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SLOVO OTCE MARIUSZE
13. květen v dějinách – náhoda?
Milí moji, rád bych se v úvodním slově
tohoto čísla Peregrínku zmínil o třech
dějinných událostech spjatých s datem
13. května. Zdánlivě spolu nesouvisí.
Společné však u nich je, že se při nich
zřetelně projevila pomoc Panny Marie.
Nejdříve zaleťme 372 roků zpátky
v dějinách naší vlasti. V té době zuřila
třicetiletá válka, v níž se jednalo také o
to, zda u nás zůstane katolická víra.
Začátkem května se k Brnu valilo
švédské vojsko. Při vojenské přehlídce
5. května prohlásil generál Torstenson:
„Dobyli jsme Jihlavu, padlo i Znojmo. Je
nás 18.000. Mám zprávy od zvědů, že
v Brně je jenom 374 vojáků. I když se
k nim přidají studenti a občané, bude
desetkrát tolik nás útočníků, než je
obránců. Za osm dní, 13. května 1645
musí být tato myší díra i s hradem
Špilberkem naše.“ – Začal útok.
Zaduněla děla, bouraly se domy, řítily se
podkopané hradby, hořely střechy, ale
Brno vydrželo. Už byl 13. červen, 13.
červenec, 13. srpen. Rozzuřený generál
prohlásil: „O svátku té jejich černé
Madony v poledne bude město naše, nebo
toho necháme.“ 15. srpna, když
rozhoupané zvony v 11 hod. vzývaly
k modlitbě Anděl Páně, Švédové boj
vzdali. Museli uznat, že i menšina může

zvítězit, když ví, zač bojuje a když plně
spoléhá na pomoc Panny Marie.
Další datum 13. května. Psal se rok 1917
a už tři roky zuřila první světová válka.
Ten den byla neděle a tři děti, když se
vrátily z kostela, hnaly ovečky na dolinu
Iria. Bylo to v Portugalsku, u známé
vesnice Fatima. Bylo zrovna poledne a
najednou z jasného nebe šlehl blesk.
Nejstarší Lucie říká: „Poženem ovečky
domů, bude asi bouře.“ Ušly kousek
směrem k dubu a tu druhý blesk. Když se
děti z toho trochu otřásly, uviděly nad
tím doubkem paní celou v bílém. Lucie se
ptá: „Odkud jste?“ – „Přišla jsem
z nebe.“ – „A co chcete?“ – Choďte sem
šestkrát, vždy 13. den v měsíci. A já vám
povím, kdo jsem a co chci.“ Děti
poslechly a dovídaly se, že ona je
královna svatého růžence, že si přeje,
aby se modlily růženec, že válka už brzy
skončí. Když se však lidé neobrátí a
nebudou se modlit, přijde druhá válka,
ještě horší než je tato. Předpověděla
také utrpení křesťanů za totalitních
komunistických režimů a obrácení Ruska.
Neposléze i připomněla modernímu
člověku, že ďábel a peklo skutečně
existují. Na důkaz pravdivosti svých slov
13. října 1917 učinila předpovězený
zázrak. V poledne se začalo slunce na
nebi točit, pak se s obrovskou rychlostí
blížilo k zemi jako žhavá koule, spustil se
déšť a lidé celí promoklí padli na zem.
Dívalo se na to asi 70.000 lidí.
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A když zjevení přestalo, lidé byli všichni
úplně suší. Tento jev je dokonce
zachycen na fotografiích. Právě v tomto
roce prožíváme 100. výročí fatimských
zjevení a stále můžeme žasnout, jak se
Mariina proroctví i v naší době naplňují.
13. květen se také týká roku 1981. Dva
roky před tím byl Jan Pavel II. ve svém
rodném Polsku. Jeho první pouť do
vlasti se stala obrovskou manifestací
víry polského národa a povzbudila
mnohé k boji za svobodu a demokracii.
Objevily se první výrazné trhliny
sovětského
totalitárního
systému.
Komunisté začali mít strach a poznali,
jak je pro ně papež „nebezpečný“. Snad
bylo ihned rozhodnuto, že: „Tento papež
musí zmizet.“ Jako den atentátu na
papeže byl vybrán 13. květen 1981. Byla
tehdy středa a na Náměstí svatého
Petra ve Vatikánu se konala veřejná
audience. Papež projížděl otevřeným
autem mezi davem poutníků a turistů.
Bral do náruče děti, líbal je a vracel
maminkám.Najednou
vyskočil
na
kamenný podstavec turecký atentátník
Mehmet Ali Ağca a vypálil několik rán po
sobě. Jan Pavel II. byl zasažen celkem
čtyřmi střelami, jedna střela zasáhla
střeva, další zasáhly jeho pravou a levou
ruku. Šofér pak šílenou rychlostí jel se
zraněným do nemocnice. Papežovi
vyteklo 3,5 litru krve. Lékař, který ho
operoval, žasl nad tím, že kulka, která
mířila do srdce, uhnula všem životně
důležitým organům, a díky tomu papež
byl na živu. Přesně o rok později dne 13.

května 1982 přijíždí Svatý otec do
Fatimy poděkovat Panně Marii za
záchranu
života.
Byl
hluboce
přesvědčen, že to ruka Panny Marie
Fatimské vedla kulku vystřelenou
atentátníkem tím způsobem, aby mohl
přežít a nadále vést církev, a uvést jí do
třetího tisíciletí.
Milí moji, prožíváme měsíc květen, jenž
je tradičně zasvěcen Panně Marii.
Důvěřujme v její pomoc, prosme ji o
přímluvu
pravidelnou
modlitbou
Loretánské litanie či svatého růžence a
potom Její Neposkvrněné Srdce zvítězí
v našich srdcích, rodinách, v naší zemi a
všude tam, kde už může pomoci jen
zásah z nebe. Prostřednictvím Panny
Marie i dnes se konají zázraky.
Na její přímluvu žehnám Vaším rodinám!
otec Mariusz

100. VÝROČÍ ZJEVENÍ VE FATIMĚ
Pasáčci z Fatimy
Pasáčci Francisco a Jacinta Martovi,
kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria
ve Fatimě, budou svatořečeni 13. května.
Liturgii bude slavit na portugalském
poutním místě papež František.
Kanonizace proběhne během cesty papeže
do Fatimy u příležitosti 100. výročí
zdejších mariánských zjevení. Na sobotu
13. května je plánovaná mše svatá na
náměstí před bazilikou, při níž by měla
kanonizace proběhnout.
Francisco Marto se narodil roku 1908, jeho
mladší sestra Jacinta v roce 1910. Oba se
velmi brzy stali pastýři rodinného stáda
dobytka,
doprovázeli
přitom
starší
sestřenici Lucii. Třem dětem se nejprve
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několikrát zjevil anděl, který je vyzval
k úctě k Bohu. 13. května 1917 se setkali
v Cova da Iria s Pannou Marií. Ta je vybídla,
aby se na totéž místo vraceli 13. dne
každého měsíce.

