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ADVENT
Název je odvozený od latinského
adventus = příchod. Křesťané se v tomto
období připravují na příchod Ježíše o
Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý
příchod na konci časů.
Adventem začíná liturgický rok.
Advent je především obdobím vnitřní
přípravy. Jak uvádí například slezský
duchovní autor Angelus Silesius (17.
století), člověku nic nepomůže, kdyby
„se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil“,
ale „nenarodil se“ v srdci člověka.
V adventním období jsou vždy čtyři
neděle. První je zaměřená na Kristův
druhý příchod na konci světa s výzvou,
aby byl na něj člověk připraven. Druhá a
třetí neděle představuje postavu Jana
Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce
a ohlašuje Kristův příchod. Tématem
čtvrté adventní neděle jsou již události,
které
bezprostředně
předcházejí
Ježíšovu narození v Betlémě.
Třetí adventní neděle je nazvaná také
„Gaudete“ neboli radostná. Pojmenovaná
je podle prvních slov úvodního verše mše
svaté: „Radujte se stále v Pánu, opakuji:
Radujte se! Pán je blízko.“ Radostná
atmosféra
z blížícího
se
Kristova
příchodu může být vyjádřená při mši
růžovou barvou, namísto obvyklé fialové,
která je typická pro advent.
Adventní období má dvě části: (1) do 16.
prosince a (2) 17. – 24. prosince. Druhé

jmenované již úzce připravuje na
Vánoce: při mších se čte o událostech
z Bible, které se odehrály těsně před
narozením Ježíše. Při mši svaté i při
modlitbě breviáře zaznívají tzv. „Ó
antifony“. Tyto krátké texty, které jsou
perlou mezi modlitbami a svým původem
sahají do poloviny 1. tisíciletí, jsou
pojmenovány podle jejich počátečního
písmena v latině. Každá z antifon vzdává
hold očekávanému Spasiteli a s prosbou
o jeho příchod. Příkladem je antifona
z 22. prosince: „Ó Králi národů,
toužebně očekávaný, ty jsi nárožní
kámen, který spojuje Boží lid vjedno:
přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil
z hlíny!“ Ó antifony byly mnohokrát
zhudebněny.
V první části adventu se často slaví tzv.
roráty. Jejich název je odvozený od
prvního slova písně, která se zde zpívá:
Rorate, coeli, despuper = „Rosu dejte,
nebesa, shůry“. Roráty jsou ranní mše ke
cti Panny Marie.
8. prosince se slaví slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Na období před Vánocemi se také
rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce na
adventním věnci, každou adventní neděli
o jednu navíc. To může připomínat blížící
se příchod Krista, který je světlem ve
tmě. Zelený kruhový věnec také může
naznačovat na věčnost a Boha (nemá
začátek a konec).

/podle www.cirkev.cz/
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RADOSTNÝ ADVENT
SPOLU S DĚTMI

Roráty
K adventní době neodmyslitelně patří
také rorátní mše svaté. Čím jsou tak
specifické?
Roráty jsou liturgicko – hudební formou
ranní mariánské mše svaté, která se
koná v adventní době. Název je odvozen
od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté
neděle adventní, který začíná slovy:
"Rorate coeli desuper" (Rosu dejte
shůry). Původ rorátů sahá až do doby
vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční
praxi votivních mší k Panně Marii. K
těmto mším se připojila tradice
liturgického zpěvu, jež svého vrcholu
dosáhla v 16. století.
Časně ráno pořádané rorátní mše svaté
doprovázené nádhernými liturgickými
zpěvy se u nás před koncilní obnovou
konaly denně v průběhu celého adventu
prakticky ve všech farních kostelích.
Letos jsme srdečně zváni do kostela
Všech svatých v Ořechově na rorátní
mši sv. v sobotu 9.12 a 16.12.
v 7:00 hodin.

