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SLOVO OTCE MARIUSZE
Neděle – „malé velikonoce během
týdne“
Milí farníci, blížící se velikonoční svátky
opět nabízí možnost zamyslet se nad
původem a smyslem křesťanských
svátků. Vždyť „život bez svátků je jako
dlouhá cesta bez hospod“, psal už
antický filozof Demokrit, a my si tuto
moudrost můžeme vzít k srdci i jako
křesťané. Národy klasického starověku
a naši pohanští předkové však neznali
neděli a žádný sváteční den, který by se
v krátkých
intervalech
pravidelně
opakoval. Sedmý den, „šabat“, jako den
odpočinku a slavení, má své kořeny
v biblické tradici a poukazuje na velké
„spočinutí Boží“ sedmý den stvoření (Gn
2, 1n). Šabat je dodnes nejdůležitějším
židovským svátkem, jehož svěcení je
přikázáno v Desateru: "Pamatuj na den
odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní
budeš pracovat a dělat všechnu svou
práci. Ale sedmý den je den odpočinutí
Hospodina, tvého Boha." (Ex 20, 8n).
Křesťanství vyrostlé z židovské tradice
začalo slavit „nový šabat“ – neděli, první
den po šabatu, jenž chápe především
jako „den Páně“, kdy v modlitbě
vzpomíná na nejdůležitější událost pro
křesťany – den zmrtvýchvstání Pána
Ježíše. Neděle se tak stala „malými

velikonocemi“ během každého týdne a
„svátkem svátků“.
Přeji vám, ať každou neděli prožijete
jako svátek křesťanské radosti, ať
zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus otevře
naše srdce a naplní nás svým slavným
vzkříšením.
otec Mariusz

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Bernadetta Soubirousová
Pocházela z chudé početné rodiny v
Pyrenejích. Narodila se v začátku roku
1844 v Lurdech v jižní Francii. Pro
velkou bídu se ale rodina r. 1856 musela
přestěhovat
do
zdravotně
nevyhovujících
prostor
bývalého
lurdského vězení. V rodině však
nechyběla zbožnost a láska. V 11-ti
letech Bernadetta prodělala choleru, od
té doby byla zdravotně oslabená. Do
školy začala chodit až ve 12-ti letech.
Jako nejstarší z dětí se starala o mladší
sourozence a chodívala na dřevo. Ve
čtvrtek 11.2 1858 při sbírání dřeva v
massabiellské jeskyni u řeky Gavy zažila
první zjevení Panny Marie, kterou
označovala jen slovem "paní". Ta se jí
zjevila celkem 18x v rozmezí od 11.2 do
16.7 1858. Když se jí "Paní" zjevila
poprvé, sáhla Bernadetta instinktivně po
růženci, který nosila u sebe. Reakcí
Madony byl úsměv a něžné gesto,
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svědomitá, zachovávala mlčení, ale ve
chvílích klidu přitahovala všechny její
veselost. Chtěla však dle pokynu Matky
Boží se co nejvíce modlit za obrácení
hříšníků a obětovat za ně své utrpení.
Druhé období svého života prožila v
Nevers, kde se stala řeholnicí a přijala
jméno Marie Bernarda. Celý svůj život
zasvětila Panně Marii a všechny
nabádala k její úctě. Poslední měsíce
života byly pro Bernadettu velmi těžké.
Stále ještě podléhala výslechům a navíc
byla těžce nemocná: chronické astma,
výduť aorty, bolesti žaludku, nádor
v koleni,… K tělesnému utrpení se
připojovalo i duchovní. Bernadetta
přijímala ale všechny nespravedlnosti a
ponížení s klidnou myslí. Sestra Marie
Bernarda umírá ve 35-ti letech 16.
dubna 1879 v klášteře sv. Gildarda
v Nevers, tam je také uloženo její
neporušené tělo. Blahořečená byla r.
1925 a v r. 1933 svatořečená Piem XI.
Její památka se slaví 16. dubna.
/Magdalénka/

na které Bernadetta nikdy nemohla
zapomenout. K prvnímu rozhovoru s ní
došlo při třetím zjevení 18.2, kdy se jí
Maria zeptala, zda jí chce udělat
laskavost a přicházet za ní po 15 dní.