Santos vstoupila později do kláštera, kde
žila až do roku 2005.
Svatořečení se ve Fatimě zúčastní také
čeští
a
moravští
poutníci
spolu
s českobudějovickým biskupem Vlastimilem
Kročilem. Událost bude na místě sledovat
TV Noe.
Ve Fatimě proběhne ve dnech 11. – 14. září
2017 česká národní pouť.
/Lada/
Jubilejní rok Fatimy v brněnské diecézi
Pro důstojné prožití oslav stého výročí
zjevení Panny Marie ve Fatimě, z
rozhodnutí papeže Františka, jsou věřící
obdarováni
plnomocnými
odpustky
v
jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až do
26. listopadu 2017. Plnomocné odpustky
jubilea se udělují:
a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a
s úctou se zúčastní některé z oslav nebo
modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se
„Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a budou
vzývat Pannu Marii Fatimskou;
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu
Panny Marie Fatimské, která je slavnostně
vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv
chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve
výroční dny zjevení (13. den v měsíci od
května do října 2017) a s úctou se zúčastní
oslavy nebo modlitby ke cti Panny Marie,
pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo)
a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;
c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku,
nemoci, nebo z jiného vážného důvodu
nemohou cestovat, činí pokání ze všech
svých hříchů s pevným předsevzetím splnit,
jakmile jim to bude možné, tři obvyklé
podmínky (svátost smíření, svaté přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce) a před
soškou Panny Marie Fatimské ve výročních

Foto: zdroj Wikipedie

Během šesti setkání ukázala Panna Maria
dětem naději, kterou Bůh dává světu
zmítanému utrpením a zlem. Vyzvala ke
každodenní modlitbě růžence, k pokání a
obětování se za obrácení hříšníků a
k zasvěcení
svých
srdcí
a
světa
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Z fatimských
zjevené
pochází
také
modlitba, která se stala součástí růžence:
„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
uchraň nás pekelného ohně a přiveď do
nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého
milosrdenství nejvíce potřebují.“ Poslední
zjevení bylo doprovázeno tzv. slunečním
zázrakem, který vidělo mnoho svědků.
Francisco následně vyhledával samotu v
horách, kde se často modlil růženec.
Jacinta se obětovala a modlila za obrácení
hříšníků a za mír na světě a za papeže. Oba
sourozenci zemřeli na epidemii španělské
chřipky v letech 1918 a 1920. Děti
blahořečil papež Jan Pavel II. ve Fatimě
v roce 2000. „Starší sestra“ dětí Lucia

3

PEREGRÍNEK
dnech zjevení (13. den v měsíci od května
do října 2017) se duchovně spojí s oslavami
jubilea, přičemž s důvěrou odevzdají svoje
modlitby a bolesti nebo oběti svého života
skrze Pannu Marii Milosrdnému Bohu.
K získání plnomocných odpustků je třeba,
aby věřící, kteří konají pravé pokání, splnili
obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté
přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Česká biskupská konference na svém
zasedání schválila program Fatimského
jubilea. Celému jubileu Fatimy je věnován
zvláštní význam nejen v ČR, ale zejména po
celém světě. Připojte se k národní pouti do
Fatimy, nebo přijďte pozdravit sochu
Panny Marie z Fatimy při putování po
katedrálách naší země. V Brně v katedrále
sv. Petra a Pavla je oslava fatimského
výročí v neděli 17. 9. 2017. Na další
modlitební
programy
s Pannou
Marií
Fatimskou jsme zváni do Žarošic v sobotu
30. 9. v 17.00 hod. nebo do Křtin u
Brna v neděli 1. 10. v 10.30 hod.

240. VÝROČÍ
NAŠÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE
 Přijďte! Nad Petrovem vzlétne 240
balónků
Ve čtvrtek 29. června 2017 v pravé
„petrovské“ poledne v 11.00 hodin vzlétne
z Petrova k nebi 240 nafukovacích balónků
jako symbolické poděkování Bohu. Brněnské
biskupství si tak v den slavnosti diecézních
patronů sv. Petra a Pavla připomene 240.
výročí svého založení (5. prosince 1777).
Již v 9.30 hodin bude brněnský diecézní
biskup Mons. Vojtěch Cikrle předsedat
pontifikální bohoslužbě při příležitosti
ukončení školního roku. Poté (v 10.55 hodin)
biskup Cikrle promluví k výročí založení
diecéze a v 11.00 hodin vypustí přítomní
240 modrých, bílých, žlutých a červených
balónků. (Barvy vycházejí z barev vlajky
brněnské diecéze.) Jsou zváni všichni
fotografové, kteří mohou své snímky z
vypouštění balónků následně zaslat na
adresu brno@biskupstvi.cz. Nejzdařilejší
záběry budou zveřejněny na webu
biskupství. Večerní mši v 17.30 hodin bude
předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský. Právě z
olomoucké diecéze se v roce 1777 brněnská
„odpojila“ a v Olomouci tím vzniklo
arcibiskupství.
 V rámci oslav 240. výročí založení
brněnské diecéze se uskuteční výstava
Brněnská diecéze ve fotografiích. Témata
jsou vyhlášena dvě: Katedrála sv. Petra a
Pavla – hlavní chrám diecéze a Ze života
naší farnosti.

Bohatou nabídku k prožití jubilejního roku
Fatimy nabízí Fatimský apoštolát ČR
v Koclířově.
/Leona/

Organizační pokyny:
1. Organizátor:
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Pořadatelem
výstavy
je
Biskupství
brněnské,
Petrov 269/8,
Brno-město,
602 00 Brno, IČ 00445142 (dále jen
„organizátor“).
2. Termín odevzdání:
Uzávěrka
odevzdání
fotografií
je
30. 6. 2017 v 17:00 hodin.
3. Účastníci:
Výstavy se může zúčastnit každá fyzická
osoba.
4. Podmínky:
 Podmínkou účasti na výstavě je dodání
max. 2 ks fotografií vlastní tvorby.
Požadují se vytištěné fotografie s kratší
stranou o rozměru 15 cm a dále
elektronická verze ve formátu JPG (min.
rozlišení 2339×1654 pixelů).
 Fotografie účastník dodá do Diecézního
muzea v Brně na adresu Petrov 1, Brno,
elektronickou
verzi
zašle
na
e-mailovou adresu <muzeum@biskupstvi.cz>,
přinese na datovém nosiči nebo nahraje na
volně dostupné datové úložiště na internetu
(např. uschovna.cz) a odešle odkaz emailem.
 Pro dodržení tématu výstavy musí být z
fotografie nebo jejího popisu zřejmý vztah
k brněnské diecézi.
 Fotografie nesmí:
a)
mít neetický obsah či popisek,
b)
být
dle
informací
dostupných
organizátorovi pořízená jiným autorem než
je
účastník
soutěže,
c)
mít
nevyhovující
kvalitu
nebo
rozlišení,
d)
být fotomontáží (úpravy barev,
srovnání úrovní, kontrastu, jasu apod. jsou
povoleny).
 K fotografiím připojí autor jejich název
doplněný
o
komentář
nebo
příběh
související s fotografií v rozsahu 200 až