Ve shonu blížících se vánočních svátků
nás nebeský Otec zve k tomu, abychom
se na chvíli zastavili a připomněli si
největší vánoční dar – dar Spasitele
celému
světu.
Nabízíme
možnost
netradičně prožít čtyři adventní týdny,
aby proměnili vánoční svátky v našich
rodinách v překrásnou událost.
Na nástěnce vzadu v kostele najdete
„návod“ ke každému týdnu. Můžete si ho
ofotit na mobil nebo několik výtisků
najdete na stolečku vzadu v kostele.
Pro aršík „Vánoční ozdoby“, který se
váže k této nabídce, si děti mohou
přijít na „mikulášskou“ mši sv. v úterý
5.12. v 17:30.
Pomozme svým dětem a vnoučatům – a
nakonec i sobě – těšit se v době příprav
na Vánoce nejen na Štědrý den s dárky,
ale i na příchod našeho Spasitele,
Mesiáše a Pána, Ježíše Krista.
/Leona/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. František Xaverský
Pocházel ze španělské Navarry. Mládí
prožil v období politických bojů o
nezávislost, za kterých padl i rodný
hrad. Při studiích v Paříži se seznámil s
Petrem Faberem a s Ignácem z Loyoly,
kteří se v r. 1534 při zakládání řádu
jezuitů stali i jeho spolubratry. Od r.
1537 byl knězem a od r. 1541 horlivě a
úspěšně hlásal evangelium v Indii, na
Ceylonu, na Molukách a v Japonsku.

Foto: zdroj Wikipedie

2

PEREGRÍNEK
Atributy:
Indové,
jezuita,
křest
domorodců, kříž, lilie, plameny (planoucí
srdce), pochodně
Patron: Navarry (od r.1622), Indie (od
r.1748); jezuitů, šíření víry (od r.1904)
všech misionářů (od r.1927), lidí od
katolického tisku, námořníků, cestovního
ruchu (od r.1952); vzýván za šťastnou
smrt, proti zničující bouři i proti
epidemii moru
Modlitba: Bože, Tys povolal svatého
Františka Xaverského, aby hlásáním
evangelia
ukázal
mnohatisícovým
zástupům cestu k Tobě; naplň srdce
všech věřících horlivostí šířit světlo tvé
pravdy, aby Tvá církev rostla a plnila ve
světě své poslání. Amen.
/podle www.pastorace.cz zpracovala
Lada/

Od mysu Kanyakumari píše Ignácovi do
Říma: „Vytrvale jsem chodil po vesnicích
a všechny dosud nepokřtěné děti jsem
omýval posvátnou křestní vodou. Křtem
jsem tak očistil ohromné množství dětí,
které takřka nerozeznaly pravou ruku
od levé. Ty děti mě však nenechaly ani
pomodlit breviář, dokonce ani najíst a
vyspat, dokud jsem je nenaučil nějakou
modlitbu. A tu jsem pochopil, že právě
oni jsou těmi, kterým patří nebeské
království... Z mnoha lidí se v této
oblasti nestanou křesťané jen proto, že
prostě není, kdo by z nich křesťany
udělal. A tak se mi často vtírá myšlenka,
že bych měl obejít všechny akademické
instituce po celé Evropě – a hlavně
pařížskou univerzitu, a všude křičet
jako smyslů zbavený, abych ty, v nichž
je víc učenosti než lásky, vyburcoval
voláním: Jak strašné je množství těch,
kdo se vaší vinou nedostanou do nebe, a
řítí se do pekel!“
Udává se, že v některém měsíci pokřtil
až na 10.000 Indů. Během dvou let pro
víru získal na pět set Japonců. Při
návratu předpokládal obrácení Číny,
které přispěje i k rozšíření křesťanství
v této zemi. V listopadu 1552 doplul na
ostrov San Čoan poblíž Kantonu. Zde
vyhladovělý a v horečkách z podchlazení
3. 12. ve věku 46 let zemřel.
Blahořečený byl 25. 10. 1619 papežem
Pavlem V. Svatořečený 12. 3. 1622
papežem Řehořem XV.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Poutní mše sv. v Radosticích 28.října
I malé společenství může zažít hodně
radosti, obzvláště když jsou modlitby a
potěšení prožívány se spoluvěřícími a
přáteli z blízkých obcí.Tak se stalo i při
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letošní poutní mši ke svatým Šimonu a
Judovi Tadeáši v Radosticích.
Hojná účast, pomoc při přípravách,
zdobení i bohoslužbě z Ořechova,
Tikovic, Prštic, Silůvek, to vše přispělo
ke krásné oslavě našich patronů.
Děkujeme otci Krzysztofovi a úplně
všem a těšíme se na příští rok.
/Vojtěch Švestka/

