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Slovo otce
Mariusze

Udělat si ve svém životě jasno
Milí moji, snad nebudu o hodně mimo, když řeknu, že
svět kolem nás se utápí ve hmotě a konzumním stylu
života. Máme sice technické vymoženosti a materiální
blahobyt, o kterém se předchozím generacím ani
nezdálo, přesto se necítíme o moc šťastnější a
svobodnější než oni. Ba, změny, kterými se vyznačuje
dnešní doba, nás spíše stále více zotročují, k něčemu
nutí, a hlavně připravují o čas - čas pro Boha, pro rodinu,
pro sebe. Když mluvím s lidmi, nezřídka slyším: „Jsem
unaven, už nemohu dál.“ - K čemu to tedy spěje? Oč
nám jde? Na to se asi musíme ptát často.
V praxi to znamená, že je nutné se občas zastavit, ztišit
a udělat si ve svém životě „jasno“, případně i nastolit
nový „pořádek“. Věřím, že postní doba je k tomu
skvělou příležitostí. Znovuobnovení pravidelné a dobré
modlitby, pokorné naslouchání Slovu Božímu, dobře
prožitá zpověď jistě přinesou požehnané plody. Pán
nám pomůže přehodnotit věci a očistí nás od toho, co
rozmělňuje náš vztah k Němu a oslabuje naše vztahy
v rodinách.
Každým rokem mě potěší, když slyším, že se některé
rodiny z naší farnosti po celou postní dobu společně
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modlí a každý večer si u svíce přečtou nějaké duchovní
zamyšlení inspirované Slovem Božím. Je to důležité,
protože pouze vlastními silami a pouhou lidskou vůlí
nedokážeme nic pořádně změnit k lepšímu. To Pán nám
dává sílu k dialogu s těmi, s kterými jsme už přestali
mluvit, to Pán nám pomůže odpustit a urovnat všechny
zmatky a nedorozumění.
Modlím se proto za vás, abyste dávali Bohu stále více
prostoru ve svém srdci. Zmrtvýchvstalý Pán přemohl
smrt a každou lidskou slabost. Věřím, že s jeho pomocí
se v této postní době a o Velikonocích může zrodit
„nové“ i v našich rodinách.
K tomu Vám žehnám! Váš o. Mariusz
(o. Mariusz Józef Sierpniak)

Liturgické
období

HEJ!!! Ano, TY! Zastav se, zvedni oči a zadívej se na
Boha - hned teď, v době postní
V dnešní době není půst tolik opovrhovaný, jako býval
před pár desítkami let. Poradci zdravého životního stylu
jej oceňují jako výborný prostředek očisty těla a duše.
Většinou se pak vytasí s radami, že máme snídat ovesné
vločky...
Křesťané zdůrazňují však spíše tu očistu duševní či ještě
spíše duchovní, jíž se připravujeme na Velikonoce. A jde
opravdu o nějaké omývání a zbavování se špíny?
V jakém smyslu? K čemu je postní doba?
Odpovědi na tyto otázky jsem hledala v článku Aleše
Opatrného a ten také budu citovat.
V raných dobách křesťanství prožívali dobu postní
katechumeni (ti, kteří se chtěli stát Ježíšovými učedníky
a přijmout křest) jako vrchol své přípravy na přijetí křtu.
A právě z tohoto úhlu pohledu se na postní dobu
podívejme – i pro nás je totiž křest něčím, k čemu
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v době postní směřujeme, ačkoli je to už mnoho let, co
jsme byli pokřtěni. Ne náhodou je obnova křestního
slibu součástí noční velikonoční slavnosti.
Křtem jsme se stali součástí Kristova tajemného těla,
církve. Také jsme jím ponořeni do smrti a vyzvednuti při
vzkříšení. Bůh nás z lásky stvořil ke svému obrazu, a
přestože my jej přemazáváme a kazíme a myslíme si, že
je lepší utvářet svůj život podle svých představ o štěstí,
on nad námi neláme hůl.
„Pokud chce být člověk jen svůj, jednat podle svých
představ a Boží představy ho nezajímají, pokud se
nechá vést jinými ‚duchy‘ (pýcha, zlost, touha po
pozemské slávě, …), než je Duch Boží, kazí Boží dílo.
Odklání se od cesty, která křtem dobře začala. Více či
méně se odcizuje Bohu. Pokání potom znamená
návrat.“
„Aby byl člověk skutečně schopen pokání, tedy uznání
svých vin a současně uznání moci a síly odpouštějícího
Boha, touhy po životě z Ducha, aby mohl uskutečnit své
obrácení, potřebuje vidět velké věci Boží. Znovu vidět,
kým ho Bůh učinil a k čemu ho pozval. Teprve na tomto
pozadí
lze
poznat
hříchy.
Proto je tak důležité, aby se křesťan v postní době
zabýval především Bohem samotným, dále tím, co mu
bylo od Boha křtem darováno, a teprve potom svým
postním snažením. Toto snažení by nemělo stát
především na nějakých zvláštních kouscích sebezáporu
(který je nutný!) ani na množství skutků zbožnosti (které
jsou samy o sobě užitečné!), které by křesťan vykonal
jaksi navíc.“
Kéž se nám tedy podaří omýt od svých představ, znovu
se přimknout k milujícímu Bohu a darovat mu svou
důvěru. Pak nebudeme o Velikonocích pouze oslavovat
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historickou událost, ale prožijeme vzkříšení, které se
nás bytostně týká.
Zdroj: http://www.pastorace.cz/
(Terezie Vařeková)