5000 znaků, své osobní údaje – jméno,
příjmení, e-mail a poštovní adresu – a níže
uvedené prohlášení.
Prohlášení účastníka soutěže:
Prohlašuji, že:
a)
Fotografii jsem pořídil osobně a mám
neomezená práva poskytovat dalším osobám
práva
jejího
užití
v neomezeném rozsahu. Fotografie je
použita se schválením organizátora akce
nebo majitele objektu.
b)
Já i osoby identifikovatelné na mnou
pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se
zveřejněním tohoto snímku (snímků) na
internetových
stránkách
<www.biskupstvi.cz>,
diecézních
a
spřátelených
webech
a na
tištěných
materiálech a publikacích Biskupství
brněnského.
c)
Zasláním
fotografií
poskytuji
organizátorovi souhlas s úpravami a
využitím fotografií pro účely organizátora
(použití
na
internetu,
kalendářích,
publikacích aj. – s uvedením jména autora).
d)
Všechny fotografie se po doručení
stávají majetkem organizátora.
e)
Účastí vyjadřuji souhlas s pravidly a
podmínkami akce. Zároveň podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
souhlasím se zpracováním osobních údajů
mnou uvedených a se zveřejněním svého
jména ve sdělovacích prostředcích a na
internetových stránkách v rámci vyhlášení
výsledků.
5. Výstava a ocenění autorů:
Po uzávěrce budou nejlepší fotografie
představeny veřejnosti při výstavě, kterou
uspořádá organizátor. Na výstavě budou
všechny snímky označeny popiskem s
názvem fotografie a jménem autora.
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Všichni autoři budou odměněni pamětním
listem, který jim bude předán při slavnostní
bohoslužbě 2. prosince 2017 v katedrále sv.
Petra a Pavla na Petrově.

matka poslala patnáctiletého Jana,
který už v té době toužil po kněžském
povolání, aby se vyučil pekařem.

 Biskupové - biskupství brněnské
Matyáš
František
hrabě CHORINSKÝ
z Ledské 1777 – 1786
Jan Křtitel LACHENBAUER, O.Cr. 1787 –
1799
Vincenc Josef kníže SCHRATTENBACH
1800 – 1816
Václav Urban rytíř STUFFLER 1817 – 1831
František Antonín GINDL 1832 – 1841
ThDr. Antonín
Arnošt
hrabě SCHAFFGOTSCHE 1842 – 1870
Karel NÖTTIG 1871 – 1882
kardinál ThDr. František Saleský BAUER
1882 – 1904
ThDr. PhDr. JUDr. Pavel hrabě HUYN 1904
– 1916
ThDr. Norbert Jan Nepomuk KLEIN, O.T.
1917 – 1926
PhDr. ThDr. Josef KUPKA 1931 – 1941
ThDr. Karel SKOUPÝ 1946 – 1972
ThLic. Vojtěch CIKRLE 1990 – dosud
ThDr. Petr ESTERKA 1999 –2013 (pomocný
biskup)
Ing. Mgr. Pavel KONZBUL, Dr. 2016 –
dosud (pomocný biskup)
/ čerpáno z www.biskupstvi.cz/

Foto: zdroj Wikipedie

Nějakou dobu pracoval v klášteře a poté
mu bylo umožněno studovat gymnázium.
Od r. 1779 pak pracoval jako pekař ve
Vídni. Práce ho ale nenaplňovala, stále
toužil po větším spojení s Bohem.
Se svým přítelem Petrem se tedy vydali
do Říma. V Tivoli pak Jan přijal od
biskupa poustevnické roucho a také
jméno Klement Maria. Klement se často
obracel k Panně Marii, neustále se
modlil růženec a Panna Maria byla pro
něj důležitým ukazatelem jeho životních
drah. Jeho cesty ho ale zavedly zpět do
Vídně, kde začal studovat, aby se tak
připravil na kněžství. V té době byla ale

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Klement Maria Hofbauer
Narodil se 26. prosince 1751 v Tasově u
Znojma jako devátý z dvanácti dětí.
Bylo mu dáno křestní jméno Jan.
Když zemřel jeho otec, začalo pro
rodinu těžké období, byli velmi chudí a
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teologická fakulta silně ovlivněna
osvícenstvím,
které
se
vůbec
neshodovalo s pravdivým učením církve.
Proto se tedy Klement rozhodl se svým
spolužákem Tadeášem Hýblem vrátit do
Říma. Zde se potkali s kongregací
Nejsvětějšího
Vykupitele
–
redemptoristy. Záhy zde v roce 1785
složili řeholní sliby a už o devět dní
později byli vysvěceni na kněze.
Klement Maria pak odjel působit jako
kněz do Varšavy, kde mu byla přidělena
správa kostela sv. Benona. O dva roky
později zde založil redemptoristický
klášter, první klášter mimo Itálii. A tak
začal vznikat velký řetězec dalších
klášterů, které Klement spravoval jako
generální vikář. Klement se také mimo
jiné velmi aktivně, a dá se říct, že
úspěšně, věnoval pastoraci obyčejných
lidí. Takovým viditelným znakem jeho
činnosti může být nárůst sv. přijímání v
kostele sv. Benona z dvou tisíc na více
jak sto tisíc ročně. Klement byl tím, kdo
věřil, že vytrvalost a modlitba je cestou
k Bohu. Jeho slova na to poukazují:
„Viděl jsem mnohé bezbožníky umírat
svatě a viděl jsem mnohé, kteří se zdáli
být svatí, a zemřeli jako bezbožníci.“
V r. 1808 Napoleon vyhlásil likvidaci
klášterů redemptoristů a vyhnání všech
řeholníků. Klement byl uvězněn a
následně vyhnán z Polska. Poté přišel
tedy do Vídně, kde mu byla svěřena
nejprve správa minoritského kostela,
později kostel sv. Voršily a duchovní
vedení řeholnic. Klement byl i ve Vídni

velmi činný a díky němu se velmi
rozvíjelo šíření víry, rostl počet
duchovních povolání. Klement velmi
ovlivnil svým životem lidi kolem sebe a
přiváděl je k Bohu. Odhaloval lidem
život víry, radost a naději plynoucí
z něj. Klement Maria zemřel v r. 1820 a
svatořečen byl v r. 1909. Jeho svátek
se slaví 20. května.
/Magda/

LITURGIE A MODLITBA
Novéna k Duchu svatému
Z internetových stránek www.karmel.cz
nabízíme devítidenní modlitbu všem,
kteří se chtějí lépe připravit na Letnice
uprostřed každodenního života. Nabízí
Boží slovo a snadno zapamatovatelnou
střelnou modlitbu pro každý den, kterou
můžeme opakovat během dne co
nejčastěji. Novéna začíná v pátek po
slavnosti Nanebevstoupení Páně – 26.
května
2017.
Novénu
zpracoval
Norbert Žuška, O.Carm.