Krzysztof, ten den byl velký svátek na
nebi i u nás v kostele. Všichni svatí a
světice Boží orodujte za nás!

Foto: Tomáš Dudík

Po mši svaté jsme se sešli na faře
k agapé. Při kávě a čaji přišly vhod
obložené chlebíčky a jiné zákusky.
Nechybělo ani dobré víno. Agapé jsme
dříve u nás neznali. Teď už u nás
zdomácnělo. Sešlo se nás na faře dost.
Přítomní
si
povídali
s otcem
Krzysztofem i mezi sebou o všem
možném. Došlo i na výměnu receptů, na
bábovku a kokosové řezy.

Foto: Vojtěch Švestka

Slavnosti u Všech svatých
Na začátku listopadu jsme ve farnosti
Všech svatých prožili dva
hezké
sváteční dny.

Svátek Dušiček
K Slavnosti Všech svatých se váže hned
2.listopadu Památka zemřelých. Ten den
jsme se společně modlili u hlavního
kříže našeho hřbitova za zemřelé a duše
v očistci. Otec Krzysztof zvolil dobré
pořadí. Nejdříve v 17 hodin pobožnost
na hřbitově a následně večerní mše
svatá v kostele. Lidé tak mohli strávit
již kus odpoledne na hřbitově, zapálit
svíčky na hrobech svých drahých a
přesně včas přejít ke kříži.
K pobožnosti se sešlo poměrně dost lidí.
Děti si přinesly lampionky s rozžatými

Slavnost Všech svatých
Při slavnosti Všech svatých (posvěcení
chrámu Páně, posvícení) byla v našem
kostele sloužena opravdu slavnostní mše
svatá. Začala slavnostním průvodem
k oltáři hlavním vchodem. Obětní stůl
byl ozářen asi 40 rozžatými svíčkami s
bohatou květinovou výzdobou.
Mši
hudebně doprovodila hudební skupina
Fatima. Mše byla zakončena litanií
k svatým, svátostným požehnáním a
písní Bože, chválíme Tebe. Jak řekl otec
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světýlky. Hřbitov byl celý ozářený, snad
na žádném hrobě nechyběla zapálená
svíce jako symbol věčného života.

Milý pozdrav
Přišel dopis od varhaníka Jirky Tůmy,
který se „mihnul“ v uplynulých letech v
naší farnosti. Za tu krátkou dobu svým
hlasem nezapomenutelně doprovázel
liturgii, posílil skupinu Fatima, stačil se
oženit a radovat se s námi z narození
dcerky. I my mu tímto děkujeme, že
jsme ho mezi sebou mohli mít 
Na shledanou!!!
Stejně jako se Zdeněk Svěrák v jedné
roli označil slovy "jsem vítací typ", ani
já nejsem příznivcem loučení. Proto
vždy říkám Na shledanou a těším se, že
se brzy potkáme! Před pár měsíci jsme
se s rodinou přestěhovali díky práci do
Prahy a vlastně jsme ani nestihli vám
všem poděkovat. Touto cestou vám všem
za celou naši rodinu, která v ořechovské
farnosti vznikla, od srdce děkuji. Děkuji
za vše, co jste pro nás udělali. Že jste
nás přijali mezi sebe, že jsme společně
mohli chválit Pána modlitbou i zpěvy, za
všechny okamžiky a akce společně
prožité. To vše v nás zanechalo
obrovskou pozitivní stopu, kterou jsme
si (s dovolením!) odvezli do našich
dalších životních etap. S přáním všeho
dobrého a doufajíc v opětovné shledání
vás všechny zdraví Jiří a Stáňa (a malá
Evička) Tůmovi

