekni si
maso.
* Přinášej páteční oběť - může mít
různé formy: zřeknutí se masa, omezení
konzumu. To, co je díky této páteční
oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru
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 Smíření
Několik typů:
* Připravuj se na smíření v myšlenkách.
Smíření není především něco, co musí
být protrpěno, ale něco, co musí být
slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je
pramenem radosti.
* Účastni se na slavení smíření
bohoslužebnou formou: především při
bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření.
* Nech v sobě působit smíření, které ti
bylo dáno.
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k
novému společnému začátku - objevuj v
druhém to dobré - vzpomeň na to vše
společné pěkné.

Modlitba pro dobu postní
Netěším se na dobu postu, ale vím, že
mi prospěje. Prosím tě tedy, dobrý
Bože, aby se pro mě stala časem
milosti, časem vnitřního očištění a
svobody. Dej, ať rozpoznám, kde jsem
se zapletl do závislostí. Daruj mi tyto
dny postní doby jako dobu cvičení
vnitřní
svobody.
Očisti
mě
od
pochmurných emocí, od hořkosti,
zklamání a hněvu, aby na poli mé duše
mohla vyrůst dobrá a plodná pšenice.
Dobrý Bože, ty sám dáváš tuto postní
dobu, abychom
se připravili na
velikonoce, na nový život, který se v nás
chce rozvinout. Má to být obrácení a
změny
smýšlení. V
minulém
roce
proběhla postní doba tak rychle kolem
mě. Chtěl bych letos prožít tuto dobu
tak, aby se změnily mé návyky a mé
myšlení se mohlo proměnit.
Chtěl bych se jeden den této doby
vědomě postit a modlit za jednoho
člověka. Nechci, aby to byla rychlá a
nezávazná přímluva. Chci se za
něj postit, aby si uvědomoval, že je
tebou požehnaný. Půstem mi bude mé
tělo celý den připomínat tohoto
člověka. Dobrý Bože, přináším tohoto
člověka do tvého milosrdenství, aby
našel, co potřebuje pro tvou cestu a
svůj vnitřní pokoj. Naplň ho svým
Duchem, aby nalezl své pravé "já" a
dostal se do souladu se svou podstatou
a tvou vůlí. Amen.

Smíření je postoj, který nás orientuje
na Boha. Zakusit smíření znamená
vyměnit zlo za spásu.
„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte
se, která je dobrá, po ní se vydejte a
vaše duše naleznou klid." /Jer 6,16/
Ježíšova výzva k obrácení míří
především k obrácení srdce, k vnitřnímu
pokání. Bez něho zůstávají všechny
skutky neplodné a lživé.

/článek z www.vira.cz, autor modlitby je německý
katolický kněz a benediktinský mnich Anselm Grün /
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2017. Téma znělo: Mladiství migranti,
zranitelní a bez hlasu.
Přinášíme několik myšlenek poselství
Svatého otce Františka s prosbou za
modlitbu za něho a jeho úmysly.
Migranti jsou naši bratři a sestry, kteří
hledají lepší život daleko od chudoby,
hladu a ponižování, připomíná papež ve
svém poselství ke Světovému dni
migrantů a uprchlíků. Tváří v tvář
migračním vlnám, jichž se ve všech
koutech naší planety zvedá stále více –
píše
František
–
evangelium
milosrdenství
otřásá
svědomím
a
zabraňuje tomu, abychom uvykli utrpení
druhých. Dramatické osudy milionů
mužů a žen se obracejí k mezinárodní
komunitě
uprostřed
nepřijatelných
humanitárních krizí v mnoha oblastech
světa. Když jako diváci hledíme na
udušené, strádající či ztroskotané lidi,
naše lhostejnost a mlčení otevírá cestu
spoluvině. Lidé, kteří opustili svou zemi,
zakusili
vydírání
převaděčů
a
obchodníků s lidmi, nakonec přicházejí
do situace plné podezření a strachu.
Nezřídka – zdůrazňuje poselství –
narážejí na nedostatek jasných a
uskutečnitelných norem, které by
stanovily pravidla a ukázaly cestu k
integraci. Papež označuje migrační vlny
za realitu, s níž je v první řadě nutné se
vyrovnat, a v druhé řadě hledat příčiny
migrace a změn, které vyvolávají. „Kdo
emigruje – podotýká papež – je nucen
změnit některé aspekty, které definují
jeho osobnost. Zároveň je však nucen ke

Pravidelné křížové cesty v postní době
 Ořechov Všech svatých – v
v 17:00 hodin
 Ořechov sv. Jiří – v neděli v
hodin
 Prštice – v sobotu před mší sv. v
hodin
 Moravany – v pátek před mší
17:30 hodin a v neděli před mší
10:00 hodin
 Nebovidy – v neděli před mší
14:00 hodin

pátek
14:00
16:00
sv. v
sv. v
sv. v

Křížové cesty na Velký pátek
 Ořechov Všech svatých - v 16:00
hodin
 Ořechov sv. Jiří – v 15:00 hodin
 Moravany – v 17:30 hodin

