PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 12 Číslo 75
Listopad 2017
SLOVO OTCE KRZYSZTOFA
Milí farníci, v listopadu lidé častěji než
jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých
zemřelých, zdobí je květy, věnci
a svícemi, které jsou symbolem života,
a modlí se za zemřelé. Proto můžeme na
své zemřelé myslet nejen ve smyslu
pouhé vzpomínky, nýbrž ve smyslu
blízkosti a blízko jsme jim svou
modlitbou. Křesťanská víra nedělá
rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž
není Bohem mrtvých, je Bohem živých.
Pro Něj jsou všichni lidé živí.
Život je jeden. Smrt není konec. Láska,
kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže
být tedy marná. Láska je silnější než
smrt, neboť Kristus ve své lásce k
lidstvu smrt přemohl.
O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible
Starého zákona: "Proto dal Juda
Makabejský přinést smírnou oběť za
mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2
Mak 12,46).
Církev již od prvních dob uctívala
památku zemřelých, přimlouvala se za ně
a přinášela zvláště eucharistickou oběť
(mši svatou), aby očištěni mohli
dosáhnout blaženého spojení s Bohem.
Církev
také
doporučuje
almužny,
odpustky a kající skutky za zemřelé:
"Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na
ně. Proč bychom měli pochybovat o tom,
že naše obětní dary za mrtvé jim
přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a

pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi,
a obětujme za ně své modlitby." (sv. Jan
Zlatoústý).
P. Krzysztof

LITURGIE A MODLITBA
Slavnost
Všech
svatých
vychází
z historické události zasvěcení římského
Pantheonu (původně pohanského chrámu
všech olympských bohů) Panně Marii a
všem svatým mučedníkům 13. května
609. Avšak na křesťanském Východě se
slavil společný svátek všech mučedníků
již od 4. století. Od 8. století se v Irsku
a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit
svátek Všech svatých (nejen mučedníků)
1. listopadu.
Slavení svátku Všech
svatých se brzy rozšířilo a v Římě se
slaví pravidelně od 9. století. Jde o
společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili
do „nebe“, to znamená do stavu
svrchovaného a konečného štěstí ve
společenství s Bohem a se všemi, kteří
jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí
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a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto
tajemství společenství se samotným
Bohem překonává jakékoliv chápání
a jakoukoliv představivost. Bible o tom
mluví obrazně: život, světlo, pokoj,
svatební hostina, víno, království, otcův
dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko
nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk
nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh
připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)

V Ořechově se budeme modlit:
Kostel sv. Jiří:
1.11. mše sv. v 9:00
2.11. mše sv. v 9:00 a v 15:00 modlitba
za zemřelé na tikovickém hřbitově
Kostel Všech sv.:
1.11. mše sv. v 17:30 , po mši sv. adorace
a Litanie ke všem svatým
2.11. v 17:00 modlitba za zemřelé na
ořechovském hřbitově, po modlitbě
průvod do kostela (děti si mohou vzít
lucerničky), v 17:30 mše sv.

Památka všech zemřelých, lidově
označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na
zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale
připraveni
ke
vstupu
do
této
skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“.
Církev – s odvoláním na některé biblické
texty – nazývá toto konečné očišťování
„očistcem“. Modlitba za zemřelé patří
k nejstarší
křesťanské
tradici
a vzpomínka na mrtvé je součástí každé
mše. Po stanovení slavnosti Všech
svatých na 1. listopad se začíná
Vzpomínka na všechny zemřelé slavit
v následující
den.
Památka
všech
věrných zemřelých je dnem, kdy se
církev zvláště modlí za zemřelé. Tento
zvláštní den modlliteb den zavedl roku
998 clunyjský opat Odilo († 1048). Ve
13. století se tento zvyk rozšířil v
západní církvi a papež Benedikt XV. jej
v roce 1915 potvrdil pro celou církev.