Také jí řekla: "Neslibuji ti, že budeš
šťastna v tomto životě, ale ve druhém."
Při dalších zjeveních požadovala skrze
Bernadettu i od ostatních modlitbu a
skutky pokání. Při 16. zjevení jí řekla, že
je Neposkvrněné Početí. Panna Maria
přišla svět varovat a nejchudší pastýřka
měla oznámit nutnost pokání k jeho
uzdravení a záchraně. Zjevení vyvolala
velký zájem prostých lidí i úřadů,
včetně policie a církevních hodnostářů.
A to zejména pro mimořádně náhlá
uzdravení, která se u jeskyně začala
dít. Ona sama však byla skromná a o
obrovskou přízeň všech nestála, byla si
vědoma, že to není její zásluha.
Bernadettu vyšetřovali a snažili se jí
návštěvám v jeskyni zabránit, ale bez
úspěchu. Zůstával o ni značný zájem, a
proto od října 1858 přebývala u
řeholních sester, přitom chodila i do
školy. Měla prostou zbožnost, na které
nebylo nic nápadného. Byla velice

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
„Růžová zahrada“ s Křížovou cestou
Sedmibolestné Panny Marie – Ořechov
u Brna
Výstavba
„Růžové
zahrady“
byla
zahájena se schválením Biskupství
brněnského 17. 5. 2006.
Je zde umístěna křížová cesta
Sedmibolestné Panny Marie, která byla
navržena architektem Ing. Markem
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Štěpánem. Jednotlivé trny znázorňují
sedm bolestí Panny Marie:

veřejnost 31. 5. 2008 převor kláštera
servitů t. č. působícího ve Vídni P.
Gerhard Gottfried Walder, OSM.
Přijděte si i vy posedět a odpočinout do
naší „Růžové zahrady“ a společně
s Pannou Marií načerpat sílu pro svůj
další duchovní život.
/Lada/

ZAMYŠLENÍ NAD POSTNÍ DOBOU
Postní doba by měla být takovým
intenzivním duchovním cvičením. Na
jejím začátku nám liturgie předkládá
tradiční křesťanskou praktiku: půst,
modlitbu, almužnu. Celá křesťanská
tradice nás učí, že půst nám velmi
pomáhá, abychom se vyhnuli hříchu a
všemu, co nás k němu vede. Půst zdaleka
není jen odepření si jídla nebo dalších
věcí, např. zábavy. Půst je zřeknutí se
čehokoliv, co je v našem životě
postradatelné,
zbytečné
nebo
překážející. Všechny vnější projevy
postu mají dosvědčovat jeho vlastní
obsah. Postím se, protože tě mám, Pane,
rád. Postím se, abych to, čeho se
zřeknu, co je pro mne postradatelné,
dal někomu druhému, obohatil tak
bližního. Postím se, abych to prázdno,
co ve mně vznikne, zaplnil Tebou, Pane.