Co se děje

Farní ples:
V sobotu 20. ledna 2018 se již po čtvrté uskutečnil farní
ples v Ořechově – pro mě událost, kterou by byla škoda
nechat si ujít. Už u vchodu nás čekalo milé přivítání
v podobě tzv. „welcome drinku“ (skleničky na
uvítanou). I když chlapci srdečně nabízeli a těžko se
odmítalo, raději jsem odolala, neboť jsem si nebyla jistá,
co by to se mnou (téměř abstinentkou) udělalo.
Nechtěla jsem ten výjimečný večer prospat. Pokračovali
jsme tedy rovnou dovnitř. Ještě před vstupem do sálu
se nešlo nezastavit u přehlídky nepřeberného množství
leckdy kuriózních tzv. přímých výher. Přiznám se, že po
usednutí jsem se musela nějaký čas jen rozhlížet a
obdivovat tu krásnou výzdobu sálu se spoustou
originálních prvků – dřevěný rozcestník, lucerničky na
stolech, nespočet světýlek nad námi… Klobouk dolů
všem, kteří to určitě mnoho hodin před tím chystali! Za
chvíli už ale vše začalo – společnou modlitbou a
s požehnáním O. Mariusze. Ples skvěle moderovali
manželé Šímovi a program byl opravdu nabitý. Nejvíc
jsem se těšila na předtančení v podání mladých
z Moravan, Nebovid a Ořechova. Kromě tomboly nás
pak ještě čekalo vystoupení cimbálové kapely, dvojice
v moderní gymnastice a tanečního páru, který nejen
profesionálně zatančil salsu, ale také všechny přítomné
naučil její základní kroky. Kdo chtěl, mohl využít
fotokoutku a uchovat si tak kromě krásných vzpomínek
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v srdci i viditelnou památku. Parket byl celou dobu plný
a atmosféra dalo by se říci skoro rodinná.
Bohu díky všem, kteří se podíleli na přípravě plesu v čele
s Míšou Langáškovou, a hodně Božího požehnání do
přípravy příštího plesu! Těšíme se na 5. ročník!
(Petra Marcinčáková)