Foto: Markéta Dudíková

Po skončení pobožnosti na hřbitově
jsme průvodem odešli do kostela ke
slavení mše svaté. U oltáře byla
tematická výzdoba. Otec Krzysztof měl
působivou promluvu na dušičkové téma.
Zdůraznil nutnost modlit se za duše
v očistci. Na dušičky vzpomínejme,
z očistce jim pomáhejme, … budou na
nás vzpomínat, až my budem umírat
/Ludmila Krečmerová/
Nové kancionály
K našemu farnímu svátku jsme dostali
také pěkný dárek. Do našich kostelů
byly zakoupeny nové Kancionály. Jsou
v modré barvě, vydané v roce 2013 jako
„ společný zpěvník pro české a
moravské
diecéze“,
schválený
arcibiskupem mons. Janem Graubnerem.
Tyto kancionály jsou určeny k používání
při bohoslužbách. Vzadu na stolečku si
je půjčíme a při odchodu z kostela zase
tam vrátíme. Děkujeme!
/Lidka K./

Ministrantská olympiáda 2017
Na dvě stě ministrantů se v sobotu 11.
listopadu 2017 sjelo do Telnice, aby
spolu strávili den nazvaný Ministrantská
olympiáda. Také 15 ořechovských
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ministrantů (i s Filipem z Moravan ) se
zúčastnilo.
Ve farním kostele přijali kluci požehnání
P. Reného Strouhala a společně se
pomodlili modlitbu sv. Ignáce z Loyoly,
pozdravil je také místní farář P.
Vladimír Langer.
Ve sportovní hale už od rána bojovali
staří
pardálové,
tedy
kategorie
středo/vysokoškoláků. Pardálové se
dopoledne utkali ve florbalu a fotbalu,
po
obědě
je
čekaly
testy
ministrantských znalostí. To obě mladší
kategorie (první a druhý stupeň ZŠ) si
užily ještě navíc stolního tenisu. Žáci
základních škol se tedy po ping-pongu a
vyplnění znalostních testů pustili do
akce „kulový blesk“ a přestavěli sál
Sokolovny na jídelnu: všichni si mohli
zasednout kolem společného stolu a po
požehnání jáhna a starosty Jiříkovic
Rudolfa Staňka se pustili do naprosto
jedinečné tabule, kterou by jim mohli
závidět
v kdekterém
grandhotelu.
Nabídka domácího "švédského stolu" se
totiž skládala z rozmanitých dobrot,
které jim s láskou připravily (nejen)
jejich maminky a babičky, takový výběr
se jen tak nevidí. Mňam! Moc děkujeme!
Po dobrém obědě kluci nezaháleli a
pustili se do úklidu stolů a židlí tak, aby
mohl pokračovat další program. Kdo byl
přítomen, potvrdí, že všemi utkáními se
nesl duch opravdového fair-play, vzácné
nebylo ani to, že si jednotlivé týmy
navzájem hlasitě fandily. Bubny a
trumpety ovládly celou sportovní halu

tak, že to přilákalo i mnoho návštěvníků
z řad místních obyvatel, kteří se přišli
podívat, co se to tu vlastně děje… A
jistě si mohli povšimnout báječné a
přátelské atmosféry, kterou spolu
vytvářeli nejen hráči, ale i jejich
(pra)rodiče a průvodci.
Po odehrání došlo na slavnostní
vyhlášení výsledků, které zahájil pan
děkan Jan Nekuda, který mj. pozval
patrona tohoto dne sv. Martina na koni…
a tím se vyhlášení stalo mimořádně
slavnostním, když ti nejúspěšnější
získali své poháry právě osobně z rukou
tohoto
legendárního
světce…
Při
předávání cen přišli pozdravit své
svěřence také další kněží modřického
děkanátu: újezdský P. Petr Hošek a
pozořický P. Pavel Lacina, který se se
všemi na závěr pomodlil a požehnal jim
na cestu domů.