1. Maria v chrámě naslouchá Simeonovu
proroctví
2. Maria utíká do Egypta, aby zachránila
Ježíše
3. Maria hledá Ježíše v Jeruzalémě
4. Maria potkává Ježíše nesoucího kříž
5. Maria je přítomna ukřižování a smrti
Ježíše
6. Maria přijímá do klína Ježíše při
snímání z kříže
7. Maria doprovází Ježíše ke hrobu
U každého zastavení je symbol
charakterizující konkrétní bolest a
krátký text s modlitbou.
Křížová cesta byla realizována na
podnět tehdejšího duchovního správce
farnosti P. Bohuslava Bláhy za pomoci
ochotných farníků a řemeslníků, kteří
zde strávili nemálo hodin.
„Růžovou zahradu“ s křížovou cestu
požehnal a slavnostně otevřel pro
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jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa!“ /Mt 28,20/
Ježíš nám rozumí zevnitř. Naši bližní
jsou s námi jakoby zvenčí - snaží se nás
pochopit, potěšit, podat pomocnou ruku.
Avšak Ježíš, který přebývá v našich
srdcích, je s námi zevnitř. Tím, že sám
prošel křížovou cestu před námi, že
prošel utrpením ve všech možných
podobách, je nám i v našem trápení
blízko a rozumí nám. Křížová cesta je
příležitostí, jak se s Pánem Ježíšem
setkat ve vlastním srdci. Je příležitostí
k vděčnosti za to, že on za nás na sebe
vzal naše bolesti a trápení i smrt,
zahrnul nás svou láskou a slitováním. Je
to příležitost přijmout Ježíšovu lásku a
milosrdenství, které nás pak uschopňuje
tuto lásku dávat dál ve službě druhým.
Křížová cesta, rozjímání o poslední
cestě Pána Ježíše, je velkou inspirací a
posilou ke změně života. A to nejen v
době postní. Klaníme se ti, Pane Ježíši
Kriste a děkujeme ti, neboť svým
křížem jsi vykoupil svět.
/Leona/

Sjednocením půstu a modlitby se člověk
touží nasměřovat k Bohu. Modlitba nás
spojuje s Otcem. Rodí se tam, kde
člověk vytrvale naslouchá Božímu slovu.
Modlitba je také projevem lásky k
bližnímu. Slovo almužna zní trochu
archaicky, a přesto je stále tolik
aktuální. Darovat můžeme peníze nebo
hmotné věci, ale také můžeme dávat
sebe, svůj čas, zájem a trpělivost těm,
kdo to potřebují: vlastním dětem,
manželovi, manželce, rodičům, svým
kmotřencům, kolegům v práci, ale i lidem
osamělým,
nešťastným,
trpícím,
unaveným i únavným. Kéž nás letošní
postní doba přivede k proměně srdce, k
obnovení
křestních
závazků
o
velikonoční vigilii, k „přejití“ k novému
životu s Ježíšem ke slávě Otce a v
jednotě s Duchem Svatým.
/Leona/

LITURGIE A MODLITBA
Modlitba křížové cesty
Už Panna Maria, apoštolové a první
křesťané s úctou navštěvovali v
Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl.
Pod názvem křížová cesta je pobožnost
doprovázení Krista od Piláta na Golgotu
známá od roku 1458. Každá křížová
cesta je pro nás prostorem k zamyšlení
nad vlastním jednáním, každý ze
čtrnácti příběhů může být i příběhem
naším. Křížová cesta je ale také
jedinečným způsobem, jak vědomě
propojit to těžké v našem životě s
Kristem a s mocí jeho lásky si uvědomit,
že na životní těžkosti nejsme sami. „Já
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Velikonoční triduum
V okruhu liturgického roku vzpomíná
církev spolu s Kristem na události
z jeho života a ve svých bohoslužebných
shromážděních tyto události znovu
prožívá a zpřítomňuje.
Zelený čtvrtek – mše na památku
Večeře Páně.
Po homilii, která má připomenout
ustanovení svátosti oltářní a kněžství,
jakož i přikázání Páně o bratrské lásce,
se může konat obřad mytí nohou.
Přivedou se vybraní muži k sedadlům,
kněz přistoupí ke každému z nich, lije
jim na nohy vodu a utírá jim je.
Na konci mše se přenese svátost oltářní
na připravené a vhodně vyzdobené
místo. Obnaží se oltář a odnesou nebo
zahalí se všechny kříže v kostele.
Velký pátek – Památka umučení Páně.
Obřad dnešního dne má tři části:
bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté
přijímání.
Při bohoslužbě slova se čte - Umučení
našeho Pána Ježíše Krista podle Jana
(Jan 18,1 – 19,42), pokračují přímluvy a
po nich následuje uctívání kříže. K oltáři
se přinese zahalený kříž, kněz jej
částečně odhalí a zpívá: Hle, kříž, na
kterém umřel Spasitel světa. Všichni
odpovídají: Klaníme se ti, Pane Ježíši
Kriste. Potom všichni pokleknou a
setrvají chvíli v tiché adoraci. Vše se
opakuje třikrát, až je kříž celý
odhalený. Následuje uctívání kříže.
Nejprve
přichází
kněz,
za
ním
duchovenstvo
a
potom
ostatní.