Tříkrálová sbírka:
„Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád…. Sloužiti a
prospívati je vlastnost povah vznešených...“
(J. A. Komenský)
V letošním roce se ukázalo, že vznešených povah je
v Moravanech velmi mnoho. Na tříkrálovou sbírku,
která se v Moravanech konala již podevatenácté, se
přihlásilo 58 dětí a s požehnáním otce Mariusze
vycházely 6. ledna 2018 do ulic. Celkem bylo vybráno
rekordních 104 024,-Kč. Velmi rádi jsme pak dětem ve
škole předaly malé dárky od charity a také krásné
fotografie, které již mnoho let sponzoruje Obecní úřad
v Moravanech. Chtěla bych poděkovat Vám všem za
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hřejivé přijetí dětí, za Vaši podporu a zvlášť vedoucím
skupinek z řad rodičů a mládeže. Věřím, že všichni byli
odměněni opravdovou radostí, kterou dává jenom Bůh.
(Oldřiška Langášková)

Foto Tříkrálové sbírky z Moravan

Foto Tříkrálové sbírky z Želešic
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Večery chval:
➢ Večery chval v kostele sv. Václava v Moravanech se
konají v sobotu v 19 hodin v těchto termínech:
24. února
24. března
21. dubna
26. května
30. června
Sobota 24.2.2018, postní duchovní miniobnova:
➢ V sobotu 24.2.2018 se můžeme těšit na postní
zastavení v moravanském kostele s tímto
programem:
16:00 - 17:00 příležitost přijmout svátost smíření
16:45
křížová cesta
17:15
přednáška
18:00
mše svatá
19:00
večer chval
Postní duchovní obnova:
➢ 16.3. – 18.3.2018 jste srdečně zváni na Postní
duchovní obnovu pro manžele do Kostelního Vydří,
kterou povede otec karmelitán Serafim Jan Smejkal.
Zahájení v pátek v 17:00, zakončení v neděli kolem
15 hodiny. Přihlášky u manželů Šímových, e-mail:
simova.e@seznam.cz, tel. 602 600 217
Křížové cesty:
➢ V Moravanech:
- v pátek vždy v 17:45
- v neděli vždy v 17:00 (18.2. vedou muži, 25.2.
MM, 4.3. manželé, 11.3. senioři, 18.3. mládež,
25.3. děti)
- na Velký pátek v 17:30, vedou ministranti
➢ V Želešicích: v neděli v 10:00
➢ V Nebovidech: v neděli vždy ve 14:00
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Velikonoce:
➢ Květná neděle (25.3.) – můžeme přinést ratolesti
k posvěcení.
➢ Zelený čtvrtek (29.3.) – možnost modlitebního bdění
po mši sv. s Ježíšem v Getsemanské zahradě.
➢ Velký pátek (30.3) – Novéna k Božímu milosrdenství
začíná na Velký pátek v 15.00, následující dny vždy v
19 hodin v moravanském kostele. Možnost
modlitebního bdění po obřadech Umučení Páně.
➢ Bílá sobota (31.3.) – možnost modlitby u Kristova
hrobu během dne, kostel bude otevřený.
Víkend rodin:
➢ Proběhne opět v Osové Bítýšce, a to 11.-13. května.
Nebude chybět sobotní pěší pouť do Křižanova.
Pouť mužů:
➢ Na letošní pouť mužů se vydáme ve středu 20.června
(v odpoledních hodinách), v sobotu, dá-li Pán,
doputujeme na Svatý Kopeček u Olomouce, návrat
zpět je plánován v neděli dopoledne.
Pozvánky:
➢ 10.3. – Dívčí olympiáda modřického děkanátu v
Telnici – určeno pro dívky 1.-9. třídy. Více na
https://www.farnosttelnice.cz/inpage/pozvankana-divci-olympiadu/
➢ 24. 3. – Sobota před Květnou nedělí, diecézní slavení
Světového dne mládeže. Od 8:30 se mladí setkají se
svým biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Další
informace na stránkách Diecézního centra mládeže:
http://brno.signaly.cz
(Jiří Šíma, o. Mariusz Józef Sierpniak)
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Vzdělávací
cyklus