Podmínky pro získání plnomocných
odpustků pro duše v očistci
1.11 - 2.11
Při návštěvě kteréhokoli kostela je
možné získat plnomocné odpustky pro
duše v očistci. Kromě tří obvyklých
podmínek (svátost smíření, eucharistie,
modlitba na úmysl papeže) je třeba se v
kostele pomodlit modlitbu Páně a
Vyznání víry.
1.11– 8. 11.
Po splnění obvyklých podmínek (svátost
smíření, eucharistie, modlitba na úmysl
papeže) je možné denně získat
plnomocné odpustky pouze pro duše v
očistci, navštíví-li někdo hřbitov a třeba
jen v duchu se pomodlí za zemřelé.
Plnomocné odpustky mohou věřící v
České republice pro duše v očistci
získat už od 25. října, a to v případě, že
v obvyklé době od 2. do 8. listopadu
nemohou z vážných důvodů hřbitovy
navštívit.
/P. Krzysztof/

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za
všechny, kteří zesnuli před námi, tak
jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila
Jeruzalémského *315 + 386)
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Co to jsou odpustky?
Je to praxe modlitby, ve které se
dovoláváme
skrze
modlitbu
moci
Kristova vykupitelského díla, aby užitek
té spásy svolávaný skrze modlitbu
dopadl na toho, kdo to potřebuje. Nikdo
nikdy neví, zda se mu to podařilo, neboť
jde o svátostinu, ke které je třeba víra.
Nejde o devalvaci Pána Boha. Kdo je v
takzvaném očistci, jde do nebe tak či
tak, jen zatím není schopen uvidět Pána
tváří v tvář, a proto prosíme, aby byl
uzdraven co nejdříve a byl toho
schopen. Je možné nějaké odpuštění po
smrti? Sám Ježíš nás vyučuje, že ano:
viz Mt 12,31-32. Mohu se tedy modlit za
zemřelé, za odpuštění, a má to smysl. A
ten smysl tomu dává Bůh, ne člověk.

"dluhů" proti dobru, které si s sebou
vzali na věčnost.
Co se týče živých osob, můžeme se
pochopitelně za ně modlit (popř. držet
půst či vykonat pouť na úmysl), v tomto
případě např. za změnu jejich smýšlení,
obrácení, touhu po pokání apod.
/Lada/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Martin – 11.11.
Narodil se roku 316 v posádkovém
městě Sabaria v Horní Panonii (dnes
Szombathely v Maďarsku). Již v prvním
roce Martinova života se jeho rodina
přestěhovala do Pavie v severní Itálii.
Zde, po základní škole, již v patnácti
letech jej otec přiměl k následování ve
vojenské kariéře. V Pavii se Martin
seznámil s křesťanstvím a rozhodl se
pro křest. Stačil se zde mezi
katechumeny pouze zapsat, protože ho
jako mladého vojáka přeložili do Amiens
v severní Galii (dnešní Francii). V té
době prožil příhodu, která ho učinila
mnohem slavnějším než jeho hrdinské
skutky. Vypráví se, že za velmi
nepříznivého
počasí,
když
byl
kontrolovat vojenské hlídky, se u
městské brány setkal s polonahým
žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí
se, že Martin neměl s sebou peníze, ale
celým srdcem cítil s tímto chuďasem.
Nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj
vojenský plášť, aby ubožáka ochránil
před následky prochlazení.