Přecházejí kolem kříže a jednoduchým
pokleknutím vzdávají úctu. Kde je
zvykem, může se kříž políbit. Po uctění
se pokračuje svatým přijímáním. Oltář
se pokryje plátnem, kněz přinese
svátost oltářní z místa, kde byla ve
čtvrtek uložena. Následuje modlitba
Páně a po ní svaté přijímání. Po něm
kněz odnese ciborium se zbývajícími
hostiemi zpět na původní místo.
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
–
Velikonoční vigilie. První část obřadů
této veliké noci začíná požehnáním ohně
a přípravou svíce. V kostele se zhasnou
všechna světla. Na vhodném místě mimo
kostel je připravena hranice, u které je
shromážděn lid. Kněz lid pozdraví a poté
začíná žehnání ohně. Od nového ohně
kněz rozsvítí velikonoční svíci a odebere
se s celým průvodem do kostela.

Před vstupem do kostela, uprostřed
kostela a před oltářem se zastaví,
pozdvihne ji a zpívá: Světlo Kristovo.
Všichni odpovídají: Sláva tobě, Pane. Po
třetím zastavení se rozsvítí všechna
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světla v kostele (kromě oltářních svící).
Pro bohoslužbu slova je v tento den
vybráno devět čtení z Písma svatého:
sedm starozákonních a dvě novozákonní.
Ze starozákonních lekcí by se měly číst,
podle okolností, alespoň tři. Čtení
z druhé knihy Mojžíšovy o přechodu
Rudým mořem (3. čtení) se ovšem nikdy
nevynechává.
Po
posledním
čtení
Starého
zákona,
s příslušným
mezizpěvem a modlitbou, se rozsvítí
svíce na oltáři. Zpívá se chvalozpěv
Sláva na výsostech Bohu a při tom
vyzvánějí zvony. Po čtení evangelia se
pokračuje třetí částí vigilie - křestní
bohoslužbou. Žehná se křestní voda,
může být udělen křest. Poté všichni
vstoje
a
s rozsvícenými
svíčkami
v rukou obnoví křestní vyznání. Kněz lid
pokropí a následují přímluvy. Slavení
eucharistie se děje obvyklým způsobem.
Po přijímání kněz udělí slavnostní
požehnání a shromážděný lid propouští.
/Lada/

