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FARNÍ ZPRAVODAJ 
MORAVANY, ŽELEŠICE 

 

 leden – březen 2023             

Číslo 27 
  

Uvnitř najdete: Z farnosti, pro děti, o Božím milosrdenství 

Úvodní slovo 
 
Jméno Boží je Milosrdenství 
Takový titul nese první kniha papeže Františka, vydaná za jeho papežství 
v roce 2016. Jejímu vydání předcházelo vyhlášení Svatého roku Božího 
milosrdenství (2015) a bula papeže Františka Misericordiae Vultus, 
česky Tvář milosrdenství, kterou publikoval v Římě dne 11. dubna 2015. 
Také papežovo biskupské i papežské heslo je Miserando atque eligendo, 
česky Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej. 
Myslím, že současný papež už hned na začátku svého pontifikátu výrazně 
ukazuje na svou osobní zkušenost víry a na to, co je základem křesťanství 
vůbec a co současný člověk potřebuje slyšet nejvíce: pravdu o Božím 
milosrdenství.    
Podle papeže Františka je milosrdenství nejdůležitější vlastností Boha. 
„Bůh si nepřeje, aby jakákoli duše byla zatracena. Jeho milost je 
nekonečně větší než naše hříchy.“ Stejně tak ani církev nemá právo zavírat 
komukoli dveře. Naopak, její povinností je najít cestu ke všem lidem, k 
jejich duším a srdcím, aby si byli schopni uvědomit své hříchy, převzít za 
ně odpovědnost a upustit od konání špatných skutků. „Boží jméno je 
Milosrdenství. V každé situaci můžeme nalézt řešení, nejsme odsouzeni k 
propadnutí se do tekutého písku.“ – říká papež František v knize Jméno 
Boží je Milosrdenství. 
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„Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Podstata křesťanské víry je 
shrnuta právě v těchto slovech. Milosrdenství se stalo viditelným a 
dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Kristu. Nekonečně milosrdný Bůh dával v 
dějinách poznávat své milosrdenství různými způsoby. Když bylo pak 
všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby 
nám zjevil svou lásku definitivně. Kdo vidí Ježíše, ten vidí Otce. Ježíš 
Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svou osobou zjevuje Boží 
milosrdenství.“ – čteme v Misericordiae Vultus. 
Sestry a bratři, milí farníci, otevřme se o těchto Velikonocích pravdě o 
nekonečném Božím milosrdenství. Prožijme dobře svátost smíření, 
smiřme se s Bohem a druhými. Nedovolme, aby nám Boží nepřítel vzal 
radost ze života a naději, že Ježíšova smrt na kříži a zmrtvýchvstání, je 
vítězstvím nad veškerým naším hříchem a světlem do budoucna. Ježíš nám 
všem říká, co řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ 
Jan 16,6. „Já jsem ta cesta, pravda a život“. Jan 14,6. 
Přeji vám požehnané Velikonoce, modlím se za vás všechny a děkuji i za 
vaše modlitby. Ze srdce vám žehnám!  

(o. Mariusz) 
 

Co se dělo, děje a bude dít: 
 
➢ Nové webové stránky farností 
Realizovaly se nové webové stránky moravanské a želešické farnosti. Velký 
dík patří především Petrovi Synkovi a Štěpánovi Langáškovi. 
 
➢ Tříkrálová sbírka Nebovidy 
Letošní Tříkrálová sbírka vynesla v Nebovidech 31.023 Kč, což je rekordní 
výnos od roku 2005, kdy sbírka v obci probíhá. Letos se sešel i rekordní 
počet koledníků, dokonce přijely vypomoci i některé děti z Moravan, které 
tak strávily koledováním prakticky celý víkend. Pro všechny bylo 
připraveno zázemí včetně občerstvení v krásné Sportovní a společenské 
hale Nebovidy.  
Ze srdce děkujeme všem koledníkům, jejich vedoucím a štědrým dárcům. 
Vybrané peníze budou využity na další zkvalitnění služeb Oblastní charity 
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Rajhrad, ať už se jedná o lůžkovou hospicovou péči, nebo terénní služby 
poskytované přímo v našich obcích.  
 