Když se řekne Bible…
Živou tradicí se utvářel i proces vzniku knih Nového
zákona. Nevznikal ale celá staletí, jak tomu bylo
v případě Starého zákona, nýbrž desetiletí.
Za nejstarší písemné prameny Nového zákona
považujeme listy sv. Pavla, které adresoval jednotlivým
obcím. Reagoval v nich většinou na praktické potřeby
věřících a osvětloval svoji teologii. Za nejstarší
považujeme 1. list Tesalonickým přibližně z roku 50 po
Kr. Pavlovy listy dělíme na protopavlovské (ty, u kterých
panuje shoda, že autorem je sám sv. Pavel, tj. list
Římanům, 1. Korintským, 2. Korintským, Galatským,
Filipským, 1. Tesalonickým a Filemonovi) a
deuteropavlovské (u těchto existují pochybnosti o
autenticitě autorství sv. Pavla, většinou jsou
připisovány jeho žákům).
Vznik evangelií datujeme do druhé poloviny 1. století.
Evangelia rozlišujeme na synoptická (Mt, Mk a Lk), která
jsou si navzájem podobná svojí strukturou a evangelium
Janovo. Existuje několik hypotéz, jak evangelia vznikala.
Jednou z nich je, že existoval jeden pra-zdroj (tzv.
urquelle) pro evangelia synoptiků. Janovo evangelium
považujeme za nejmladší a svým jazykem, obsahem a
stylem se značně liší od ostatních evangelií.
Ostatní knihy Nového zákona vznikají ke konci 1. století
a na začátku století druhého. Za nejmladší knihu NZ je
pokládán 2 Petr.
Jazykem, kterým byly knihy NZ napsány, je řečtina.
Psalo se již na papyrus a pergamen. Listy a knihy byly
přepisovány a kolovaly mezi jednotlivci a obcemi.
Evangelia byla seskupována do tzv. evangeliářů a listy
do tzv. epištolářů. Svitek byl vystřídán úspornějším
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kodexem. Rukopisy, které se nám dochovaly ze 3.
století jsou psány právě formou papyrových kodexů.
Po oficiálním uznání církve státem (Milánský edikt 313
po Kr.) vznikala tzv. skriptoria, ve kterých se přepisovaly
rukopisy. Mezi nejznámější skriptoria patřila ta
v Antiochii a Alexandrii. Tyto rukopisy dělíme na
alexandrijské (ty jsou považovány za nejkvalitnější,
v textové kritice se jim dává přednost, obsahují totiž
nejméně chyb vůči původnímu textu), dále rukopisy
západního typu (rukopisy, které byly rozšířeny zejména
na západě, mezi západními Otci (Justin, Irenej) a
rukopisy byzantského typu (ty, které vznikaly na
východě, téměř všechny rukopisy od 7.st. po Kr.).
R. 1514 byl vydán první tištěný text NZ, širší veřejnosti
byl k dispozici až v r. 1522, po papežském souhlasu.
Tato prodleva měla za následek, že „prvenstvím“ se
může pochlubit Erasmus Rotterdamský svým řeckolatinským vydáním r. 1516, jemuž bylo předlohou sedm
neúplných a nekvalitních rukopisů byzantského typu.
Toto vydání bylo po své čtvrté edici r. 1551 uznáváno
jako jakýsi textus receptus až do 19. st., kdy byl objeven
tzv. Sinajský kodex, který textus receptus zpochybnil.
K dispozici dnes máme více než 5000 textů NZ, z toho je
více než 3000 přímých. Nejstarší dochovaný zlomek
textu NZ je papyrus, který nese označení P⁵² a pochází
z období kolem r. 125 po Kr. Obsahuje několik slov
z Janova evangelia.
Koncem 18. st. jsou rukopisy podrobovány kritickému
zhodnocení. Významnou osobností na poli textové
kritiky byl Benjamin Kennicott, teolog a knihovník
v Oxfordu. Prohlédl více než 600 rukopisů a 52 tištěných
edicí a na jejich základě vydal dvousvazkové kritické
vydání. Na tento počin navázal v polovině 20. st. Rudolf
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Kittel svým dílem Biblia Hebraica Stuttgartensia, jež
vychází
z Leningradského
kodexu
(jeden
z
nejvýznamnějších a nejkvalitnějších úplných rukopisů
Písma, pochází z r. 1008 po Kr.). Dalším významným
producentem kritických vydání Písma je Hebrejská
univerzita v Jeruzalémě. U NZ je nerozšířenějším
kritickým vydáním edice Nestle-Aland v Münsteru.
Zdroj: VLKOVÁ, Gabriela Ivana: Slovo Boží a slovo lidské.
POKORNÝ, HECKEL: Úvod do Nového zákona.
(Michael Ruschka)