K ZAMYŠLENÍ
Migranti a uprchlíci
Světový den migrantů a uprchlíků si
katolická církev připomněla 15. ledna
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změně – ať chce nebo ne – také ten, kdo
emigranta přijímá.“ Jak tedy žít s
těmito proměnami, táže se František,
aby se z nich nestaly překážky
autentického rozvoje, nýbrž příležitosti
k lidskému, sociálnímu a duchovnímu
růstu? Církev odpovídá na tyto otázky
Evangeliem
milosrdenství.
Papež
připomíná komunitám, které diskutují o
hranicích vstřícnosti, že všichni mají
být „připraveni nejen druhému dávat,
ale také jej přijímat“. Církev stojí v
první linii, jak co se týče přijímání, tak v
obraně „práva každého na důstojný
život“, stejně jako „práva neemigrovat a
přispívat k rozvoji své vlastní země“ –
ujišťuje papež František v poselství ke
Světovému dni migrantů a uprchlíků.
/čerpáno – Rádio Vatikána – 1. 10. 2015/

lidé, kteří se domnívají, že příchod
uprchlíků může ohrozit křesťanskou
kulturu v Evropě. Co byste řekl lidem,
kteří se bojí takovéhoto vývoje
situace, a co byste vzkázal Švédsku,
které po dlouhé tradici přijímání
uprchlíků nyní svoje hranice uzavírá.
Papež:
„Jako
Argentinec
a
Jihoameričan velice děkuji Švédsku za
přijetí, protože mnoho Argentinců,
Chilanů,
Uruguayců
bylo
během
vojenských diktatur přijato ve Švédsku.
Švédsko má dlouhou tradici v přijímání
uprchlíků, ale nejenom v přijímání, také
v integraci a pohotovém zaopatřování
bydlení, školy a práce. Integraci do lidu.
Podávali mi statistiku. Nejsem si jist,
ale mám za to, že Švédsko má 9 milionů
obyvatel, z nichž 850 tisíc tvoří „noví
Švédi“. Tedy migranti a uprchlíci či
jejich děti. To za prvé. Za druhé: je
třeba rozlišovat mezi uprchlíkem a
migrantem. S migrantem je třeba
zacházet
podle
jistých
pravidel,
protože migrovat je právo, ale velice
regulované právo. Naproti tomu uprchlík
prchá před válkou, z úzkosti, z hladu.
Status uprchlíka vyžaduje větší péči a
více práce. I v tom dávalo Švédsko
vždycky
dobrý
příklad
svojí
systematičností, výukou jazyka a
integrací do kultury. Z této integrace
kultur nemusíme mít obavy, protože
Evropa je kontinuální integrace mnoha
kultur. Myslím - a vůbec se tím nechci
někoho dotknout - jen pro zajímavost na
skutečnost, že na Islandu je možné číst

Během zpáteční cesty z Malmö do Říma
odpověděl papež František jako obvykle
na otázky novinářů, kteří cestovali spolu
s ním. První otázku kladla Elin
Swedenmark ze Švédské zpravodajské
agentury TT: Včera jste, Svatý otče,
mluvil
o
revoluci
něhy.
Vidíme
přicházet stále větší počet lidí ze
zemí jako Sýrie či Irák, kteří hledají
útočiště
v
evropských
zemích.
Některé země reagují obavami a jsou
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tamější klasiky v islandštině, což
znamená, že je to země s malou migrací
či malým přílivem migrantů ve srovnání s
ostatní Evropou. Evropa však vznikla v
důsledku migrací.
Co si myslím o zemích, které uzavírají
hranice. Myslím, že teoreticky se před
uprchlíkem nesmí uzavírat srdce.
Představitelé států musí být ve své
rozvážnosti při jejich přijímání velmi
otevření, ale musí počítat také s jejich
zařazením. Uprchlíka je totiž nutné
nejen přijmout, ale také integrovat. Máli nějaká země určitou kapacitu, musí se
podle toho řídit. Jiná země, která má
tuto kapacitu větší, dělá víc. Vždy však
s otevřeným srdcem. Není lidské zavřít
dveře. Není lidské uzavřít srdce. Za to
se potom platí. Tady se platí politicky,
že? Stejně jako je možné politicky
zaplatit za nerozvážnou kalkulaci, pokud
se přijímá víc, nežli je možné
integrovat. Jaké je totiž nebezpečí,
když nějaký uprchlík či migrant – platí
to pro oba - není integrován? Je potom
– promiňte mi ten neologismus –
ghettizován. Stane se součástí ghetta.
Vzniká kultura, která se nerozvíjí ve
vztahu s jinou kulturou, a to je
nebezpečné. Myslím, že nejhorším
rádcem zemí, které mají tendenci
uzavírat hranice, je strach. A tím
nejlepším rádcem je rozvážnost. Mluvil
jsem s jedním švédským veřejným
činitelem, který mi řekl, že určitý
problém dnes spočívá v tom, že není
dostatečně zajištěno zařazení těch,