Foto: Radek Steingart

Na závěr se sluší uvést ještě trochu
statistik. Ministrantské olympiády 2017
se zúčastnilo 200 ministrantů ze 4
děkanátů, z 11 farností a odhadem asi
25 měst a vesnic Jihomoravského kraje
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(převážně okr. Brno-venkov), celkově 26
týmů.
Celkové
výsledky
v jednotlivých
kategoriích:

Ministrantské schůzky pokračují
každou 1. a 3. neděli po mši sv. na faře
u Všech sv. v Ořechově.

I. stupeň ZŠ:
1. Slavkov u Brna C, 2. Telnice A, 3.
Tvarožná A, 4. Šlapanice A, 5. PoŠuKov
A, 6. Ořechov A, 7. Újezd u Brna A, 8.
Líšeň, 9. Syrovice A, 10. Měnín, 11.
PoŠuKov B
II. stupeň ZŠ:
1. PoŠuKov D, 2. Újezd u Brna B, 3.
Telnice B, 4. Šlapanice B, 5. Syrovice B,
6. Ořechov B, 7. PoŠuKov C, 8. Slavkov
u Brna B.
/František Kroutil/

Foto: Tomáš Dudík – ministranti při mši sv. na Misijní neděli

Mše sv. zaměřené pro děti
Od září jsou slouženy v kostele Všech
svatých každý 2. pátek v měsíci
v 17:30 mše sv. zaměřené pro děti.
Zveme děti, jejich rodiče i prarodiče,
aby se zapojili. Děti mohou namalovat
obrázek na dané téma a přinést
v obětním průvodu, obrázky pak zdobí
náš kostel. Mohou zazpívat po sv.
přijímání před oltářem ukazovací
písničku ze zpěvníku „Sukováček“.
Mohou na konci mše sv. dostat razítko
za účast do sešitku. A mohou si odnést
domů radost. A to není málo.
/Leona/

A jak hodnotili svoji účast někteří
ořechovští ministranti?
 Moc se mě tam líbilo, hlavně, jak Filip
dával góly. /Olík/
 Moc se mně v Telnici líbilo. Dal jsem
jeden gól, ve florbale jsme byli 2. A
celkově 6. /Vojtík/
 Nejlepší byl oběd. Něco jsme
pokazili, něco se nám dařilo. /Matyáš/
 Bylo to fajn. Hodně mě bavil florbal.
Ty trumpety, na které se troubilo, bylo
toho hodně. /Honzík/
 Byla tam legrace a moc mě to bavilo.
/Igor/
 S naším výkonem jsem spokojený,
nejlíp dopadl fotbal, celkový výsledek
taky dobrý. Příště jedu zas. /Kryštof/
 Bylo to super. Akorát ty znalosti
bysme měli víc natrénovat. Ubralo nám
to body. /Adam/

Foto: Tomáš Dudík
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a jestli vůbec se dá odpustit provinění
spáchané na milovaném člověku. Najdou
ten poklad usmíření, pochopení a
odpuštění, který se skrývá pod závěji ze
zloby, nenávisti a touhy po pomstě? To
vám neprozradím. Ale pro ty, co by si
knihu rádi přečetli, ale zase nemají čas,
mám skvělou zprávu: příběh byl
zfilmován a DVD s filmem máme v
knihovně k zapůjčení. Výborné téma k
zdobení adventního věnce, nebo lepení
lineckého cukroví. Co říkáte?
/Hanka Poledňová/

Setkání kněží rosického děkanátu
V úterý 21.11. byla v 9:00 sloužena
v kostele Všech svatých mše sv. při
příležitosti setkání kněží rosického
děkanátu. Bylo přítomno 10 kněží a 2
jáhni. Rosický děkan Mons. František
Koutný projevil radost, že díky situaci,
kdy v Ořechově bydlí nastálo kněz,
ořechovské farnosti územně patří do
správy „jeho“ děkanátu, a rád tedy
přijal pozvání o. Krzysztofa, aby
děkanátní setkání bylo v Ořechově.
Většina
přítomných
hostů
byla
v místním kostele poprvé. Farníci
vnímají jako požehnání, že v naší obci
bydlí kněz. Pamatujme v modlitbách na
kněze, ty, kteří zde působí i ty, kteří
zde doposud působili.
/Leona/