1. den (pátek): Duch života
Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z
vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do
izraelské země... já do vás uvedu ducha
a oživnete. (Ez 37,12.5)
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Přijď, Duchu svatý, a obnovuj ve mně
život! Amen.
2. den (sobota): Duch odpuštění
Pokropím vás čistou vodou a budete
očištěni; očistím vás ode všech vašich
nečistot a ode všech vašich hnusných
model. (Ez 36,25)
Přijď, Duchu svatý, a očisti mne od
hříchů! Amen.
3. den (neděle): Duch Utěšitel
Jako když někoho utěšuje matka, tak
vás budu těšit. (Iz 66,13)
Přijď, Duchu Utěšiteli, ke mně a skrze
mne k druhým lidem! Amen.
4. den (pondělí): Duch pravdy
Ještě mnoho jiného bych vám měl
povědět, ale nyní byste to neunesli.
Jakmile však přijde on, Duch pravdy,
uvede vás do veškeré pravdy. (Jan
16,12n)
Přijď, Duchu svatý, a uváděj mne do
pravdy Boží! Amen.
5. den (úterý): Duch síly
Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec;
zůstaňte ve městě, dokud nebudete
vyzbrojeni mocí z výsosti. (Lk 24,49)
Přijď, Duchu svatý, a posiluj mne v mé
slabosti! Amen.
6. den (středa): Duch lásky
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, ale lásku bych neměl, jsem
jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl
všem tajemstvím a obsáhl všecko
poznání, ano, kdybych měl tak velikou
víru, že bych hory přenášel, ale lásku
bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano,
kdybych vydal sám sebe k upálení, ale
lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
(1 Kor 13,1-3)
Přijď, Duchu svatý, a nauč mě milovat!
Amen.
7. den (čtvrtek): Duch milosrdenství
Přijměte
Ducha
svatého.
Komu
odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny,
a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou. (Jan 20,22n)
Přijď, Duchu svatý, a uč mne odpouštět!
Amen.
8. den (pátek): Duch modlitby
Tak také Duch přichází na pomoc naší
slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co
se modlit, ale sám Duch se za nás
přimlouvá nevyslovitelným lkáním. (Řím
8,26)
Přijď, Duchu svatý, a modli se ve mně!
Amen.
9. den (sobota): Duch služby
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž
Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a
rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh,
který působí všecko ve všech. Každému
je dán zvláštní projev Ducha ke
společnému prospěchu. (1 Kor 12,4-7)
Přijď, Duchu svatý, a nauč mne nezištně
sloužit! Amen.
/Leona/
Znáš Ducha svatého? – Tomáš Špidlík
Vyprávění ze života jednoho světce
Byl čtvrtek, takový pochmurný den.
Otec Serafím se mnou začal hovořit:
,,Bůh mi zjevil, žes v mládí toužil po
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tom, abys věděl, jaký je cíl našeho
života a že ses několikrát ptal
důležitých osob a lidí zkušených
v duchovních věcech. Ale nikdo ti neřekl
nic přesného. Řekli ti: jdi do kostela,
modli se k Bohu, zachovej přikázání,
konej dobro. To je cílem křesťanského
života. Nemluvili s tebou, jak se patři. A
tedy já, ubohý Serafím, ti vyložím, jaký
je ve skutečnosti cíl křesťanského
života.“
„Modlitba, půst, bdění a jiné skutky
křesťana, i když jsou samy o sobě
vynikající, nejsou cílem křesťanského
života, přestože jsou to nezbytné
prostředky k jeho dosažení. Vlastním
cílem křesťanského života je nabýt
Ducha svatého.“
„Jak ho získám?“ ptal jsem se otce
Serafima, „dobře to nechápu“.
„Chápeš, co to znamená získat peníze?
Dobrá, získávat Ducha svatého je
přesně totéž. Zboží to jsou ctnostné
skutky vykonané pro Krista; ty nám
zjednávají milost Ducha svatého, bez
níž se nikdo nemůže spasit. Především
nám ji ale zjednává modlitba. Velká je
síla modlitby. Jejím prostřednictvím
můžeme mluvit s naším Spasitelem a
Pánem.“
„Otče,“ řekl jsem mu, „pořád mluvíte o
získání Ducha svatého a říkáte mi, že
to je cílem křesťanského života, ale
cožpak ho mohu vidět? Dobré skutky
jsou viditelné, ale jak se dá vidět Duch
svatý? Jak poznám, zda je ve mně nebo
ne?“