➢ Tříkrálová sbírka Želešice 
7. 1. v 9 hodin jsme i my v Želešicích vybaveni kasičkami, křídami, letáky a 
cukříky vyrazili do ulic zapojit se do největší dobročinné sbírkové akce 
v České republice.  
Dnes mile vzpomínám na mrazivé dny, kdy jsme před více než 17 lety 
chodily s maminkou po vůbec prvních tříkrálových sbírkách v Želešicích. 
Hlavní organizátorkou tehdy byla Anna Chytková. V naší vesnici jsme začali 
se sbírkou v roce 2003, tedy tři roky po jejím založení v olomoucké 
arcidiecézi.  
Ty první roky jsem se ještě vezla v kočárku, jakmile jsem se ale rozchodila, 
oblékla jsem plášť, nasadila korunu a vydaly jsme se se sestrou zpívat dům 
od domu. V té době chodilo jen několik skupin, a tak jsme zvonili na 
zvonky, zpívali a vysvětlovali účel sbírky od rána do večera. Ani tak jsme 
nestihli projít Želešice celé. Večer jsme se už opravdu těšily na to, jak 
ponoříme nohy do horké vody v lavoru, a pak se svalíme do postele.  
Letos jsem třetím rokem měla vést svoji skupinku. Nakonec ji sice vedl 
kamarád, to ale není důležité. Koledování nám trvalo několik hodin. 
Navzdory tomu, že někteří pomocníci těsně před konáním sbírky 
onemocněli a také že lidé mají hlouběji do kapsy, se vybrala letos 
v Želešicích rekordní částka, a to 71.886 Kč. Jsem ráda, že se mohu podílet 
na vývoji každoroční tradiční sbírkové akce a děkuji všem, kdo tento den 
pomohli potřebným lidem.  

(Anna Vařeková) 

➢ Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem 
Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem OCarmm proběhla 10.-
11.3.2023 v Konventu minoritů v Brně. V pátek se jí zúčastnilo i několik 
maminek z naší farnosti, kterým se připravený program moc líbil. Nejdříve 
byla v 15:30 mše svatá, po ní v 16:30 přednáška p. Kodeta a následně od 
17:30 hodinová adorace. Kostel byl úplně plný a vládla zde velmi příjemná 
atmosféra. Níže na odkaze je záznam přednášek z této obnovy:  
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https://brno.minorite.cz/zaznam-prednasek-z-postni-duchovni-obnovy-s-
p-vojtechem-kodetem-ocarm/ 
 
➢ Postní duchovní obnova pro manželské páry v Kostelním Vydří 
Naše cesta začala pozváním od manželů Šímových na duchovní obnovu do 
Kostelního Vydří.  Přes všechny naše obavy, zda obnovu spolu prožijeme, 
nadešel den D a my se ocitli po pěkné a celkem rychlé cestě na místě. Byli 
jsme přivezeni autem manželů Jeřábkových, takže dary jsme dostávali už i 
cestou na obnovu. 
Prošli jsme klenutou branou kláštera. Pár kroků a padne na Vás klid             a 
mír.  Vnímáte ovoce modliteb bratří karmelitánů i obyčejných lidiček. 
Vždyť je to místo Panny Marie. Celým duchovním cvičením nás provázel 
otec Serafim Jan Smejkal. 
Byli jsme s apoštolem Petrem, když řekl: „I kdyby všichni od Tebe odpadli, 
já nikdy…!“ (Mt 26, 33) Otec Serafim nám často nastavoval zrcadlo do 
našich životů. Tak jsme v jednání apoštola Petra mohli vidět sami sebe.  I 
my máme možnost „obrátit se“ a znovu jít dál životem. Na přednáškách 
zazněla témata jako: 
- povolání a obrácení 
- nepořádky v našem životě 
- hřích 
Byl to požehnaný čas odpočinku a čerpání pro duši i tělo. Pro tyto účely 
zde byl otec Serafim a místní kuchyně (vše na výbornou). Byl to čas pro 
dobíjení baterek, jak řekli mnozí při závěrečném kolečku sdílení dojmů. 
Tak díky Ti, Pane, za Tvou všudypřítomnou maminku Marii.                           
Za manžele Šímovy, kteří s humorem a grácií sobě vlastní vše organizovali. 
Díky otci Serafimovi jako skvělému průvodci. A taky pestrému 
společenství, které se zde sešlo. Byl to opravdu požehnaný čas. Díky za čas 
čerpání z Boží studny a za čas odpočinku. Vše vystihují slova otce Serafa 
po našem závěrečném kolečku: „Když to slyším, chtěl bych si taky zajet do 
Vydří…“ Byl to opravdu požehnaný čas.                                                     
Dá-li Pán, tak příští rok znovu!? Díky za vše!       