Odpustky lze získat pouze pro zemřelé
nebo pro sebe, nikoli pro druhé, neboť
pokud žijí, jsou stále sami zodpovědní
za své jednání a jeho následky.
Získávání odpustků se váže na prosebné
modlitby, kajícnost a zbožné postoje. V
případě odpustků pro zemřelé jde o
možnost solidárně se podílet na pomoci
zemřelým v očistci a svou kajícností a
modlitbou jim vyprošovat odpuštění
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severozápad Itálie do Ligurie, kde vedl
poustevnický život. Tam také s pomocí
biskupa Hilaria založil kolem roku 361
klášter. V roce 371, kdy zemřel biskup
Libor v Tours, 100 km severně od
Poitiers. V zájmu věřících sem byl
Martin údajně vylákán a manifestačně
zvolen biskupem. Některé legendy
hovoří o tom, že se Martin pokusil před
zvolením schovat mezi husy, ale jejich
hlasitým kejháním byl prozrazen. Proto
se husa dostala mezi jeho atributy i do
tradičních svatomartinských pokrmů.
Martin nakonec volbu přijal a údajně 4.
7. 371 byl vysvěcen za biskupa Tours. Z
tohoto města se vydával na misijní
cesty po Francii a snažil se o apoštolské
působení
mezi
venkovským
obyvatelstvem. Nápomocný mu byl
klášter v Marmoutier, kde se opisovala
křesťanská literatura a ve škole askeze
vyrůstali noví duchovní. Martin každého
roku
navštívil
všechny
farnosti
biskupství,
cestujíce
nejprostším
způsobem - pěšky, na oslu nebo v loďce.
Zakládal malé venkovské kláštery a
zasloužil se o pokřesťanštění galského
venkova. Dožil se 80 let a zemřel při
pastorační návštěvě v Candes 8.
listopadu 397. Po řece Loire bylo jeho
tělo přepraveno do Tours a 11.
listopadu, za mimořádně velké účasti
lidu, uloženo jak si přál do prostého
hrobu mezi věřícími.
Kéž si jeho myšlenku : "Komu se v životě
dobře daří, neměl by zapomínat na ty,

Následující noci se mu ve snu zjevil
Kristus zahalený polovinou jeho pláště a
zaslechl jeho slova: "Martin, ještě jako
katechumen, mne zakryl tímto pláštěm."
Svatý křest přijal o velikonocích v r.
339. O odchod z armády požádal v
březnu 354. Odešel do Poitiers, kde mu
biskup Hilarius chtěl udělit jáhenské
svěcení, které zprvu odmítl, protože se
věřícím nelíbil přechod od armády k
duchovní službě. Hilárius jej tehdy
ustanovil exorcistou a snažil se o jeho
teologické
vzdělávání.
Odešel
na
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kteří žijí v nouzi" (Antologia, p. 637),
osvojí všichni, kteří nouzi netrpí.
/Lada/

z Lomnice klášter svaté Anny v Brně a
dává mu patronátní právo kostelů
v Ořechově a Šitbořicích, vsi Sivice,
Velké a Malé Blažovice, Ořechovičky,
ustavuje, že Ořechov má míti její syn
Vznata a jeho synové a že teprve po
jejich vymření má připadnout klášteru.
Tak si myslím, že by to bylo na pořádnou
oslavu. A jelikož se nám blíží hlavní
slavnost našeho kostela, Slavnost Všech
svatých, pevně věřím, že se nás
v kostele
sejde
hodně,
abychom
modlitbou poděkovali Pánu za ochranu
nejen naší farnosti, ale i naší obce.
Společně vždy dokázali přestát mnohé
těžké chvíle válek a úskalí různých
politických režimů a znovu doslova vstát
z prachu a popela.
/Tomáš Dudík/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Výročí naší farnosti
Blíží se konec roku 2017 a my žijeme
událostmi, které se nás přímo dotýkají.
Dost často myslíme na narozeniny členů
rodiny, přátel i kamarádů.
Nezapomínáme ani na narozeniny našich
zemřelých. Málem jsme ale zapomněli,
na „narozeniny“ naší farnosti. Kdy se
ustanovila naše farnost, Všech svatých
v Ořechově, již nikdo přesně nezjistí,
ale víme první písemnou zmínku o naší
farnosti.