„Příteli Boží, to je velmi prosté, teď
jsme oba dva v Duchu svatém. Proč se
na mne nedíváš?“
„Nemohu na vás, otče, hledět, protože
z vašich očí vycházejí blesky a váš
obličej září mocněji než slunce.“
„Neboj se Boží příteli, v této chvíli
záříš i ty stejně jako já, jsi nyní
v plnosti Božího Ducha, jinak bys mě
nemohl vidět v tomto stavu, Milost Boží
ráčila posílit tvé zkroušené srdce jako
nějaká matka, na přímluvu samé Svaté
Panny.“
„Zahleď se na mě bez obav, Bůh je
s námi!“
Po chvíli se otec Serafim optal: „Co
zakoušíš nyní?“
„Mám takový nesmírně blažený pocit.“
„Jak blažený? Co přesně cítíš?“
„Zakouším takový pokoj, takový mír ve
své duši, že to nedokážu vyjádřit slovy.“
„Toto je pokoj, o němž Pán řekl svým
učedníkům – Svůj pokoj vám dávám, ne
ten, který dává svět, já vám dávám (Jan
14,27).“
„A co ještě zakoušíš?“ ptal se stařec.
„Neobyčejnou sladkost“.
„A co ještě?“
„Nevýslovnou radost v celém srdci.“
„Tato radost je onou radostí, o níž
hovoří Pán v evangeliu, a jakou zakouší
žena, když přivede na svět člověka.“
„Co zakoušíš ještě, Boží miláčku?“
„Neobyčejný pocit tepla!“ odvětil jsem
mu. „Ale jak to, teplo? Vždyť sedím
v lese! Je zima, pod nohami máme sníh a
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také na nás je na prst sněhu a z nebe
drobně sněží. O jaké teplo se jedná?“
„Je to teplo, jaké se zakouší v dobře
vyhřáté koupeli. I vůně je podobná vůni
koupele?“
„Ne“, řekl jsem rozhodně, „na zemi jsem
nikdy necítil podobnou vůni.“
A tu se na mne otec laskavě usmál a
řekl mi: „Můj drahý tatíčku, znám to
všechno, o čem mluvíš a záměrně se tě
vyptávám, abych zjistil, zda to vše
zakoušíš. Boží království sestoupilo mezi
lidi a na tom není nic divného. Musí tomu
tak být, protože Boží milost přebývá
v nás, v našem srdci. Což to snad neřekl
sám Pán? Království Boží je mezi vámi.
„A teď se domnívám, že už se nebudeš
ptát, jak lidé najdou milost Ducha
svatého? Vzpomeneš si na tento projev
nezměrné Boží milosti, které se nám
dnes dostalo?“
„Nevím, nevím, zda mi Bůh dá vždycky
dar, abych si vzpomněl a silně zakoušel
tuto Boží milost, jak ji cítím nyní,“
odpověděl jsem.
„Pokud se mě týká, věřím, že ti Pán bude
pomáhat, protože jinak by se jeho
milost nesklonila hned po mé ubohé
modlitbě, tím více, že toto nebylo dáno
pouze tobě, nýbrž skrze tebe celému
světu, aby to mohlo posloužit i k dobru
druhých.“
/Lada/

připadá Den matek na druhou květnovou
neděli. Letos 14. 5. 2017.

Vraťme se do historie, jak vznikl tento
svátek? Už v 16. století se v Anglii
oslavoval svátek matek pod názvem
Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a
připadal
na
postní
dobu
před
Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy
sloužilo v bohatých domácnostech
daleko od domova a nemohlo trávit čas
se svými matkami. Proto sloužící
dostávali na tento den volno, aby se
mohli vrátit domů nebo navštívit kostel
ve svém rodném městě, kde žily jejich
matky a další příbuzní.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných
oslav
tohoto
svátku
vznikla
roku 1907 na počest Anny Reeves
Jarvisové, která bojovala za práva
matek. O pět let později vyhlásil
tehdejší prezident USA první oficiální
oslavu Dne matek, konající se druhou
květnovou neděli.
V ČR byl tento svátek ustanoven na

Den matek
Den matek je velmi krásný svátek, který
je rozšířen po celém světě. Oficiálně
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8. května, a začal se slavit roku 1923, a
to díky propagátorce Alici Masarykové.
Po
druhé
světové
válce
byl
komunistickou
garniturou
trochu
zneužit, právě k propagandistickým
oslavám a byl přejmenován na MDŽ Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se
opět začal slavit Den matek i veřejně.
Typickým dárkem ke Dni matek jsou
květiny a drobné dárky, které matky
často dostávají hlavně od svých dětí.

cesta byla pěkná i přivítání v klášteře,
ve kterém se nám velmi líbilo. Mohli
jsme si odpočinout od každodenních
starostí
a
pobýt
více
s Pánem
v modlitbě, při chválách, zpěvu, mších
svatých, rozjímání, ale také při četbě
knih v klášterní knihovně. Během celé
obnovy bylo i krásné počasí, které jsme
využili
k procházkám
v okolní
probouzející se jarní přírodě.
Duchovní
obnova
byla
pro
nás
povzbuzením ve víře, se spoustou
pěkných myšlenek otce Serafima. Aspoň
některé z nich: Jan 8,12 – „Já jsem
světlo světa, kdo mě následuje, nebude
chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života.“ Kristus v nás zničí temnotu,
spasí nás s naší pomocí. Máme být
lampou, stojanem. Hlídat si, aby můj
život byl postavený na Kristu, na slově,
aby mě zajímalo slovo Boží. Díky, že
jsme mohli být s vámi.
/Jindra a Magda Slavíkovi/

Modlitba matky
Pro nezamhouřené noci
dej mi, Pane, sílu.
Pro uspěchaná rána
dej mi, Pane, trpělivost.
Pro stále stejné dny
dej mi, Pane, vděčnost.
Pro mé ukřičené děti
dej mi, Pane, radost.
Pro mého unaveného muže
dej mi, Pane, lásku.
A pro mé sobecké srdce
dej mi, prosím, pokoru
ať smím být
tvým nástrojem pokoje.

Národní pochod pro život a rodinu
V sobotu 22. dubna jsme se poprvé
zúčastnili Národního pochodu pro život
a rodinu v Praze. Byl to již 17. ročník.
Vše začínalo mší sv. v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, kterou sloužil otec
kardinál Dominik Duka s dalšími biskupy
a kněžími. Díky volně průjezdné dálnici
jsme přišli včas, a tak jsme si mohli
vybrat místo poblíž hlavního oltáře.
Schodky k presbytáři byly zaplaveny
bílými růžemi, bylo jich na 300 a
symbolizovaly
narozené
děti,
při
obětním průvodu bylo přineseno na 50

/z internetových zdrojů vybrala Leona/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Svědectví z duchovní obnovy v
Kostelním Vydří 30.3.-2.4.
Na začátku bylo slovo, a to bylo slovo
pozvání Radky a Pavla k duchovní
obnově. My jsme pozvání přijali a
v pátek ráno jsme vyrazili s očekáváním
věcí příštích směr Kostelní Vydří. Už
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růží rudých, které symbolizovaly děti
zabité umělým potratem. Po mši
program následoval v parku na Klárově,
kde přihlášení dostali zdarma, jako
dárek od pana kardinála, oběd. Na podiu
probíhal doprovodný program pro děti i
dospělé. Po obědové přestávce jsme se
všichni vydali na samotný pochod Prahou
až k soše sv. Václava na Václavském
náměstí. Trasa byla dlouhá asi 3 km.
V čele průvodu mladí nesli velký
transparent s nápisem POCHOD PRO
ŽIVOT A PRO RODINU.
I ostatní účastníci se zapojili a nesli
české vlajky, prapory s logem Hnutí pro
život, které celou akci organizovalo,
s miminky před narozením, dále různé
cedule s hesly pro život a tradiční
rodinu, balónky. Celý pochod doprovázel
hřmot bubnů. Vše probíhalo v klidu, až
na několik protestujících proti pochodu.
Ale provázela nás policie, takže vše
probíhalo bez větších incidentů. U sochy
svatého
Václava
program
končil
rozloučením, požehnáním pana kardinála,
zpěvem
svatováclavského
chorálu,
české a i slovenské hymny, pochod
přijeli podpořit i zástupci ze Slovenska.
Potom se ti, kteří přijeli zvlášť
vypravenými vlaky a autobusy, vydali na
cestu do svých domovů. My jsme se
procházkou vrátili k autu, které jsme
měli u Nemocnice milosrdných sester
sv. Karla Boromejského pod Petřínem.
Domů jsme se vraceli s hřejivým
pocitem, že jsme mohli veřejně vyjádřit

svůj postoj, a povzbuzeni hojnou účastí
mnoha rodin z celé ČR.