(Monika a Mirek Filipi) 
 

https://brno.minorite.cz/zaznam-prednasek-z-postni-duchovni-obnovy-s-p-vojtechem-kodetem-ocarm/
https://brno.minorite.cz/zaznam-prednasek-z-postni-duchovni-obnovy-s-p-vojtechem-kodetem-ocarm/
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➢ Modlitební bdění od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty v Želešicích 
Na Zelený čtvrtek bude v želešickém kostele následovat adorace v 
Getsemanech hned po mši v 17:30, na Velký pátek bude adorace s místním 
modlitebním společenstvím ve 21 h u Božího hrobu, v sobotu prostor pro 
tichou osobní adoraci od 14 do 18 h, - farníci budou vyzváni, aby se 
zapisovali do rozpisu po půlhodinách, který bude v kostele. 
Oslava Vzkříšení na faře v Želešicích   
V sobotu po Velikonoční vigilii se uskuteční hostina s oslavou vzkříšení na 
faře, všichni jsou zváni. 
 
➢ Nejbližší večery chval 
Večery chval proběhnou v sobotu od 19 hodin v kostele v Moravanech v 
termínech: 29. dubna, 27.května, 17.června. 
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➢ Pouť rodin Osová Bítýška 
Pouť rodin z Osové Bítýšky do Křižanova a zpět, od 12.5.-14.5.2023. 
Přihlášení bude probíhat od dubna online na odkaze, který bude zaslán 
emailem. 
 
➢ Noc kostelů 2.6.2023 
Pro letošní Noc kostelů chystáme velmi pestrý program pro dospělé i děti, 
bude tedy potřeba i množství ochotných dobrovolníků, kteří se zapojí do 
příprav a průběhu akce. 1. schůzka bude věnována konkrétnímu rozdělení 
úkolů. Každý je vítán, zapojme společně své ruce a srdce, ať se dílo s Boží 
pomocí podaří! 
Více informací u manželů Šímových, tel. 723 670 670 a 602 600 217. 
 
➢ První sv. přijímání 11.6.2023 
K prvnímu svatému přijímání přistoupí děti 11.6.2023 v kostele sv. Václava 
v Moravanech. 
 
➢ Pěší pouť mužů do Šaštína 
Zveme všechny muže bez rozdílu věku a bydliště na další společnou pěší 
pouť, tentokrát k Panně Marii Sedmibolestné do Šaštína na Slovensku, a 
to v termínu 21.- 25. 6. 2023. Je to skvělá příležitost prožít Boží blízkost v 
bratrském společenství. 
Pouť začíná 21. června v 9 hodin mší svatou v Moravanech. 
Více informací a přihlašování u Jiřího Šímy, tel. 602 600 217. 
 
➢ Farní tábor pro děti 
Farní tábor pro děti v termínu 20.-27.8.2023 v Heřmanově. 
 
➢ Návštěva nemocných 
O. Mariusz na žádost může navštívit nemocné ve farnosti. V případě 
zaneprázdněnosti lze požádat i akolytu.  
 
➢ Setkání mládeže 
13.5.2023 se koná diecézní setkání mládeže v Žarošicích. 
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Čtenářské okénko 
 