Brigáda na věži kostela
Po ukončených pracích při výměně
žaluzií na věži kostela Všech sv., bylo
nutno provést již dlouhou dobu
odkládaný úklid věže kostela. Starými
žaluziemi se do věže často dostávali
holubi, kteří věž silně znečišťovali.
Proto byla na sobotu 7.10.2017 svolána
brigáda. Sešlo se pouze osm farníků. V
první řadě bylo zapotřebí vyklidit staré
"krámy", které se na věži i půdě
skladovali po dlouhá léta. Tady se
projevila slabá účast, protože chození
po schodech věže kostela Všech sv. není
jen namáhavé, ale potřebuje i dosti
odvahy neb se dá říci, že schody jsou v
havarijním stavu. Přesto živý řetěz
snesl pořádnou hromadu železa a jiného

Foto: Zdroj Wikipedie – původní podoba kostela do r.1899

Je tomu letos přesně 700 let od první
písemné zmínky o farnosti v Ořechově.
A to jsou už jóóó narozeniny. V roce
1317 založila majitelka obce Ořechov a
Ořechovičky Kateřina, vdova po Tasovi

5

PEREGRÍNEK
odpadu. S odvozem do odpadového
dvora obce rádi vypomohli bratři
Vráblíkovi, kteří se nabídli, že odpad
odvezou. Železo bylo následně odvezeno
do výkupu k panu Dvořáčkovi do Prštic a
utržená částka přispěje na opravu kříže
u kostela. Pak už nebylo zapotřebí tolika
brigádníků, protože si navzájem sypali
nepořádek z vyšších pater na hlavu.
Jednotlivá patra byla zametena a
některé části i vysáty průmyslovým
vysavačem. Věž se po dlouhých létech
zbavila prachu i jiného nepořádku. Práce
na věži však zdaleka neberou konce. Je
zapotřebí provést klempířské práce,
opravu zvonů a v neposlední řadě i silně
zchátralého schodiště. Pevně věřím, že
na další brigádě se nás sejde více a
velký dík všem, kteří své sobotní
dopoledne byly ochotni strávit v prachu
a špíně.
/Tomáš Dudík/

se na přípravě pouti ke sv. Peregrinu,
pečovat o kapli sv. Peregrina a její okolí,
stejně tak o cestu sedmi bolestí Panny
Marie ve farní zahradě a vydávat pro
potřebu farnosti zpravodaj.
V příštím roce oslaví společenství sv.
Peregrina
10.
narozeniny.
Toto
společenství je otevřené, scházíme se
každou třetí středu v měsíci v 18:30 na
faře u kostela Všech svatých.
Za
všechny členy našeho společenství je
sloužena každou 1. středu v měsíci mše
sv. v nemocniční kapli Brně – Bohunicích.
Noví zájemci a příznivci jsou srdečně
zváni.

Společenství sv. Peregrina
V září byli členové ořechovského
společenství osloveni, aby prezentovali
svoji činnost na setkání ve Vranově nad
Dyjí, kde se v sobotu 23.9. setkali
s dalšími společenstvími a spolky, které
nějakým způsobem spojuje řád servitů.
Servité na území ČR působili v Nových
Hradech do roku 2006. Sv. Peregrin byl
servita.
Společenství sv. Peregrina má stanovy
schválené brněnským biskupem Mons.
Vojtěchem
Cikrlem.
Mezi
cíle
společenství patří: posilovat svoji víru a
zachovat úctu ke sv. Peregrinu – podílet

Rádi bychom zde vyjádřili poděkování
těm členům, kteří ze zdravotních
důvodů mezi nás už chodit nemohou –
Ludvíku Krejčířovi a Františku Piskovi.
Na oba spolubratry rádi vzpomínáme a
modlíme se za ně. Ludvík neboli Ludva,
jak si s oblibou říká, po Novém roce
oslaví narozeniny a František oslavil
letos v září krásné životní jubileum. Oba
byli iniciativními a ochotnými členy
farního společenství, nechyběli při
žádné brigádě nebo práci na kostele či
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ve farní zahradě. Vyprošujeme jim Boží
požehnání a ochranu Panny Marie.
/Leona/