Příští Národní pochod pro život a rodinu
se bude konat v sobotu 7. dubna 2018.
Letos se, i přes nepřízeň počasí,
zúčastnilo kolem 5 tisíc poutníků. „
Rodina založená na manželství muže a
ženy je nejlepším místem pro přijetí a
výchovu dětí a tím i nejúčinnější
prevencí tisíců potratů," shrnula hlavní
poselství
Zdeňka
Rybová,
místopředsedkyně pořádajícího Hnutí
Pro život ČR.
/Radka a Petr Jedličkovi/
Rodina v těle církve a svátost
manželství
Kým nebo čím jiným by se měli manželé
při prohlubování a upevňování svého
vztahu inspirovat než Písmem svatým a
učením posledních papežů? Právě
z těchto zdrojů plyne (nejen) pro
manžele veliké bohatství podnětů,
myšlenek a pravd, které je radno brát
v životě v potaz a snažit se podle nich
žít. Tento závěr lze učinit ze setkání
manželských párů, které se konalo
v březnu
na
faře
v Moravanech,
tentokrát
pod
vedením
manželů
Steingartových,
kteří
se
v rámci
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studijního
programu
Papežského
institutu Jana Pavla II. vzdělávají
v oblasti pastorace manželství a rodiny.
Nejprve byla na programu prezentace o
rodině a o svátosti manželství, ve které
zaznělo množství citátů zejména z
posledních církevních dokumentů o
rodině. Po ní následovalo vzájemné
sdílení,
do
něhož
se
velice
bezprostředně a zaujatě zapojili mnozí
zúčastnění. Odnesli jsme si velmi
příjemný dojem ze společně strávených
chvil, které nás vzájemně obohatily, a
utvrdili se ve vědomí, že manželství je
krásná cesta, že na manželském vztahu
je třeba neustále pracovat a že je
třeba se pro svého partnera stále znovu
rozhodovat.
Dík
patří
manželům
Steingartovým i všem zúčastněným!
/Petr Koutný/

Tajemství Petrova, nebo neméně lákavé
Ukliďme Česko.
Hned po příchodu jsem narazil na mnoho
známých tváří, a to doslova na každém
rohu. Byli jak mezi účastníky, tak i
samotnou
režií
organizující
celý
program. Velkou část z nich jsem potkal
naposledy
v létě
v Krakově
na
Celostátním setkání. Bylo velmi milé je
zase všechny vidět a prohodit s nimi pár
slov. Po dostatečném popovídání jsme se
přesunuli do katedrály, kde začínal
dopolední program. Bylo zde tolik lidí,
že si nebylo kde sednout. To mi ale
příliš nevadilo, protože jsem zjistil, že
stojím vedle dalších známých z Krakova.
Společně jsme pak sledovali zahajovací
scénky. Jejich poselství bylo velice
jasné, připomněly nám, že s každým
z nás má Bůh plán a nikdo není
zbytečný. Tyto živé scénky byly
protkané videoklipy a živými vstupy
moderátorů. Ranní blok zakončila
promluva otce biskupa. Zhruba v 10
hodin jsme se rozešli na program
v dopoledních skupinkách. Já jsem měl
to štěstí, že přednáška o vztazích
byla v katedrále, takže jsem nemusel
nikam chodit, a nakonec jsem si přece
jen sednul. Navíc jsem v lavici narazil na
kamaráda z JUMPu. Přednášku vedli
manželé z komunity Emmanuel. Bylo zde
tolik zajímavých tipů a rad, že jsem se
je ani nestačil zapisovat. Jedna věta mi
obzvlášť utkvěla v mysli: „Bůh pro nás
vždy chce to nejlepší, akorát nás k tomu

Diecézní setkání mládeže s otcem
biskupem
V sobotu 8.4., den před Květnou nedělí,
proběhlo setkání mladých na Petrově
s brněnskými otci biskupy. Akce začala
celkem brzy po ránu, v 8:30, kdy se
jednotliví účastníci měli hlásit ke
skupinkám, které si předem zvolili. Tyto
skupinky představovaly různé možnosti,
jak strávit dopoledne. Já, jelikož jsem
přihlašování na dopolední program
nestihl, jsem si musel skupinku vybrat
až na místě. Zvolil jsem si přednášku o
vztazích, která mě na první pohled
nejvíc zaujala. Bylo zde však mnohem
víc zajímavých alternativ, například
Specifika mužské a ženské výchovy,
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může vést způsoby, které bychom vůbec
nečekali.“
Program odpoledne uzavřela mše svatá
s otci biskupy, která byla jakýmsi
vyvrcholením
celého
společně
stráveného dne. Setkání se neslo ve
velice vřelé a krásné atmosféře a jistě
jsem nebyl sám, kdo si ho velmi užil.
Už teď se těším na příští rok, ale ještě
dřív na letní Celostátní setkání
do Olomouce.
/Jakub Slavík/

Pouť na Velký pátek
Dne 14. 4., což byl Velký pátek,
uspořádala farnost Střelice pěší pouť
ke kapličce sv. Peregrina. Trasa pouti
byla ze Střelic od kostela Nejsvětější
Trojice po nově zbudované poutní cestě.
Vzdálenost je asi 7 km a většina cesty
vede lesem. Jedna z možností byla přijít
tradičně z Ořechova, mě však střelická
pozvánka přišla lákavější. Ve Střelicích
jsme byli z Ořechova tři a jedna
poutnice z Bystrce. V kostele nás
přivítal otec VladimírTeťhal, společně
jsme se pomodlili a požehnal nám na
cestu. Vyšli jsme kolem desáté a cestou
Střelicemi se přidala ještě skupinka
poutníků. Počasí nám přálo, i když bylo
chladněji, sluníčko svítilo a cesta byla
příjemná. Postupně jsme se seznamovali
s přítomnými poutníky a sdělovali si své
dojmy. První zastávka byla v lese na
místě "Zabitý žleb" - pojmenování je po
události, která má několik výkladů.
Jeden z nich tvrdí, že v době obléhání
Brna Švédy, zde byli pobiti střeličtí
občané, kteří se tu ukrývali spolu s
dobytkem, a tento je svým bučením
prozradil. Většina přišla o život. Na
památku tohoto hrůzného činu zde byla
postavena Boží muka. Na tomto místě
jsme se pomodlili desátek růžence za
oběti a pokračovali v cestě, která
plynula v příjemném povídání. Celá trasa
byla perfektně označena. Jediný
přechod přes silnici u "Závisti“, potom
už jen stoupání k Peregrinku. Ještě
malá zastávka u studánky "Madla“, kde