Pro čtenáře

Název díla: Odpusť, Natašo!
Autor: Sergej K. Dakov
V době „budování socialismu“, tj. před rokem 1989, byli
věřící a víra v Boha považováni za jednoho z největších
nepřátel komunistického režimu. Proto byli
pronásledováni nejen biskupové a kněží, kteří se odmítli
podvolit režimu, ale i obyčejní věřící.
Ale ještě v daleko horší situaci se nacházela církev
v Sovětském svazu, dnešním Rusku, zejména katolická
menšina. Pro nás, ale hlavně pro mladé lidi, kteří tu
dobu nepamatují, jsou to až těžko uvěřitelné osobní
příběhy.
Jeden takový vypráví útlá knížka Sergeje K. Dakova
„Odpusť, Natašo!“.
Autor se narodil na začátku 50. let minulého století na
Sibiři v době hrůzovlády Stalina. Režim ho připravil o
rodiče, a proto od šesti let vyrůstal v sovětských
dětských domovech, stejně jako stovky a tisíce dětí po
celém Sovětském svazu. Tamní výchova - šikana a
propaganda - z něho učinila tvrdého muže oddaného
režimu, ateistu. I když oficiálně byla hlásána svoboda
vyznání, ve skutečnosti komunistický režim s pomocí
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KGB (tajné státní bezpečnosti) krutě věřící
pronásledoval. Z mladých lidí v domovech vychovával
budoucí komsomolce a využíval je k útokům proti
shromážděním věřících. Dakov se stal fanatickým
vůdcem takové jedné skupiny, která rozháněla tajné
schůzky věřících v bytech.
Při svých raziích opakovaně potkal krásnou mladou
dívku Natašu, kterou dvakrát zmlátili, a přesto znovu
přišla na další modlitební setkání. Tato její statečnost
stejně jako chování a příklad dalších věřících stály u
zrodu jakési vnitřní proměny autora, který si postupně
začal uvědomovat zrůdnost komunistického režimu.
Přestože měl nakročeno k velmi slušné kariéře v KGB,
pochopil, že se podílí na něčem zlém a navíc, čím
zuřivěji proti věřícím zakročovali, tím víc jich přibývalo a
objevovali se noví, mladí. Postupně došlo k autorově
konverzi. V r. 1971 nastoupil u sovětské námořní flotily
a shodou okolností se mu podařil útěk z lodi u
kanadských břehů. V Kanadě se stal členem organizace,
která pomáhala věřícím v komunistických zemích. Také
vyprávěl svůj příběh a svědčil o situaci věřících v Rusku.
Zemřel ve svých 22 letech kulkou neznámého střelce.
Jako malý závdavek a pozvánku k přečtení knížky, pár
vět ze závěru: „Natašo, především tvou zásluhou se můj
život změnil! Stal jsem se tvým bratrem v Ježíši Kristu.
Mám před sebou nový život. Bůh mi odpustil. Doufám,
že mi odpustíš i ty. Děkuji ti, Natašo, ať jsi kdekoliv.
Nikdy na tebe nezapomenu!“
(Pavel Kořenek)

Pro děti
(a rodiče)

Zkuste jako postní cvičení nechat jednou zorganizovat
průběh rodinného včera, víkendu nebo jiného dne
některého člena rodiny, který by chtěl něco jiného než
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ten, kdo ho běžně určuje, a podřiďte se (otče, matko,
manželi, manželko…) bez řečí a nevole jinému
programu, než je váš vlastní.
Zdroj: http://www.pastorace.cz/
(Terezie Vařeková)