Do knižního okénka aktuálního čísla našeho farního časopisu jsem pro 
tentokrát vybrala moji oblíbenou brněnskou autorku Hanu Pinknerovou. 
Bylo by těžké vybrat jen jednu její knížku, protože ty, které jsem četla, mi 
všechny přišly moc hezky a optimisticky napsané. Knižní okénko bude 
proto spíše o autorce samotné a její tvorbě obecněji. 
Hana Pinknerová se narodila ve Znojmě a je 
spisovatelkou křesťansky zaměřených knih a publicistkou. Také 
provozuje malé knihkupectví a galerii Světlo v centru Brna na ulici 
Kounicova. Napsala přes 20 knih, mezi které například patří: Jak poznám, 
že mě miluje, Co Bůh šeptá maminkám, Horká čokoláda, Vůně prázdného 
pokoje, Život v tempu andante, Středověk mého života, To pravé místo, 
Vánoční přání, Schválně jsem zaspala. 
Její poslední kniha, která vyšla letos v únoru v Karmelitánském 
nakladatelství (což je její „dvorní“ nakladatelství, jak sama uvádí na svých 
stránkách), má název Potěšení není nikdy dost.  Jedná se o knihu, která 
spojuje její tři předchozí díla (Jedno potěšení týdně, Další porce potěšení 
a Dneska jsem to stihla). Ve všech třech knihách autorka vypráví o různých 
formách potěšení, drobných denních radostech a podobně.  
Sama o osobě uvádí, že „Ráda jí, a proto dobře vaří. Je zvědavá, a proto 
ráda naslouchá lidem. Ráda čte, možná proto provozuje knihkupectví. 
Kromě toho taky píše knížky, přednáší na různá témata, jezdí na koloběžce 
a zkouší zase hrát na klavír. Baví ji život a hledání Božích milostných 
vzkazů.“  
Právě to, jak ji život baví, jak si dokáže všímat maličkostí, a jak o nich pak 
dokáže poutavě, a přitom velmi jednoduše a lidsky psát, se mi na jejích 
knížkách moc líbí. Její knížky plné krátkých příběhů mi přijdou velmi 
optimistické, radostné a jednoznačně přidávající dobrou náladu a určitý 
klid. Příběhy jsou obvykle psány na dvě stránky. Někdy si stačí si přečíst 
pár stran. Čtenář se pozitivně naladí, uvědomí si, že na svět se dá vždy 
dívat z více pohledů a současně vidět kolem sebe plno krásných věcí. 
Mimo jiné jednu z těch hlavních - Boží lásku. 

(Lucie Kaňovská) 

https://krestanskyzivot.cz/produkt/3233
https://krestanskyzivot.cz/produkt/3233
https://krestanskyzivot.cz/produkt/2497
https://krestanskyzivot.cz/produkt/2090
https://krestanskyzivot.cz/produkt/1660
https://krestanskyzivot.cz/produkt/936
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O Božím milosrdenství 
 
Druhou neděli velikonoční slavíme svátek Božího milosrdenství, který 
zavedl papež Jan Pavel II. roku 2000, při příležitosti blahořečení Faustyny 
Kowalské.   Ten už v roce 1980 vydal encykliku "Dives in misericordia", o 
Božím milosrdenství. V ní ukazuje, jak se dějinami spásy jako zlatá nit vinou 
konkrétní projevy Božího milosrdenství, které se dovršuje ve vtělení 
Božího Syna - Ježíše Krista. A také naznačuje, jak by tato skutečnost měla 
být viditelná v každodenním životě církve.  
 
Ale bylo by mylné se domnívat, že poznání a úcta k Božímu milosrdenství 
je něco nového. 
V celých dějinách vyvoleného národa, jak je zachycuje Starý zákon, se více 
či méně viditelně projevuje Boží milosrdenství a věrnost.  Bůh, o kterém 
svědčí Starý Zákon, není Bohem, který by nezúčastněně pozoroval dění 
z nebeské výše. Hospodin se Mojžíšovi představuje jako "Hospodin, 
Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a 
věrný." Bůh neustále obnovoval s vyvoleným národem smlouvu, která je 
nezvratně nastolena jako smlouva nová a věčná v Ježíši Kristu, stvrzená 
jeho krví. V evangeliích čteme Ježíšovu pobídku: „Buďte milosrdní 
(dokonalí), jako je milosrdný (dokonalý) váš nebeský Otec…“   
      
Papež František na svého předchůdce navázal v roce 2016, kdy vyhlásil 
Svatý rok Božího milosrdenství bulou „Misericordiae Vultus“. 
Několik úryvků z této buly nám nejlépe ozřejmí tuto základní Boží vlastnost. 
Milosrdenství je shrnutím křesťanské víry 
Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Podstata křesťanské víry je 
shrnuta právě v těchto slovech. Milosrdenství se stalo viditelným 
a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Kristu. Nekonečně milosrdný Bůh dával 
v dějinách poznávat své milosrdenství různými způsoby. Když bylo pak 
všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby 
nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Ježíše, ten vidí Otce. Ježíš 
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Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží 
milosrdenství. 
Vnímejme milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje 
Nenechme uplynout příležitost, abychom v každodenním životě vnímali 
milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje. On nám nikdy nepřestává 
opakovat, že nás má rád a že s námi chce sdílet svůj život. A náš první úkol, 
zejména v naší době plné silných protikladů, spočívá v uvedení ostatních 
lidí do tohoto úžasného tajemství. 
 