osm. Zpěvem nás po celý den provázela
schola z Brna. Sál kulturního centra byl
zaplněn do posledního místa a byla
obsazena i „galerie“ na patře. Po ranních
chválách následovalo přivítání národní
koordinátorky Markéty Klímové a
koordinátorky pro brněnskou diecézi
Oldřišky Langáškové, poté duchovní
slovo o. Šebestiána Smrčiny, OFM –
duchovního otce hnutí v ČR. Pak se
přítomní
mohli
zaposlouchat
do
přednášky
s.
Veroniky
Barátové
z Komunity Blahoslavenství na téma
„Místo pro Boha v životě ženy a matky“.
Potom jsme se přesunuli na mši sv. do
kostela sv. Jakuba, hlavním celebrantem
byl o. Marián Dragúň, duchovní otec
hnutí na Slovensku. Ve svém kázání
hovořil o touze po naději, jakožto
„sestřičce“ víry a lásky. Po obědě
následoval bohatý program opět „na
stadionu“ na Kounicově ulici v KC
Babylon - sdílení ve skupinkách asi po
10ti maminkách, jak a kde se modlíme,
také různé životní příběhy, svědectví,
tam si člověk uvědomí, že vlastně žije
šťastný život a trable, které život
přináší, jsou „maličkosti“.

Moravští vlastivědci u sv. Jiří a u sv.
Šimona a Judy
V sobotu 14. října pořádalo zájmové
sdružení Moravských vlastivědců prohlídku po méně známých, nikoliv však
nezajímavých pamětihodnostech mezi
městy Brno a Znojmo. Vybrali si také ke
své návštěvě kostely sv. Jiří v
Ořechově-Tikovicích a sv. Šimona a
Judy v Radosticích. Otec Krzysztof
tomuto přání vyšel vstříc. V každém
kostele se hosté zdrželi asi 40 minut a
vyslechli připravenou komentovanou
prohlídku.
Moravští vlastivědci jsou volné sdružení
brněnských muzejních a univerzitních
pracovníků, jejich přátel, studentů a
všech dalších zájemců o historii,
umělecké památky a přírodu českých
zemí.
Pro naši farnost to bylo potěšující, že
celý autobus vypravený Filosofickou
fakultou Masarykovy univerzity projevil
zájem o naše kostely.
/Leona/
Národní setkání Modliteb matek
V sobotu 21.10. jsme se zúčastnily
celostátního setkání modlících se matek
za děti. Setkání se konají vždy od pátku
do neděle v Brně na „Stadionu na
Lenince“. Zúčastnilo se asi 500 matek –
i ze Slovenska. Z Ořechova nás jelo
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Silné bylo svědectví manželů Hurtových
z Brna, kteří nám vyprávěli, jak jim
těžce onemocněl syn a jak to prožívali.
Pak přišla řada na Františku Böhmovou,
kterou jsme znali z minulého roku a moc
jsme se těšili na její přednášku. I
v jejím životě se mnohé změnilo během
toho roku. Pak následovala společná
modlitba, ukládaly jsme do košíku jména
všech, za které se modlíme. Pak přišla
chvíle rozloučení. Byl to krásně prožitý
den.
Velké
poděkování
maminky
vyjádřily každá spíše ve svém srdci
Pánu, za dar mateřství a modlitby, za
každou skupinku, ve které se modlí a
pak symbolickým barevným kamínkem
kněžím, za které jsme se modlily
Korunku k Božímu milosrdenství, a kteří
nezištně během celého dne sloužili
maminkám ve zpovědnicích. Nahlas se
děkovalo organizátorům a všem, kdo
jakýmkoli způsobem přispěli k setkání,
které maminky naplnilo radostnou
nadějí.

V ořechovských farnostech se modlí
maminky v několika skupinkách, kam
rády přijmou i nově příchozí: pondělí
v 10:00 na faře u Všech sv. maminky i
s malými dětmi, pondělí v 15:00
v Tikovicích na faře u sv. Jiří, pondělí
v 18:15 přímo v kostele Všech svatých,
pondělí v 18:00 v orlovně v Silůvkách a
ve středu v 16:00 na faře u Všech
svatých.
/za zúčastněné maminky Jindřiška U./
Misijní neděle u Všech svatých
Na úvod mše svaté v neděli 22. října
zazněla píseň Pošli mne, půjdu já
v podání scholy Gemini. Vepředu blízko
oltáře seděla paní katechetka Radka
s dětmi a na stolečku s dary jsme podle
přichystaných darů mohli tušit, že
v obětním průvodu se děti všechny
aktivně zapojí do mše sv.