Tříkrálová sbírka očima jednoho z „králů“:
Dne 6.1.2018 se v Želešicích uskutečnila tříkrálová
sbírka na podporu hospice sv. Josefa v Rajhradě a
13

dalších charitních projektů. Před tím, než jsme vyrazili,
nám požehnal pan farář v kostele. Poté jsme se
společně vyfotili a od kostela jsme vyšli ve skupinách.
Každá skupina králů měla přidělenou určitou část obce.
Počasí nám oproti minulým rokům přálo. Lidé byli štědří
a velmi příjemní. Jelikož jsme chodili dopoledne, tak
někteří teprve vylézali z postelí. Každý z králů vždy něco
nesl: jeden cukříky, druhý letáky a třetí pokladničku.
Jakmile jsme skončili, spěchali jsme každý domů na
oběd, ale poté jsme se sešli a ještě si rozdělili sladkosti.
(Josef Holfeuer)

Světec

Sv. Ignác z Loyoly
Kdy jindy psát o tomto světci než právě v době postní.
V době, kdy bychom se měli „zastavit“ a připravit se na
Vzkříšení. K tomu (a nejen k tomu) nám sv. Ignác
připravil vynikající metodu… Duchovní cvičení.
Baskický šlechtický rod, ze kterého pochází sv. Ignác,
patřil k deseti nejvýznamnějším té doby, tzv. parientes
mayores. Takto označené rody mohly být zvány ke
královskému dvoru.
Psal se rok 1491 a světlo světa spatřil poslední z třinácti
potomků manželského svazku Beltrána a Mariny Iñigo
López, dnes známý především jako sv. Ignác z Loyoly.
Iñigo se narodil v rodinném hradním sídle na Loyole.
Jako malý chlapec byl veden spíše k věcem světským
než duchovním. Iñigo, vědom si své rodinné tradice, se
chtěl stát slavným na bojištích. Na duchovní život neměl
ani pomyšlení. Iñigo tak na vlastní kůži zakoušel
pozemské „slasti“, a i když byl vychováván ve víře (stále
nosil tonzuru), podlehl častokrát hazardu, ženám a
jiným světským radovánkám. Posléze se stal
důstojníkem osobní stráže u královského vazala,
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vicekrále navarrského Antonia de Manrique de Laras
z Nájery. Po jeho boku vyrostl v uznávaného rytíře a
účastnil se mnohých bitev.
V pondělí 20. května 1521 při obléhání navarrského
města Pamplony francouzskou armádou byl Iñigo těžce
zraněn dělovou koulí, která mu roztříštila pravou nohu.
Více než čtrnáct dní trval přesun do rodného domu v
Loyole. Kost se v noze hojila velmi špatně. 25. června
1521 přijal dokonce svátost umírajících.
Při dlouhé rekonvalescenci se mu dostaly do rukou
knihy Život Pána Ježíše od německého kartuziána
Ludolfa Saského a životopisy světců. Zpozoroval, že je v
nich něco, co jej oslovuje. Myšlenky, jež míval spojené s
vnímáním tohoto světa, a které mu ubíraly na síle, se
postupně přetavovaly do nových, těch, které mu
poskytovaly útěchu. Byl to začátek rozvoje duchovního
života, prapůvod duchovních cvičení.
Na konci února roku 1522, kdy už se cítil velmi dobře,