Milosrdenství je zdrojem radosti 
Potřebujeme stále o milosrdenství rozjímat. Je totiž pro nás zdrojem 
radosti, vyrovnanosti a pokoje. Milosrdenství je slovo, které zjevuje 
podstatu samého Boha. Milosrdenstvím nám Bůh vychází vstříc. 
Milosrdenství je i základním zákonem, který přebývá v srdci každého 
člověka hledícího upřímně na bližní. Milosrdenství je cesta, která 
sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni 
navždy i přes omezení svého hříchu.         
                                    
Zapojme se i my do milosrdenství 
Vroucně si přeji, aby křesťané hlouběji pronikali k jádru evangelia, ve 
kterém jsou chudí božským milosrdenstvím upřednostňováni. Zapojme se 
proto i my a objevujme znovu skutky tělesného milosrdenství: dávat najíst 
tomu, kdo má hlad, napít žíznivým; odívat toho, kdo nemá, co na sebe; 
přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat 
mrtvé. A nezapomínejme na skutky duchovního milosrdenství: radit 
pochybujícím, učit neznalé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět 
urážky, trpělivě snášet protivné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé. 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je maximální lidský výraz božské lásky. Ježíšovo 
Srdce je jedinečným a skutečným symbolem Božího milosrdenství. 
Ježíšovo srdce je totiž středem a zdrojem, z něhož prýští spása celému 
lidstvu. 
Velkou apoštolkou a šiřitelkou úcty k Božímu milosrdenství byla polská 
řeholnice Faustyna Kowalská (1905-1938), která ve třicátých letech 20. 
století měla vidění, při kterých k ní promlouval Pán Ježíš a jež  sepsala  ve 
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svém Deníčku. Několik úryvků, na základě kterých se konají konkrétní 
projevy úcty k Božímu milosrdenství:   
 
“Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani 
lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ 
v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude 
po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.”  
Slova Pána Ježíše k sestře Faustyně, Dn 699                                                                 
 
Obraz Božího milosrdenství 
“Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného 
do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženu k žehnání a druhá se 
dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva 
velké paprsky: jeden červený a  druhý světlý (...). Po chvíli mi Ježíš 
řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem:“ Ježíši, důvěřuji 
Ti.” Dn 47 
 
Korunka k Božímu milosrdenství 
“Má dcero, vybízej duše k modlitbě té korunky, kterou jsem ti předal. 
Skrze modlitbu této korunky rád dám lidem všechno, oč mě budou 
prosit. Když se ji budou modlit zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše 
pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná .” Dn 1541 
 
Modlitba byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001.          
Je součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale modlívá se i odděleně od 
ní. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém deníku, 
obdrží při smrti všichni, kteří se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím 
vidění jí Pán Ježíš řekl, že před tím, kdo se modlí tuto korunku, nebude stát 
ve chvíli jeho smrti jako soudce, ale jako milosrdný Spasitel. Je to mocná 
modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a osvobození z moci zla. Pán Ježíš 
Faustyně dle jejích vidění slíbil, že touto modlitbou může být dosaženo 
cokoliv, co je v souladu s jeho vůlí. Je velmi vhodné se tuto modlitbu modlit 
ve tři hodiny odpoledne, kdy podle tradice Pán Ježíš zemřel; zvláště v pátek 
a v době postní. 
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Korunka se modlí na klasickém růženci: 
Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a 
pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát 
opakuje desátek, složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, 
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na 
smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát 
opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad 
celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena 
modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý 
Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“       
 
Svátek Božího milosrdenství 
“Svátek Milosrdenství vzešel z mého nitra, toužím, aby byl 
slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde 
pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.”  Dn 699 
 
Hodina Božího milosrdenství 
“Ve tři hodiny vyprošuj mé milosrdenství, zvláště hříšníkům a 
alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou 
opuštěností ve chvíli umírání. Je to hodina velikého milosrdenství pro 
celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto 
hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení...”  Dn 
1320 
 
Šíření úcty k Božímu milosrdenství 
“Duše, které šíří úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život 
jako něžná matka své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich 
soudcem, ale milosrdným Spasitelem.” Dn 1075 
                                                                                      (zpracoval Pavel Kořenek) 
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Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; 

nezapomínejme na to. 
Stále nás milosrdně očekává. 