se na co dívat. Zaujala také vracející se
noblesní ženská móda - dlouhé
společenské šaty, složitějších střihů.
Ples navštívilo několik významných,
mediálně známých osobností. Pozvání
neodmítl, čehož si všichni považovali,
ani náš duchovní otec P. Mariusz
Sierpniak. Byl přivítán starostou Orla
senátorem Ing. Stanislavem Juránkem a
pozván na podium. Otec Mariusz
přítomné krátce oslovil, popřál příjemný
večer a všem požehnal. Bylo to milé,
zvláštní a sváteční. Při jeho slovech bylo
v plném sále ticho jako v hrobě.
Přítomnost duchovního společenský
večer nesmírně obohatila. Snad i proto
měl ples velký úspěch, veřejností byl
hodnocen kladně, chválila i zúčastněná
mládež. Možná by se vydařil v budoucnu
i farní ples.
Plesová sezóna skončila. Vstoupili jsme
do postní doby. V ní se máme více
zaměřit na duchovní hodnoty. Dříve
podle starých dobrých zvyklostí se
v postní době, to je od Popeleční
středy, až do velikonočního Vzkříšení,
nepořádaly žádné taneční zábavy a
veselice, v tu dobu nebývaly ani svatby.
Křesťané se mají více modlit, meditovat
Boží slovo, postit se a tak se připravit
na velikonoční radost.
/Ludmila Krečmerová/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Náš duchovní otec požehnal
do posledního místečka zaplněnému sálu
na Ústředním orelském plese, který se
konal tentokrát 25. ledna v Ořechově.
Plesu se zúčastnilo na 300 osob
místních, z okolí, i z větších dálek (Brno,
Ostrava, Praha i Klatovy). Ples byl
vysoce společenský. O dobrou náladu se
postaraly
dvě
kapely
Zlaťanka
z Kobylnic, Donava ze Žatčan a 24
členná krojovaná taneční skupina. Bylo

Po dlouhých letech se první neděli
v postní době v kostele sv. Jiří
v Tikovicích konala křížová cesta.
Obnovené tradice a první křížové cesty
se ujaly ženy ze společenství Modliteb
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matek. Každý, kdo v toto sváteční
odpoledne přišel do chrámu s pokorou
se sklonit před nesmírným utrpením
Ježíše Krista a poděkovat, prožil
jednotlivá zastavení křížové cesty
současně s kajícnou myšlenkou na
životní cestu svou a svých nejbližších.
Všechny zbývající nedělní křížové cesty
budou jiné a přesto významem stejné.
Pojďme všichni v hojném počtu vzdát
díky velké oběti našeho Pána s nadějí na
velké Světlo vzkříšení.
/Zdenka Slavíková/

v 17:30, každou neděli v Tikovicích u sv.
Jiří ve 14 hodin a v Moravanech ve
14:30 máme možnost prožívat ten
příběh znova a znova. Díky všem, kdo se
zapojují do křížových cest v našich
kostelích.
/Jindřiška/
Den s Chiarou Luce Badano
Tuto akci pořádalo mezinárodní Hnutí
fokoláre v sobotu 25. 3. v prostorách
Biskupského gymnázia v Brně. Cílem bylo
seznámit mladé lidi se životem italské
dívky Chiary, která zemřela v necelých
devatenácti letech. V sedmnácti byl u ní
objeven zhoubný kostní nádor a ona
přes své bolesti byla radostná a
neustále podporovala své blízké ve víře.
Její poslední slova byla k mamince:
„Buď šťastná, protože já jsem.“ Za
dvacet let, 25. 9. 2010, byla prohlášena
za blahoslavenou a mnoho lidí si ji dnes
volí za svou biřmovací patronku.

Postní období začalo Popeleční středou.
Kněz nám symbolicky nasypal popel na
hlavu, abychom si uvědomili svoji
maličkost. Dostali jsme 40 dnů na
přemýšlení o Kristově utrpení a o oběti,
kterou přinesl nám lidem. 40 dní na
zklidnění svého života, plného nervozity
a honby za penězi, pracovními úspěchy,
adrenalinovými zážitky. Máme možnost
půstu, odříkání si a přemýšlení nad svým
dosavadním životem. Pamatuji z dětství
křížové cesty. Ten příběh jsme prožívali
jako děti nejméně stokrát. Plačící
matka pod křížem, milosrdná Veronika,
nemilosrdní a krutí biřici, metající los o
roucho Kristovo, Šimon Cyrrenský,
donucený pomoci P. Ježíši s křížem.
Ježíšova poslední slova „Bože můj, Bože
můj, proč jsi mě opustil?“ Málokteré
umělecké dílo je tak dramatické jako
příběh z Golgoty.
Křížová cesta se vrací v postní době do
našich kostelů. Každý pátek v Ořechově
u Všech svatých v 18:00, v Moravanech