kdo přicházejí, tedy zajištění školy,
bydlení, práce a výuky jazyka. A
rozvážnost s tím musí kalkulovat.
Myslím, že Švédsko, na které dnes
mnozí hledí, protože je známé svým
pozitivním přístupem, se nedopouští
nějakého sobectví, když omezuje
přijímání uprchlíků. Je to kvůli jejich
zařazení a pro nedostatek potřebného
času pro přijetí všech. Nevím, zda jsem
tím odpověděl.“
/čerpáno – Rádio Vatikána – 1. 11. 2016/

240. VÝROČÍ NAŠÍ
BRNĚNSKÉ DIECÉZE
Přehled významných akcí
Jubilejní 240. výročí založení brněnské
diecéze (5. prosince 1777) bude v roce
2017 připomínáno řadou akcí a aktivit.
Patří k nim také tři pontifikální děkovné
bohoslužby.
 Ve čtvrtek 29. června 2017 v den
slavnosti diecézních patronů sv. Petra
a Pavla bude bohoslužbě v 17.30 hodin
předsedat
moravský
metropolita
arcibiskup Jan Graubner. Mši předchází
v 16.30 hodin adorace. Ve čtvrtek 29.6.
v 11.00 hodin jsme také zváni na Petrov,
kde bude vypuštěno 240 balónků.
 V sobotu 2. září 2017 oslavíme
založení diecéze s brněnským diecézním
biskupem Vojtěchem Cikrlem na XIV.
diecézní pouti rodin ve Žďáru nad
Sázavou
 Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí v
sobotu 2.
prosince
2017 děkovnou
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bohoslužbou
farníků.

spojenou

s

oceněním

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
PF 2017 neboli PLES FARNÍ 2017
Koho jsme mohli vidět na letošním
farním plese? V prvé řadě ty, kteří rádi
tančí a mají s kým - tančilo se pořád.
Další skupinu tvořili ti, kteří chtěli
vyzkoušet novou róbu - nesporně zde
proběhla nejedna premiéra. Kdo chtěl
zakusit nevšední překvapení - ples byl
jimi nabitý. Pouze ti, kteří si chtěli
popovídat s přáteli, museli mluvit hodně
nahlas a případně odejít mimo hlavní
sál. Skupiny těch, kteří si dokázali
udělat legraci sami ze sebe, pózovali
před
objektivem
fotoaparátu
v
bizardních kostýmech dle vlastního
výběru.

Modlitba za brněnskou diecézi
240. výročí založení brněnské diecéze
(1777-2017)
Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali jako Otce a záruku
naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou
církví o to prosíme skrze Krista,
našeho Pána. Amen.

Foto: Terka Hendrychová

A ples se vydařil? Ano. Stále kolem
sebe slyším samá pozitiva. Srdečná
atmosféra byla patrná u všech stolů.
Takže můžeme být pyšní na ty šikovné
lidi, co jej pro nás nachystali i na ty, co
poskytli plesu zázemí. Ale pořád by to
byl jenom vydařený ples. Co však PF
udílí pečeť kvality? Je to ten společný
Otčenáš
a
Boží
požehnání
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zprostředkované naším milým otcem
Mariuszem.
/Marek Poledňa/

toho nejvyššího pro tuto oblast) centra
Náboženské tvorby České televize.
Patří pod něj i všechna regionální studia
ČT (Praha, Brno, Ostrava) a pořady,
které centrum náboženské tvorby
realizuje, včetně přenosů bohoslužeb.
Jak nám svou práci prezentoval?
Klíčovou věcí náboženského vysílání je
budování mostů nejen mezi křesťany a
hledajícími, ale také mezi různými
náboženstvími. Snaha ukazovat víru jako
legitimní životní postoj, pomoc při
hledání naší identity, která je velmi
ohrožována.
Otvírání etických otázek a přinášení
odpovědí na ně. Přispívání k vzájemnému
porozumění a toleranci a v žádném
případě ne podněcování k náboženské
nesnášenlivosti. Navazování na kulturně
historickou
evropskou
tradici
a
zároveň
snaha
porozumět i těm
ostatním. Je tu i úsilí nedávat do
vysílání jen většinový názor, ale i hlas,
který
je
méně
slyšet.
Vysílání
náboženských pořadů je v naší zemi
kupodivu dobře zavedené a televizí
podporované, což zdaleka tak neplatí
třeba pro sousední Slovensko.
Budeme doufat, že se ČT zúčastní i
slavnostního vypouštění balónků na
Petrově při oslavách 240. výročí
založení diecéze.
Po panu Divišovi nás navštívil o. Mgr.
Pavel Kafka, biskupský delegát pro
materiální zajištění kněží a pastorace
naší diecéze – fond PULS.