Nemějme strach se k Němu přiblížit! 
Má milosrdné srdce. 

Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, 
On nám vždycky odpustí. 
Je čirým milosrdenstvím. 

Jděme za Ježíšem! 
 

(papež František) 
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Světec:  
 

Svatá Perpetua a Felicita (7.3., památka) 
Svatá Perpetua a svatá Felicita žily ve druhé polovině 
2. století poblíž afrického Kartága. Obě ženy spojuje 
hluboká křesťanská víra a také skutečnost, že značnou 
část svého života žily v jednom domě: Perpetua byla 
dívka z bohaté rodiny a Felicita její otrokyně. Obě byly 
křesťanky a skutečnost, že jedna byla otrokyně druhé, 
není vzhledem k poměrům doby nijak neobvyklé, 
neboť otázka otroctví nebyla ještě vyřešena. Vztah 
paní a otrokyně byla jedna z mála věcí, které je 

odlišovaly. Obě totiž přijaly v rodině křesťanství a připravovaly se na křest. 
V roce 202 však císař Septimus Severus vydal edikt, podle něhož bylo 
přijetí křesťanství trestné. Vztahoval se tedy také na obě ženy. Perpetua 
měla v té době malé dítě a Felicita byla těhotná. Za těchto okolností byly 
obě uvězněny spolu s několika dalšími katechumeny a dobrovolně je 
následoval také Perpetuin bratr Saturus. Perpetua ještě ve vězení dítě 
kojila. Marně ji její otec žádal, a to i násilím, aby se víry zřekla. Do svého 
deníku, který je jediným deníkem ženy z křesťanské antiky, si 
poznamenala: „Když jsme byly ve vyšetřování, pokoušel se mne otec od 
víry odvrátit. Řekla jsem mu: Otče, vidíš zde ten džbánek? Nelze jej nazvat 
jinak, než co vyjadřuje, čím je. A já se také nemohu jinak vyjádřit, než že 
jsem křesťanka“. V době strávené ve vězení svaté Perpetua píše: „Jsem tak 
šťastná, že vězení je pro mě tím nejkrásnějším místem na světě“. Felicita 
je dosud těhotná a všichni se modlí za to, aby porodila dříve, než bude 
vynesen rozsudek. Tak se i stalo, Felicita porodila předčasně, ještě 
předtím, než byl ortel vynesen, a obě děti pak byly vychovávány v rodině 
Perpetui. „Moje rodina bude děti milovat a my je budeme chránit z nebe,“ 
pravila Perpetua.  
Skupina křesťanů byla odsouzena na smrt v aréně, měli být předhozeni 
divokým šelmám. Stalo se tak v den narozenin syna Septima Severa. Císař 
uspořádal v kartaginské aréně představení šelem, při kterém měli být 
křesťané zvěři předhozeni. Medvěd, tygr ani divoká kráva je usmrtit 
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nedokázali, proto byli nakonec probodeni mečem. Smrt Perpetui a Felicity, 
z nichž jedna byla bohatá a druhá chudá, jedna paní a druhá její otrokyně, 
avšak do smrti – i po ní – byly spolu, spojeny vírou, přispěla k rychlému 
šíření křesťanství v Africe a stala se svědectvím pro celý svět. 

(Petr Koutný) 
 

Pro děti:  
 
TAJEMSTVÍ BIBLE (soutěžní seriál pro děti) 
Milá děvčata, milí kluci, 
čekáte jistě tentokrát něco velikonočního a nemýlíte se. Jen nejde o text 
přímo o velikonočních událostech, ale o takzvaný předobraz Velikonoc. 
Tak se říká tomu, co zakusili Židé, když žili v Egyptě jako otroci. Bůh o nich 
však věděl a z moci faraona je vysvobodil. Za vůdce si vyvolil muže jménem 
Mojžíš. Mojžíš si vůbec nevěřil, namítal Bohu, že neumí mluvit před lidmi, 
a tak mu Bůh uložil, aby si k tomuto úkolu přibral svého bratra Árona, který 
výřečný byl. Jak to s faraonem probíhalo, to si přečtěte v Bibli v Druhé 
knize Mojžíšově neboli Exodu od kapitoly 6, 28. verše, do kapitoly 12, verše 
42. Pak budete určitě umět seřadit následující věty do pořadí, které 
tomuto příběhu odpovídá. Očíslované věty doneste otci Mariuszovi a 
dostanete odměnu. 
 