Foto: Vojtěch Hlávka

Diecézní setkání s otcem biskupem
Jako každý rok jsem se v sobotu před
Květnou nedělí vydal na diecézní setkání
mládeže. Klasicky jako každý rok se
odehrávalo v okolí katedrály Petra a
Pavla. Před začátkem hlavního programu
se konala katecheze otce biskupa a
divadlo s prostorem na zamyšlení a
společnou debatu. Potom nás čekal
program ve skupinkách. Já osobně jsem
měl skupinku Proč číst bibli v dnešní
době a hodně jsem si ji užil. Po
skupinkách a pauze na oběd následovalo
další divadlo se zamyšlením. Celý den
potom zakončila dobře prožitá mše
svatá.
/Luboš Pár/
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se všichni občerstvili pramenitou vodou
a přestože zadýchaní, ale v pohodě s
Boží ochranou jsme stanuli u kapličky.
Tam nás očekávalo několik farníků z
Ořechova. Ti nám podali výklad z
historie a života sv. Peregrina, aby i
střeličtí poznali pravý význam tohoto
poutního místa. Společně jsme se
pomodlili a pak se každý vydal po svém
jak k domovu, tak i k pokračování
obřadů Velkého pátku, s prožitkem
netradičních dojmů.
/Lidka Růžková/

Pouť rodin na Vranov
V neděli Božího milosrdenství jsme se
poprvé vydali na Pouť rodin na Vranov,
která se každý rok na 2. neděli
velikonoční koná. Byli jsme z naší rodiny
dva, jeli jsme vlakem do České, došli do
Lelekovic, kde byl sraz rodin. Po
požehnání jsme se vydali lesem, kde
byly připraveny úkoly pro děti. Např.
postavit z klacíků katedrálu na Petrově,
seskládat papírovou lodičku a „chytnout
rybu“, napsat morseovkou svoje jméno,
najít na vlajce symboly sv. Petra a Pavla
– klíč a meč atd. Děti často předběhli
rodiče a šli vpředu a samy plnily úkoly.
Na Vranově jsme se pak sešli jako jedna
velká rodina, byla tam velmi přátelská
atmosféra. Následovala společná mše
svatá, oběd, modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství, odměny pro děti, dětské
divadlo. Byla to krásná neděle. Těšíme
se na další akci pro rodiny.
/Liba a Adam Smejkalovi/

Poutní mše ke sv. Jiří v Tikovicích
V sobotu 22. dubna jsem přijala pozvání
do Tikovic na poutní mši svatou ke cti
patrona
tohoto
kostela.
Hlavním
celebrantem byl Mons. Jiří Mikulášek.
Kromě připomínky sv. Jiří zmínil o. Jiří
své osobní pouto k ctnostem tohoto
světce – rozhodnost bojovat se zlem,
statečnost a vytrvalost. V návaznosti na
liturgické čtení dále hovořil o tajemství
velikonoční radosti, o křesťanském
společenství, vzájemném sdílení a
obdarování. Po skončení mše sv.
následovalo děkování – o. Mariusz
poděkoval otci generálnímu za přijaté
pozvání a společné slavení mše sv. a dále
všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na opravě tikovické fary.
Poděkoval za ochotu, nasazení a spoustu
dobrovolnické práce. Nezapomněl na ty,
kteří dílo podpořili finančně nebo
modlitbou. Byl to pěkný duchovní
prožitek a přátelské setkání.
/Leona/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Cesty k boholidství
Autorem je Karel Sládek (*1973),
vyučený včelař a také absolvent
Přírodovědecké
fakulty
Univerzity
Karlovy v Praze. Dále studoval filosofii a
teologii
na
Papežské
univerzitě
Urbaniana v Římě. Doktorát obhájil na
Katolické teologické fakultě UK a
habilitoval se z katolické teologie na
CMTF Univerzity Palackého v Olomouci.
Od roku 2013 působí jako odborný
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asistent spirituální teologie na Katolické
teologické fakultě UK v Praze se
zaměřením na východní teologii.
Tato monografie je vynikajícím dílem,
jež předkládá čtenáři šest portrétů
ruských náboženských myslitelů, šest
cest ke Kristu, které se vzájemně
doplňují. Kniha je dělena do tří kapitol.
V první
kapitole
zmiňuje
Sládek
duchovní otce ruských teologů 20.
století,
Fjodora
Michajloviče
Dostojevského, ve kterém autor vidí
archetyp „bohohledačství“ a Vladimíra
Sergejeviče Solovjova. Druhá část
představuje teology „stříbrného věku“
ruského myšlení, jsou jimi Pavel
Alexandrovič Florenskij s podtitulem
„tajemná přitažlivost Boží Trojice“ a
Sergej Nikolajevič Bulgakov. Ve třetí
části
jsou
zastoupeni
teologové
patristické renesance Pavel Nikolajevič
Evdokimov a Vladimír Nikolajevič
Losskij – obhájce mystické intuice (jak
jej autor ve svém jiném díle nazývá),
který celé dílo uzavírá.
Osudy zmíněných ruských velikánů jsou
pro dnešního člověka mnohdy již téměř
nepředstavitelné a neuchopitelné, a
přitom jsou tak zásadní a inspirativní.
Je proto dobře, že nám je autor svým
nezaměnitelným způsobem přibližuje.
Dnes si už jen stěží uvědomíme, co
prožíval např. Florenskij v sovětském
pracovním lágru, v odloučení od svých
milovaných a s vědomím, že je odsouzen
k trestu smrti. Trpěl takovými stavy
vyčerpání, že mu nezbývaly síly ani na

modlitbu či reflexi. Florenskij ve své
závěti píše: „Prosím Vás, moji drazí, až
mě pohřbíte, přijměte eucharistii
v tentýž den… stále důvěřujte Pánu a
jeho Nejčistší Matce, a nebuďte
smutní.“
Kniha je psána srozumitelným jazykem,
který čtenáře vtahuje do hloubky
duchovních
pohnutek
zmíněných
osobností a mentality doby, v níž
myslitelé žili. Není snadné pochopit
všechny souvislosti onoho času, jež přes
svoje svízele nechaly vyrůst takovým
velkým jménům ruské náboženské
historie. Nicméně bychom se o to měli
alespoň pokusit.
/Michael Ruschka/