Během sobotního dopoledne jsme mohli
shlédnout scénky a videa z jejího života
(pro mě smutnější část) a poté sloužil
arcibiskup Jan Graubner mši svatou.
Následovala obědová pauza a odpolední
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program
byl
vyplněn
diskusními
skupinkami, talkshow (rozhovor se
čtyřmi hosty) a různými uměleckými
vystoupeními. Celou akci doprovázela
Schola brněnské mládeže.
/Petra/

jedné z brigád byl proveden také
prořez stromů a křovin v přilehlé
zahradě. Úprava farního sálu je
prioritou, aby setkání seniorů, žen
z hnutí Modlitby matek, případně i
společenství
manželských
párů
a
vyučování náboženství pro školní děti,
promítání filmů a jiné kulturní a
společenské akce probíhaly v budoucnu
v
modernějším
a
příjemnějším
prostředí.
V další
etapě
úprav
připravíme pracovní místnost pro otce
Mariusze s možností příležitostného
přespání.
Později
chceme
využít
zbývající části farní budovy buď pro
nájemní
bydlení,
nebo
skladovací
prostory. Dokumentaci k přestavbě fary
vypracovali sourozenci Vyskočilovi ze
Silůvek. Většina pomocných prací byla
provedena svépomoci a bezplatně
tikovickými farníky. Těm, kteří již
přiložili ruku k dílu, i těm, kteří teprve
přijdou
pomoci,
a
také
všem
přispěvatelům do sbírek na výstavbu
fary,
„Pán
Bůh
zaplať“!
/Ivan Macíček/

Co se děje na faře v Tikovicích?
V minulém roce - 12. 9. 2013 - navštívil
farnosti Ořechov a Tikovice generální
vikář brněnské diecéze Mons. Jiří
Mikulášek. V Tikovicích na faře se sešel
s naším otcem Mariuszem Sierpniakem a
ekonomickými radami ořechovské a
tikovické farnosti. Hlavním tématem
setkání bylo rozhodnout, zda postavit
novou faru v Ořechově, a zda je nutné
mít faru v Tikovicích. Diskuse byla živá,
účastnili se jí všichni přítomní a
výsledkem bylo usnesení, že nejlepším
řešením je postavit novou faru při
kostele
Všech
svatých
(v delším
výhledu) a zrenovovat tikovickou faru
(urychleně). Od tohoto setkání začaly
sbírky na finanční pokrytí dohodnutých
akcí. V Tikovicích byl vyklizen starý
nábytek z příbytku otce Bláhy, také sál
(největší místnost na faře) byl
vyprázdněn, farní dokumenty byly
rozděleny na důležité (kroniky, matriky
a jiné), tyto byly zachovány, nedůležité
pak byly zlikvidovány spálením. V sále
byla vyměněna kamna zn. „Petra“ za
modernější krbová kamna, stará malba
byla oškrábaná až na omítku, omítka
byla odborně opravena a napenetrována,
připravena pro malíře. V sále bude též
možnost elektrického vytápění. Při

TEMPLETONOVA CENA
Katolickému
knězi,
profesoru
a
prezidentu České křesťanské akademie
Mons. Tomáši Halíkovi (65) byla udělena
13. března 2014 prestižní světová
mezinárodní Templetonova cena za
náboženství (srovnatelná s Nobelovou
cenou). Mons. Halík převezme cenu
v květnu. Ocenění se každoročně
uděluje v Londýně za výjimečný přínos
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pro duchovní rozměr života. Mezi takto
oceněné patří např. Matka Tereza,
zakladatelka kongregace Misionářek
milosrdenství, bratr Roger, zakladatel
ekumenického společenství v Taizé,
Dalajláma, Alexandr Solženicyn aj.
Halíkovo dílo dokázalo oslovit lidi napříč
kontinenty a bylo náležitě oceněno.