odjel z rodného domu na pouť do Montserratu, kde se
zpovídal ze všech svých provinění. Zpověď trvala tři dny.
Vrcholným momentem, kdy byla dokonána přeměna
Iñigova srdce, byl okamžik u řeky Cardoneru, poblíž
kaple sv. Pavla, jež se nacházela asi jednu míli cesty od
Manresy. Na břehu řeky si sedl na chvilku do trávy a
přemýšlel o zbožných věcech. Náhle se mu rozjasnil
vnitřní zrak a jak píše ve svém deníku: „…neměl žádné
vidění, ale chápal a poznával mnoho věcí jak z
duchovního života, tak z víry a vzdělání, a to s tak
ohromným osvícením, že se mu všechny ty věci zdály
nové…[byl natolik osvícen, že se mu zdálo, jako by byl
jiný člověk a přemýšlel jinak než dřív]“.
Tato významná událost je, jak píše Hugo Rahner:
„vlastní hodinou zrodu exercicií.“ Je to okamžik složení
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všech dosavadních prožitků do jediného živoucího
celku, je to ucelený obraz fenoménu, jenž je dnes znám
jako exercicie (duchovní cvičení). Bůh mu tímto nabídl
způsob cesty k sobě a Iñigo nabídku přijímá. Cestu k
dokonalosti duše, ve které se snaží Iñigo rozdmýchat
oheň lásky k Bohu, zakládá na dokonalém rozlišování
duchů (diakrisis).
Událost v Manrese vedla Iñiga k sepsání Duchovních
cvičení. Nesepsal je ovšem v jednom čase, ale v průběhu
let je různě přepracovával a zdokonaloval, a to tak, aby
mohly být ku pomoci druhým. Vycházel tak z vlastních
zkušeností a veškerá doporučení zkoušel nejprve sám
na sobě. Můžeme ale říci, že rozhodující část knihy
Exercicií stihl napsat Iñigo ještě za pobytu v Manrese.
Po následujícím asketickém způsobu života se Iñigo
vydává na pouť do Jeruzaléma, odtud se vrací a začíná
období studií. Od r. 1524 postupně v Alcalá, Salamance,
Barceloně, aby tak svá studia završil magisterským
titulem v Paříži r. 1532. V tomto období dával také
duchovní cvičení, jež zdokonaloval a zároveň se k němu
připojovali druhové, kteří s ním 24. června 1537 přijali
od biskupa Nigusantiho z Arbe svátost kněžství. Ještě
před tím ale složili slib čistoty a chudoby. Družina
Ježíšova, tovaryšstvo Ježíšovo. Takto se začali
označovat. Název charakterizoval to, že nikdo jiný než
Kristus, nemůže být hlavou této skupiny a přesně tak to
Ignác zamýšlel.
Druhové hlasovali mezi sebou, aby zvolili toho, kdo
povede řád. Jednomyslně byl zvolen Ignác, který úřad
přijal. 22. dubna 1541. Celá skupina přijala jeden po
druhém svátost smíření a při mši svaté, kterou
celebroval Ignác, složili své sliby.
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Hlavním heslem bylo Omnia ad maiorem Dei gloriam, tj.
vše pro větší slávu Boží. Ignác umírá 31. července 1556
v Římě.
Zdroj: RAHNER, Hugo: Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho
spirituality
IGNÁC Z LOYOLY: Souborné dílo
(Michael Ruschka)