POZVÁNKY
 Víkend rodin 19.- 21. 5. 2017
Jsme zváni na víkend rodin v Osové
Bítýšce, který proběhne již 19. - 21.
května. Na pěší pouť do Křižanova ke
sv. Zdislavě se bude odcházet v
sobotu v 9:00. Z organizačních důvodů
prosíme o nahlášení účasti - na stolečku
ve všech kostelích jsou k dispozici
zapisovací listy nebo telefonicky na 602
600 217 ( e-mail: j.v.sima@seznam.cz )
 Noc kostelů 9. června 2017
Program v Ořechově – kostele sv. Jiří
18:00 Mše svatá – celebruje o. Mariusz
18:45 Vystoupení chrámového sboru při
kostele sv. Jiří
19:00 Přednáška o historii Tikovic
(přednáší Mgr. Jiří Poledňa)
19:15 Individuální prohlídka kostela
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19:25 Vystoupení
kapely
Jaroslava
Hadravy
20:10 Přednáška o historii Tikovic - 2.
část (přednáší Mgr. Jiří Poledňa)
20:25 Individuální prohlídka kostela a
občerstvení
20:40 Vystoupení skupiny Fatima
z farnosti Všech svatých
21:25 Čtení z kroniky farnosti
21:40 Modlitba na závěr - litanie ke
všem svatým

zpěvem moravanská schola. Je zván
každý bez rozdílu věku, kdo touží po
intenzivnější modlitbě chval a proseb ve
společenství a chce připojit svůj hlas a
především své srdce ke chvále našeho
Boha.
 Pouť mužů 14.- 18. 6.2017

Program v Moravanech – kostel sv.
Václava
18:00 Vystoupení dětí MŠ a ZŠ
Moravany
18:30 Divadlo Víti Marčíka „Robinson
Crusoe“ – pozvánka na nástěnce
20:00 Koncertní pásmo Moravanské
scholy
21:00 Příběh ze života
21:30 Mše svatá – celebruje o. Mariusz
22:30 Noční kostel

Foto: zdroj poutnimista.cz

Všichni muži jsou zváni na 4 denní pěší
putování k Panně Marii na Svatý Hostýn.
Vycházíme ve středu 14. června z
Moravan. S návratem počítáme v neděli
18.6. kolem poledne. Přihlašujte se u
otce Mariusze.
 Obnova pro manžele „Láska a
Pravda“
Komunita Emmanuel vás zve na obnovu
pro manžele „Láska a Pravda“, kterou
pořádá na podzim tohoto roku v Brně.
„Láska a Pravda“ se snaží ukázat
manželům krásu a bohatství manželství,
povzbuzuje k manželskému a rodinnému
životu a obnovuje jeho lidský i duchovní
rozměr. Setkání bude probíhat během
tří sobot – 23. září, 21. října a

 Pozvánka na Večery chval
Zveme srdečně farníky z našich obcí
na Večery chval, jejichž pořádání jsme
zahájili v době velikonoční. Večer chval
se
bude
konat
pravidelně každou
čtvrtou sobotu v měsíci v 19 hodin v
kostele sv. Václava v Moravanech,
nejblíže tedy v termínech 27. května
a 24. června. Zhruba hodinový program
písní, modlitby a adorace provází svým
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25. listopadu 2017 v Brně, Lidická 24.
Je možné přijet i s dětmi, budou mít svůj
vlastní program. Budeme začínat ráno v 9
hodin společnou modlitbou chval. Další
program bude obsahovat přednášky,
svědectví, skupinky sdílení, adoraci a mši
svatou, nebude chybět čas pro páry a
prostor
k
diskusi
a
neformálním
rozhovorům. Celý den by se měl nést
v příjemné domácí atmosféře. Setkání je
všem otevřené. Vítané jsou také páry, u
nichž je věřící jen jeden z manželů, nebo
manželé, kterým jsou blízké křesťanské
hodnoty, i když třeba do kostela nechodí.
Přihlašovat se můžete do 15. září 2017
na lap@emmanuel.cz. Více informací
najdete na www.emmanuel.cz/manzele/.

 Ve čtvrtek 25. 5. je Slavnost
Nanebevzetí Páně - mše sv. v Radosticíh
bude sloužena beze změn v 17:00, navíc
bude mše sv. v Moravanech v 19:00
 Po této slavnosti v pátek 26.5. začíná
Svatodušní novéna
 Na první pátek v měsíci 2.6.bude
otec Mariusz navštěvovat nemocné.
Nahlásit je můžete v sakristii nebo
telefonicky ( tel.: 604 345 370)
 V sobotu 3.6. se uskuteční od 15:00
Farní den v Ořechově při kostele Všech
sv. Srdečně jsou všichni zváni.
 V neděli 25.6. proběhne Dětský den
v Moravanech
 Sbírka na charitativní účely se
uskuteční v neděli na Slavnost Seslání
Ducha sv. 4.6., touto slavností končí
velikonoční doba
 V pátek 9.6. se můžeme těšit
v Moravanech a Ořechově - Tikovicích na
Noc kostelů. V obou kostelích jsou
připraveny bohaté programy.

CO NÁS ČEKÁ
 19.-21.5. Víkend rodin v Osové
Bítýšce – začátek v pátek v 18:00 mší sv.
s farností. Srdečné pozvání také na
sobotní pěší pouť z Osové Bítýšky do
Křižanova
-cesta cca 12 km dlouhá,
pohodlná i pro kočárky, sraz v 9:00 u fary.
Celý program najdete na nástěnce a farním
webu.

 Od 14.-18.6. jsou muži zváni na pěší
pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn –
bližší informace budou upřesněny
 V neděli 18.6. oslavíme Slavnost těla a
krve Páně – „Boží tělo“ – mše sv. v 8:00
v Ořechově - kostel Všech sv. a poté
vyjde eucharistický průvod do kostela sv.
Jiří. V Moravanech zůstává mše sv. beze
změn ( v 10:45)

 Jsme zváni na Tři dny křesťanské
spirituality s o. Vojtěchem Kodetem,
OCarm. ve dnech
19.-21.5.v aule
Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova
85. Více informací na www.biskupstvi.cz
 V neděli 21.5. se můžeme těšit na
Jarní koncert v Tikovicích v kostele sv.
Jiří, začátek v 15:30

 Od června bude mše sv. v Radosticích
sloužena ve čtvrtek v 18:00
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