● Bůh prostřednictvím Árona změnil vody v Egyptě v krev, takže lidé neměli 
co pít. Faraon však zůstal zatvrzelý a nechtěl Izraelce nechat jít.  
● Dále Bůh nechal postihnout Egypt obrovským množstvím komárů, pak 
much, dobytčím morem. Pak Egypťané onemocněli hnisavými vředy. 
Následovalo krupobití a farao řekl, že mohou odejít židovští muži. Potom 
přilétla hejna kobylek a zničila všechny rostliny.  
● Áron se pokusil na faraona zapůsobit divem – proměnou hole v draka – 
ale faraonovi kouzelníci dokázali totéž. 
● Farao řekl Izraelcům: „Seberte se a odejděte!“ 
● Ani po deváté ráně – neproniknutelné temnotě – nepovolil farao 
židovskému národu odejít ze země, a proto mu Mojžíš ohlásil poslední ránu 
– smrt všech prvorozených. 



15 
 

● Bůh nařídil Izraelitům, aby se chystali na cestu. Měli si před odchodem 
upéct beránka a jíst jej s hořkými bylinami a nekvašenými chleby. Krví 
beránka si měli natřít rámy dveří, aby zhoubce poznal, že v tomto domě 
nemá přinést smrt prvorozenému 
● Bůh pověřil Mojžíše úkolem. Pochybujícímu Mojžíšovi vysvětlil, že On 
sám donutí faraona prostřednictvím jeho a Árona, aby Židy propustil.  
● Tak Bůh vyvedl svůj národ z egyptského područí. 
● Zemi zaplavily žáby a faraon slíbil, že když jej Mojžíš s Áronem žab zbaví, 
dá Židům svobodu. Svůj slib však nesplnil.  
 
Slůvko na závěr: Už chápete, proč se o Ježíši mluví jako o Beránkovi, který 
byl pro nás zabit a jehož krví jsme my zachráněni? Beránkovou krví si 
pomazali Židé dveře, aby v jejich rodině neřádil anděl smrti. Tím 
Beránkem se stává o Velikonocích Ježíš a on nás svou obětí vysvobozuje 
ze smrti. 

(Terezie Holčapková) 
 
 

--------------------------------------------------- 

- Velikonoční zpověď s knězem z jiné farnosti proběhne v Moravanech 
na Květnou neděli 2.4. od 14:00 – 15:00. Bude zpovídat farář z Modřic, 
Zdeněk Drštka.   
- Otec Mariusz zpovídá před každou mši svatou a během sobotní 
adorace v Moravanech od 20:30 do 21:00 (pokud není večer chvál, který 
se obvykle koná v třetí sobotu v měsíci).                                             - 
Dodatečně o. Mariusz bude zpovídat ve Svatém týdnu ve středu 5.4. 
před mši svatou od 18:00 – 18:25 a po bohoslužbě cca od 19:00 do 19:30, 
případně déle podle potřeby.  
- V Želešicích o. Mariusz zpovídá před každou mší sv. a dodatečně lze 
pořádat o zpověď v neděli po mši.  
 
Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, 
tel.: 604 345 370.   
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Bohoslužby o Velikonocích  6.4. – 10.4.2023 
 

 Moravany Želešice Nebovidy 

Zelený čtvrtek 
6.4. 

19:00 17:30 - 

Velký pátek 
7.4. 

(Sbírka na Boží 
hrob, začátek 

novény 
k Božímu 

milosrdenství) 

15:00 křížová 
cesta 

 
15:45 Obřady 
Umučení Páně 

14:30 křížová 
cesta 

 
17:30 Obřady 
Umučení Páně 

- 

Velikonoční 
vigilie 8.4. 

20:30 18:00  

Hod Boží 
velikonoční 9.4. 

9:00 10:45 18:00 

Velikonoční 
pondělí 10.4. 

9:00 10:45  
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