FARNÍ KNIHOVNA
Poklady pod sněhem
Jak už nadpis napovídá, dnes nás bude
dost zebat. Nejen z názvu knihy a z
prostředí, do kterého nás autorka
zavede, ale i z ústředního tématu knihy.
Takže si připravte teplou deku, kouřící
hrnek čaje do dlaní a pusťme se do
čtení.
Knihu
napsala
britská
spisovatelka Patricia St. John a nese
název Poklady pod sněhem. Děj se nám
otevře v kouzelné krajině švýcarských
Alp a nastíní nám životní příběhy
místních dětí i dospělých. Při jedné
nevinné dětské hře dojde k dramatické
události, která má doživotní následky a
staví hlavní hrdiny do nové situace.
Spolu s nimi si klademe otázku, zda, jak

FARNÍ MATRIKA
Všech Sv.
Pohřby: Jarmila Pešková (+31.10)
Křest: Timon Miroslav Oliva 12.11.
Sv. Jiří
Křest: Beáta Jana Kadlčíková 11.11.
Pohřby : Eduard Šiška (+23.10. Prštice),
Jan Vejpustek (+6.11 Radostice),
František Konečný (+10.11.)
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Z NAŠÍ DIECÉZE

CO NÁS ČEKÁ

 Slavnostní uvedení výstavy s názvem
„Brněnská diecéze ve fotografiích“
proběhlo po bohoslužbě v katedrále sv.
Petra a Pavla v Brně v neděli 12. 11.2017.
K letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze ji připravilo Diecézní
muzeum. Na výstavě se představuje 38
převážně amatérských fotografů se
svými snímky, které tito autoři dodali na
základě výzvy diecézního biskupa
Vojtěcha Cikrleho v předem určeném
termínu.
Jednašedesát
vybraných
fotografií
představuje
katedrálu
svatých Petra a Pavla jako první chrám
diecéze a pestrou mozaiku života v
jednotlivých
farnostech.
Na Petrově bude ke zhlédnutí do 15.
prosince 2017.

 na setkání se sv. Mikulášem se
mohou děti těšit v úterý 5.12.
v kostele Všech sv. – v 17:30 mše sv.
pro děti
 rorátní mše sv. budou slouženy
v kostele Všech svatých v sobotu 9.12.
a 16.12. v 7:00 hodin
 společenství sv. Peregrina se sejde
ve středu 13.12. v 18:30 na faře u
Všech sv. Jsou zváni i ostatní zájemci o
toto společenství
 mládež se schází po mši sv.
v 17:30 každý 2. a 4. pátek na faře u
Všech svatých
 jsme srdečně zváni na Adventní
koncert ZUŠ, který se koná v kostele
sv. Jiří v neděli 17.12. od 15:30
hodin

 Zájemci jsou zváni na adventní
duchovní
obnovu
s P.
Vojtěchem
Kodetem 9. prosince 2017 v Brně kině Scala na Moravském náměstí –
letáček je součástí tohoto zpravodaje

 společenství manželů v prosinci se
uskuteční v neděli 17.12. v 17:00 na
faře u Všech svatých. Jsou zvány i další
manželské páry. Pro malé děti je
zajištěné hlídání.

 Mládež od 15 do 25 let je srdečně
zvaná na duchovní obnovy do Duchovního
centru na Vranově u Brna vždy v sobotu
1x měsíčně od 10:00 do 16:30.
Soboty: 9.12.2017 a v roce 2018 13.1.,
17.2., 10.3., 14.4., 12.5. a 9.6. Srdečně
zvou řeholníci a řeholnice brněnské
diecéze. S sebou: přezůvky, Bibli, 50 Kč
a hlavně otevřené srdce!