Setkání redaktorů
Jak se stalo již krásnou tradicí, i letos
jsme byli pozváni na setkání redaktorů
farních časopisů na Petrov. V sobotu 11.
února o půl desáté v kapli Zvěstování
bylo slavnostní zahájení mší svatou,
kterou celebroval otec Mikulášek. Byli
jsme všichni moc rádi, že o. biskup
Vojtěch, i když nemocen, si udělal
(přede mší svatou) na nás čas a přišel
nás pozdravit, potěšit i povzbudit do
naší další činnosti.
Asi po hodině jsme se přesunuli do
budovy Petrova 2, kde se nás ujala
mluvčí Biskupství brněnského paní
Martina Jandlová, která naše setkávání
od začátku organizuje. Při kávě, čaji,
vodě (samozřejmě nechyběly chlebíčky i
koláčky ) probíhalo naše „seznamovací
kolečko“.
Každý časopis se představil – kdo ho
zastupuje, název, odkud je, v jakém
rozmezí a v kolika výtiscích vychází.
V případě Peregrínka jsme uvedli, že
reprezentuje farnosti Ořechov a
Moravany, v Ořechově vychází od
prosince 2004, i pro Moravany vychází
od září 2012. Je tištěn svépomocí
v nákladu 150-200 kusů, k farníkům se
dostane přibližně 10x do roka.
Součástí každého setkání je i nějaký
pozvaný host. Tentokrát jím byl Mgr.
Patrik Diviš. Od roku 2012 zastává
funkci kreativního producenta (tedy
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Informoval nás o novém způsobu
financování diecéze, důkladně nám ho
vysvětlil a slíbil, že nám dodá podklady,
které budou moci být otištěny v našich
farních časopisech, abychom tak mohli
naše farníky informovat o chystaných
změnách.
Po jedné hodině odpolední jsme se
společnou
modlitbou
Anděl
Páně
rozloučili a posíleni do další práce jsme
se vydali k našim domovům.
/Lada/

CO NÁS ČEKÁ
 jsme zváni na pravidelné křížové
cesty v postní době: v Ořechově u
Všech sv. každý pátek v 17:00,
v Ořechově u sv. Jiří každou neděli ve
14:00, v Pršticích každou sobotu před
mší sv. v 16:00, v Moravanech pátky
před mší sv. v 17:30 a každou neděli
před mší sv. v 10:00 a v Nebovidech
v neděli před mší sv. v 14:00 hodin
 k modlitbě křížové cesty na Velký
pátek se můžeme připojit v Ořechově u
Všech svatých v 16:00, v Ořechově u
sv. Jiří v 15:00 a v Moravanech v 17:30

Pozvání na duchovní obnovu pro
manželské páry v Kostelním Vydří
Srdečně zveme manželské páry z
moravanské a ořechovské farnosti na
duchovní obnovu, která se letos už
popáté uskuteční v klášteře bratří
karmelitánů
v Kostelním
Vydří.
Duchovní obnova pro manžele začne ve
čtvrtek 30. března v 18 hod (mší
svatou) a skončí v neděli 2. dubna
(obědem).
Povede ji pro nás tentokrát P. Serafim
Jan Smejkal, kněz řádu karmelitánů.
Na obnovu se prosím přihlašujte u
manželů Šímových z Nebovid (tel. 723
670 670 nebo 602 600 217, email: simova.e@seznam.cz).
Cena
pobytu včetně stravy je 350 Kč za
osobu a noc.
/Eva Šímová/

 v neděli 19.3. bude mše sv.
v Ořechově a Moravanech zaměřená
pro děti
 v pondělí 20.3. na slavnost sv. Josefa
budou slouženy mše
sv.
v 17:30
v Ořechově u Všech sv. a v 19:00
v Moravanech
 mládež je zvaná na Diecézní setkání
s biskupem. Setkání mládeže proběhne v
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově před Květnou nedělí v sobotu 8.
dubna 2017 od 8.30 do 16.00 hodin.
Mottem letošního 27. ročníku setkání je
biblický citát z Lukášova evangelia: „Veliké
věci mi učinil ten, který je mocný.“
 manželské páry jsou srdečně zváni na
duchovní obnovu od 30.3. do 2.4. do
Kostelního Vydří.
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