Foto: Štěpán Langášek

Foto: Tomáš Dudík
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Děvčata a kluci přinášeli vlajky
v misijních barvách a ke každé
symbolický dar pro konkrétní světadíl:
pšenici za Evropu, rýži za Asii, kukuřici
za Ameriku, písek za Afriku, atlas za
celý svět a dále srdce a růženec. Poté
mohli farníci zajít na faru, kde pro ně
byl připraven „Misijní koláč“, „Misijní
štrúdlování“. Za dobrovolný příspěvek
na misie jsme si tak mohli odnést dle
vlastního výběru dobroty domů nebo
mnozí poseděli a při dobré kávě a čaji
se o zakoupené sladkosti podělili
s ostatními. Bylo to milé setkání a
radost, že jsme pomohli dobré věci.
/Leona/

písničky. Hezky jsme si popovídali,
zasmáli jsme se, dali si horký čaj a něco
dobrého na zub.
Malé dětičky si také přišly na své,
pohrály si spolu pod pečlivým dohledem
mládeže.
Odcházeli
jsme
všichni
příjemně naladění. Máme v úmyslu
scházet se každou čtvrtou neděli
v 17:00 na faře při kostele Všech
svatých v Ořechově. Už se těšíme na
další setkání 26. listopadu. S radostí
mezi sebou přijmeme další manžele,
nebojte se tedy přijít. Vezměte s sebou
klidně i svoje malé děti a na příště také
svatební fotografii .
/A+L Radoňovi/

Společenství manželů
V neděli 22. října proběhlo první setkání
společenství manželů. Sešli jsme se tři
manželské páry. Vzájemně jsme se
seznámili a sdělili svá očekávání.
Přejeme
si
vytvořit
přátelské
společenství a podporovat se na
manželské cestě životem.

FARNÍ KNIHOVNA
Ve farní knihovně se nachází spousta
„pokladů“. Několik titulů, které se
dotýkají „dušičkového tématu“, jsme
našli. Přijďte si vybrat. Mne osobně
zaujala kniha Anselma Grüna Kdybych
měl už jen jeden den života. Knihovna
sv. Zdislavy na faře u kostela Všech sv.
je otevřena každou 1. neděli v měsíci
po mši svaté (9:15)
/Leona/

Foto: Radek Steingart

Vše jsme svěřili Pánu Bohu do krátké
modlitby,
zazpívali
dvě
kytarové
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 před 1. adventní nedělí v sobotu
2.12. v 9:00 jsme zváni na faru u
Všech
sv.
na
společné
tvoření
adventních
věnců
z vlastních
materiálů. Kdo by se chtěl zúčastnit
tvoření adventního věnce pod vedením
Hanky Trenzové, tato možnost je
v úterý 28.11. od 15:00 také na
faře. ( Na úterý se prosím zapište
vzadu v kostele do 14.11. kvůli zajištění
materiálu.) Věnce budou požehnány při
mši sv. na 1. adventní neděli 3.12.

FARNÍ MATRIKA
Farnost Všech Sv.
Pohřby: 15.9. Marie Secová
Farnost sv. Jiří
Křest: Tomáš Hladůvka
Pohřby : 1.9. Ondřej Kubík,
9.9.Vlastimila Fialová, 6.10.
Vladimír Kozel, 16.10.Vlastimil Sklenský

CO NÁS ČEKÁ
 po mši sv. 1.11. jsme všichni zváni
na faru Všech sv. na společné setkání
 na první pátek v měsíci 3.11. otec
Krzysztof navštěvuje nemocné

 obec Ořechov zve srdečně na
rozsvěcování vánočního stromu na 1.
adventní neděli 3.12. před Kulturní
centrum

 ministranti mají schůzky každou 1.
a 3. neděli po mši sv. na faře u Všech
sv.,
v sobotu
11.11.
se
účastní
Ministrantské olympiády v Telnici