 návštěva nemocných jako obvykle je
1. pátek v měsíci, své nemocné můžete
nahlásit otci Krzysztofovi osobně nebo
telefonicky.
 ke ztišení a modlitbě jsme zváni
každou 1. sobotu v měsíci od 19:00
do kostela sv. Jiří na adoraci a
modlitbu růžence
 Předvánoční sv. smíření lze přijmout
ve středu 20.12. v kostele sv. Jiří
před mší sv. v 17:30 a navíc po mši sv.
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do 19:00 hodin. Ve čtvrtek 21.12.
v kostele Všech sv. před mší sv. v 17:30
a po mši sv. také do 19:00.
 v pondělí 25.12. na Slavnost
Narození Páně bude možnost prohlídky
betlémů v kostele sv. Jiří a kostele
Všech od 15:30 do 17:00.

adventních a vánočních programech
připravovaných ve farnostech
 jsme srdečně zváni na 4. ročník
plesu farností Moravany a Ořechov.
Koná se 20. 1. 2018 v ořechovské
orlovně. Veškeré informace naleznete
na
webových
stránkách
www.farniples.cz , kde si také můžete
od 3.12. 2017 rezervovat vstupenky.

 při mši sv. v neděli 31.12.2017 na
svátek sv. Rodiny mohou manželé
obnovit svůj manželský slib

na
webu
krestanskevanoce.cz
můžeme najít různé další informace o

Bohoslužby v prosinci 2017
1.12.
2.12. 1. sobota
2.12. 1. sobota
2.12. 1. sobota
3.12. 1. adventní neděle
3.12. 1. adventní neděle
5.12.
6.12.
8.12. Slavnost P. Marie Neposkvrněné
8.12. Slavnost P. Marie Neposkvrněné
9.12.
9.12.
9.12.
10.12. 2. adventní neděle
10.12. 2. adventní neděle
12.12.
13.12.
15.12.
16.12.
16.12.
16.12.
17.12. 3. neděle adventní

pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý
středa
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý
středa
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
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Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.
Sv. Jiří
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.
Radostice
Prštice.
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří

17:30
15:30
16:30
19:00
8:00
9:15
17:30
17:30
9:00
17:30
7:00
15:30
16:30
8:00
9:15
17:30
17:30
17:30
7:00
15:30
16:30
8:00

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Růženec
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv. pro děti
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Roráty
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Roráty
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
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17.12. 3. neděle adventní
19.12.
20.12.
21.11. Den vzájemných modliteb farností
za bohoslovce a bohoslovců za farnosti
brněnské diecéze
22.12.
23.12.
23.12.
23.12.
24.12. 4. neděle adventní
24.12. Štědrý den
24.12. Štědrý den

neděle
úterý
středa
čtvrtek

Všech sv.
Všech sv.
Sv. Jiří
Všech sv.

9:15
17:30
17:30
17:30

Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.

pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle

17:30
15:30
16:30
18:00
9:15
17:00
21:30

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

25.12. Slavnost Narození Páně
25.12. Slavnost Narození Páně

pondělí
pondělí

8:00
9:15

Mše sv.
Mše sv.

25.12. Slavnost Narození Páně
26.12. sv. Štěpána
26.12. sv. Štěpána

pondělí
úterý
úterý

26.12. sv. Štěpána
27.12.
29.12.

úterý
středa
pátek

30.12.
30.12.
31.12. sv. Silvestr, Svátek sv.
Rodiny
31.12. sv. Silvestr, Svátek sv.
Rodiny
1.1.2018 Matka Boží, Panna Maria
1.1.2018 Matka Boží, Panna Maria

sobota
sobota
neděle

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

9:15

Mše sv.

8:00
9:15

Mše sv.
Mše sv.

1.1.2018 Matka Boží, Panna Maria

pondělí

Všech
sv.
Sv. Jiří
Všech
sv.
Prštice

neděle
pondělí
pondělí
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11:00 Mše sv.
8:00
Mše sv.
9:15
Mše sv.
11:00 Mše sv.
9:00
Mše sv.
17:30 Mše sv.
15:30 Mše sv.
16:30 Mše sv.
8:00
Mše sv.

11:00 Mše sv.
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