Interakce

Rádi bychom nechali prostor i samotným čtenářům, aby
mohli vyjádřit své názory např. k formě zpravodaje
nebo vznést jakýkoliv dotaz. Proto jsme se rozhodli, že
v kostelích bude ležet nádoba s nápisem dotazy a do ní
bude možno vložit papírek s připomínkou či dotazem.
V každém z následujících čísel tohoto časopisu se
budeme snažit na otázky odpovědět.
V želešické farnosti využijeme pro sběr dotazů stávající
kasičku na peníze na květiny.
(Terezie Vařeková, Michael Ruschka)

Ekonomická
rada (ER)

Omluva: v minulém čísle jsme špatně uvedli jména
moravanské ER, proto je uvádíme znovu ve správném
složení:
Moravany: P. Jeřábek, P. Moravec, J. Šíma, M. Švestka,
P. Slavík, M. Mojžíš, (na pozvání P. Kořenek).
Účetní uzávěrka Moravany, Želešice 2017:
Želešice – příjmy v roce 2017 v Kč
Nájmy
Dary soukromých osob
Sbírky v kostele
Dotace z obce Želešice
Příjmy celkem
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1 001
83 000
101 440
65 000
250 441

Želešice – výdaje v roce 2017 v Kč
Bohoslužebný materiál, kancelářské
potřeby, literatura, materiály pro výuku
náboženství, drobné dárky, …
Drobný majetek pořízený pro kostel a faru,
investice do objektů, práce kolem
Opravy a udržování
Sbírky odeslané na biskupství + desátek
Služby, pojištění, daně, poplatky, …
Elektřina - kostel + fara
Plyn fara
Výdaje celkem
Rozdíl příjmy – výdaje

19 884

143 582
83 295
29 100
24 564
26 061
10 617
337 103
-86 662

Moravany a Nebovidy – příjmy v roce 2017 v Kč
Dary soukromých osob
29 600
Vrácení z pojišťovny
7 200
Sbírky v kostele
307 611
Dotace z obce Moravany, Nebovidy, Kraj
366 000
Příjmy celkem
710 411
Moravany a Nebovidy – výdaje v roce 2017 v Kč
Bohoslužebný materiál, kancelářské
21 007
potřeby, literatura, materiály pro výuku
náboženství, drobné dárky, …
Drobný majetek pořízený pro kostel a faru
10 852
Opravy a udržování
420 398
Sbírky odeslané na biskupství + desátek
62 812
Služby, pojištění, daně, poplatky, voda…
77 179
Elektřina - kostel + fara
38 127
Plyn - kostel + fara
63 197
Výdaje celkem
693 572
Rozdíl příjmy – výdaje
+ 16 839
(o. Mariusz Józef Sierpniak)
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Ekumena
Velikonoční pozdrav našich východních bratrů (východních církví) je „Kristus
vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!“, „Христос воскрес! Воистину
воскрес!“ – tento pozdrav je např. možné vidět v době velikonoční na
téměř všech náměstích větších měst Ruska. Pravoslavná církev slaví
Velikonoce o týden později, je to dáno tím, že stále používá juliánský
kalendář (tento kalendář zavedl Gaius Julius Caesar v 1. st. př. Kr.), který se
ale zpožďuje za Sluncem. Proto se papež Řehoř XIII. po diskuzi s astronomy
rozhodl, že původní kalendář upraví, aby ke zpožďování nedocházelo. Stalo
se tak r. 1582. Pravoslavná církev tento gregoriánský kalendář nepřijala.
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem a jejich datum se stanovilo na první
neděli (neděle zmrtvýchvstání) po prvním jarním úplňku, po 21. březnu.
Křesťanské Velikonoce vycházejí z židovské tradice slavení vysvobození
z egyptského otroctví, tj. Pascha (Pesach).
(Michael Ruschka)

Slovo papeže Františka
„Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto
vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za
mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil
papež František v neděli 4. února při modlitbě Anděl Páně na
svatopetrském náměstí. Dále pak vyzval „všechny lidi bez ohledu na vyznání
či náboženskou příslušnost, aby se k této iniciativě připojili způsobem, který
považují za nejvhodnější“.
(zdroj: www.cirkev.cz)
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Zpověď před svátky (zpovídat bude kněz z jiné farnosti):
V Želešicích: sobota 24. 3. od 8:30 – 9:30
V Moravanech: středa 28. 3. od 18:00 – 18:25 a po mši 19:00 – 20:00
Bohoslužby o Velikonocích
Moravany

Želešice

Nebovidy

19:00

17:30

-

15:00 Začátek
novény k Božímu
milosrdenství
18:00 křížová
cesta

16:45 křížová
cesta

19:00 Obřady
Umučení Páně

17:30 Obřady
Umučení Páně

Velikonoční vigilie
31.3.

21:15

19:00

-

Hod Boží
velikonoční
1.4.

9:00

10:30

14:30

Velikonoční
pondělí
2.4.

9:00

10:30

14:30

Zelený čtvrtek
29.3.
Velký pátek
30.3.
(Sbírka na Boží
hrob, začátek
novény k Božímu
milosrdenství)

-
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