Moravany – kostel sv. Václava každý
pátek (kromě Velkého pátku) v 17:30 a
každou neděli v 14:30
Postní duchovní obnova v sobotu 5.4.
2014 - vede Kongregace sester
Matky Božího milosrdenství ze Dvora
Králové n. Labem
9:30 – 11:30 Ořechov u Všech svatých
18:00 – 20:00 Moravany kostel sv.
Václava
Od 19 do 20 hodin bude v Moravanech
během
duchovní
obnovy
možnost
přijmout Sv. smíření u pozvaného kněze
o. René Strouhala z Moutnic.

Templetonova cena je významné ocenění
každoročně udělované za „pokrok ve
výzkumu a objevech týkajících se
duchovních skutečností“. Nazvané je po
svém zakladateli, britském obchodníku
siru Johnu Templetonovi (1912–2008),

Předvelikonoční Sv. smíření
Zpovídá se před každou mší sv. kromě
neděle v Moravanech.
Sv. smíření ve Svatém týdnu:
14. 4. v Moravanech po mši sv. od 18:30
do 20:00 (zpovídá o. Ladislav Kozubík
z Telnice)
16. 4. v Ořechově u Všech sv. po mši
od 18:30 do 20:00
Velikonoční zpověď končí ve středu
16. dubna 2014.

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
S nadcházejícími velikonočními svátky
doporučujeme film Umučení Krista
z roku 2004 v režii Mela Gibsona,
popisující posledních dvanáct hodin
v životě Ježíše Krista. V hlavní roli –
Jim Caviezel.
/Lada/

SMS DO ŽIVOTA
Kdo neumí odpouštět, anebo si myslí, že
odpuštění nepotřebuje, ten je na tom
stejně uboze jako ten, kdo v odpuštění
nedoufá.

CO NÁS ČEKÁ
Křížové cesty
Ořechov - kostel Všech sv. každý pátek
(kromě Velkého pátku) v 18:00
Ořechov - kostel sv. Jiří každou neděli v
14:00
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Pozvání
na
Zelený
čtvrtek
do
katedrály
Na Zelený čtvrtek 17. 4. v 9:00 bude v
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
slavnostní mše sv. s otcem biskupem.
Kněží obnovují své sliby a farníci jsou
zváni, aby je doprovázeli svou
přítomností a modlitbou.

Sběr postních pokladniček
Sběr postních pokladniček bude 2.
neděli velikonoční – 27. dubna 2014.
Novéna k Božímu milosrdenství
Ořechov – kostel sv. Jiří v Tikovicích –
Velký pátek 18. 4. v 15:00
Ořechov – kostel Všech sv.: Velký
pátek v 16:00, Bílá sobota v 18:00,
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 8:45,
Pondělí velikonoční v 8:45, úterý 22. 4.
v 18:00 (na faře), středa 23. 4. v 17:30,
čtvrtek 24. 4. v 18:00 (na faře), pátek
25. 4. v 18:00, sobota 26. 4. v 18:00 (na
faře)

Bdění s P. Ježíšem v Getsemanech na
Zelený čtvrtek po skončení mše sv.
(17:30) u sv. Jiří v Tikovicích.

Bohoslužby o Velikonocích
Ořechov –
Všech sv.
Zelený čtvrtek
17.4.
Velký pátek
18.4.

Moravany –
sv. Václava
19:00

Ořechov – Nebovidy – Prštice
sv. Jiří
sv. Kříže
- kaple
17:30

16:30 křížová cesta 18:00 křížová cesta
17:30 obřady
19:00 obřady

Bílá sobota
19.4.

18:30

21:00

Zmrtvýchvstání Páně
20.4.

9:15

10:45

Pondělí velikonoční
21.4.

9:15

10:45

8:00

17:00

10:30
(slouží
P. Bláha)
8:00

V Radosticích bude sloužena mše sv. 24. 4. v 18:00.
V sobotu 26. 4. v 17:00 v kostele sv. Jiří v Tikovicích bude poutní mše.
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