 Nabídka adventní duchovní obnovy
 1.-3.12. s Mons. Adamem Ruckim
v Břežanech u Znojma (Kongregace
sester sv. Hedviky), pro všechny, bližší
informace na www.hedvicky.cz

 každý 2. pátek v měsíci je v kostele
Všech sv. v 17:30 mše sv. zaměřená
pro rodiče a děti

 9.12.
s P.
Janem
Pacnerem
v Moravanech, kostele sv. Václava, pro
všechny zájemce, od 15 do 16:30 hodin
sv. smíření, v 16:30 přednáška, v 17:30
mše sv. a v 19:00 Večer chval

 společenství mladší mládeže (do 9.
třídy) se schází každý 2. a 4. pátek
(17:30 mše sv., 18:15 setkání na faře u
Všech sv.)
 mládež střední školy a starší
mládežníci mají následující program:
 první pátek v měsíci jsou na mši a
adoraci v Moravanech
 druhý a čtvrtý pátek v měsíci budou
mít střídavě setkání po mši sv. na faře
v Moravanech nebo v Želešicích

 15.-16.12. s P. Romanem Kubínem
v Duchovním centru Vranov u Brna, pro
manželské páry, pořádá Centrum pro
rodinu a sociální péči v Brně, bližší
informace na www.crsp.cz

 zkoušky chrámového sboru Všech sv.
na vánoce budou každý čtvrtek - ženy
v 17:30 hodin, muži v 18:30 hod.
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Bohoslužby v listopadu 2017
1.11. Slavnost Všech svatých
1.11. Slavnost Všech svatých
2.11. Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
2.11. Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
3.11. 1. pátek
4.11. 1. sobota

středa
středa
čtvrtek

4.11. 1. sobota
4.11. 1. sobota
5.11. 31. neděle v mezidobí
5.11. 31. neděle v mezidobí
7.11.
8.11.
10.11.
11.11.
11.11.
12.11. 32. neděle v mezidobí
12.11. 32. neděle v mezidobí
14.11.
15.11.
17.11. státní svátek
18.11.
18.11.
19.11. 33. neděle v mezidobí
19.11. 33. Neděle v mezidobí
20.11. adorační den farnosti
21.11. setkání kněží rosického děkanátu
22.11. sv. Cecílie
24.11. sv.Ondřej Dung- Lac a druhové
25.11.
25.11.
26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále –
adorační den farnosti

Sv. Jiří
Všech sv.
Sv. Jiří

9:00
17:30
9:00

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

15:00

Modlitba na hřbitově

čtvrtek

Všech sv.

17:00

Modlitba na hřbitově

17:30

Mše sv.

pátek
sobota

Všech sv.
Prštice

17:30

Mše sv.

16:00

Modlitba na hřbitově

sobota
sobota
neděle
neděle
úterý
středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý
středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa
pátek
sobota
sobota
neděle

Radostice
Sv. Jiří
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Radostice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Radostice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Radostice
Sv. Jiří

16:30
17:30
19:00
8:00
9:15
17:30
17:30
17:30
16:30
17:30
8:00
9:15
17:30
17:30
17:30
16:30
17:30
8:00
9:15
17:30
9:00
17:30
17:30
16:30
17:30
8:00

Mše sv.
Mše sv.
Růženec
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv. pro děti
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
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Bohoslužby v listopadu 2017
- pokračování

26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
28.11.
29.11.

neděle
úterý
středa

Všech sv.
Všech sv.
Sv. Jiří

9:15
17:30
17:30

Mše sv.
Adorace
Mše sv.

20.11. (pondělí) Ořechov – kostel Všech sv.
14:3O adorace
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství
17:00 Růženec
17:30 ukončení adorace, požehnání
17:30 mše sv.

26.11. (neděle) Ořechov – kostel sv. Jiří
8:00 mše sv.
14:3O adorace
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství
17:00 Růženec
17:30 ukončení adorace, požehnání

Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Ořechov. Redakce: Leona
Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava: István Steingart. Příspěvky můžete
zasílat na adresu peregrinek@email.cz. Telefon: 777 674 936
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