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ÚVODNÍ SLOVO
Každý nový rok je novým začátkem. Je
to kouzlo nedotčenosti a novoty, je to
přitažlivost nepoznaného. Ale zároveň na
nás v těchto prvních hodinách nového
roku doléhá i spousta starostí a obav.
Proto všechny naděje, ale i starosti,
které nosíme v srdci, přinášíme před
Boží tvář. On ví, jak se vyvinou
očekávané události a co všechno nás
potká.
Církev
nabízí
blízkost
a
povzbuzující přítomnost Matky Boží
Marie, která si vyzkoušela, co to
znamená prožívat nejistotu nového
začátku. Právě po andělově zvěstování v
jejím životě začalo skutečně cosi
nečekané a nové. Jak se k tomu všemu
Panna
Maria
postavila?
,,Maria
zachovávala všechna tato slova ve svém
srdci a přemýšlela o nich.“Touto svou
důvěrou a odevzdáním se do Boží vůle
položila základ novému začatku, který
chtěl a uskutečnil Bůh z lásky k lidem. A
protože řekla své ano - všem Božím
plánům s ní, skrze její víru i důvěru se
začaly dít velké věci. Znovu se doslova
otevřela brána nebe pro všechny, kteří
se podobne jako ona vydají v důvěře do
Božích rukou.
Když tedy začínáme s Marií tento nový
začátek, začátek nového roku, hledejme
spolu s ní to, co nám v naší nejistotě
může přinést klid, tak jako tehdy jí, na
začátku naplnění zaslíbení. Jak se tedy

rok 2018 může stát dobrým rokem?
Nejprve je potřebná skutečná moudrost
a schopnost rozlišovat. Postavit věci do
správného světla, hledat skutečné
hodnoty života.
Učit se správně chápat svou svobodu,
kterou člověk naplno pochopí až ve
vztahu k Bohu. Bez Boha, bez hlasu
svědomí a bez morálky se dnes - aťuž ve
společnosti nebo ve světě-postupovat
určitě nedá! Víra má při tom všem
napomáhat. Víra v Boha jako ten
nejpevnější základ dobroty člověka. Již
dnes a pěkně od začátku nového roku se
můžeme vzájemně povzbuzovat v naší
víře, a to i slovy žalmisty:
„I kdybych šel temnotou rokle, nebudu
se bát zlého, neboť ty jsi se mnou!“
Měli bychom začít citlivěji vnímat tuto
Boží přítomnost ve všech našich akcích a
při všech našich skutcích. Tato víra musí
být oporou ve velkých pokušeních i
trápeních. Tak jak se Maria se synem v
náručí ptala, co jí přinese budoucnost,
ptáme se na začátku nového roku i my:
Co nám přinese? Podívejme se ještě
jednou na Matku Boží. Její naděje se
naplnily, všechno to špatné a těžké se z
trápení obrátilo na velkou radost a
oslavení. Meč bolesti, který jí na
začátku pronikl duši, byl skrze její
důvěru v Boží pomoc přetaven na
královskou korunu slávy. Ze srdce vám
všem přeji, aby ten nový rok 2018 byl
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pro vás rokem úspěšným. Aťje to pro
vás především rok živé víry. Abyste tak
na každém kroku pocítili Boží blízkost v
radostech i pomoc při zvládání těžkých
chvil. Přeji vám, abyste Krista nikdy
neztratili z dohledu a abyste skrze
takový vztah k Bohu upevňovali i své
vztahy s lidmi. Zachovejte si živou víru
a ať Vám Bůh žehná do Nového Roku
2018

Panny Marie se slaví 15. srpna.
V Jeruzalémě se tento den vyvinul od 5.
stol. ve svátek Dormitio (zesnutí Panny
Marie). Svátek Narození Panny Marie
8. září pochází pravděpodobně ze
slavnosti posvěcení dnešního kostela sv.
Anny v Jeruzalémě, který byl postaven
na místě, kde byl rodný dům Panny
Marie. Panna Maria je s Janem
Křtitelem jedinou světicí, u níž se slaví
liturgicky den narození. K mariánským
památkám v církevním roce patří: Panny
Marie Lurdské 11. února, který se týká
Mariina zjevení r. 1858 v Lurdech;
Panny Marie, prostřednice všech
milostí (8. května), Panny Marie
Karmelské (16. července), Panny Marie
růžencové (7. října), památka vznikla po
námořní bitvě u Lepanta r. 1571. Cyklus
svátků zakončuje svátek Zasvěcení
Panny
Marie v Jeruzalémě 21.
listopadu.
/převzato z www.iencyklopedie.cz/

otec Krzysztof
LITURGIE A MODLITBA
Rok s Pannou Marií
První den Nového roku začínáme
s Pannou Marií, Matkou Boží, a můžeme
pod její mateřskou ochranou prožít
každý den celého roku. V liturgickém
kalendáři
najdeme
velký
počet
mariánských svátků. Pro jejich rozdílný
význam se dělí na slavnosti, svátky a
památky. Víra, že Panna Maria byla jako
vyvolená žena od narození bez hříchu, je
obsahem slavnosti
Neposkvrněného
početí Panny Marie 8. prosince. Roku
1854 byla tato pravda víry povýšena na
dogmatickou
definici.
Slavnost
Zvěstování Panny Marie, devět měsíců
před Vánocemi (25. 3.), vznikla z
biblického vyprávění, v němž archanděl
Gabriel
zvěstuje
Marii
narození
Ježíšovo. Svátek Navštívení Panny
Marie (dříve 2. července, od 2.
vatikánského koncilu 31. května) spočívá
na biblické zprávě o návštěvě Panny
Marie u Alžběty (evangelium sv. Lukáše
1,39 násl.). Slavnost Nanebevzetí
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Světový den migrantů a uprchlíků
14. ledna - Papež František od prvních
let svého pontifikátu vyjadřuje zvláštní
starost o smutnou situaci uprchlíků a
migrantů, kteří utíkají před válkami,
pronásledováními, přírodními katastrofami a chudobou. Připojme se i my
k modlitbě na tento úmysl. „Boží Matka,
která přímo na sobě zakusila tvrdost
vyhnanství (srov. Mt 2,13-15), láskyplně
doprovázela svého Syna po cestě na
Kalvárii, a nyní se věčně účastní slávy.
Její mateřské přímluvě svěřujme
naděje všech migrantů a uprchlíků na
světě a touhy společenství, která je
přijímají, abychom se všichni, v souladu
s vrcholným Božím přikázáním, učili
milovat bližního, cizince, jako sebe
samotné.“

MÍROVÁ PŘÁNÍ
PAPEŽE FRANTIŠKA

Světový den míru
1. ledna - Svatý otec František vydal
poselství u příležitosti 51. Světového
dne míru. „Mír všem lidem a všem
národům země! Pokoj, který andělé
zvěstují pastýřům o vánoční noci, je
velikou touhou všech lidí i všech národů,
především těch, které už déle pociťují
jeho nedostatek. Mezi těmi, jež nosím
ve své mysli a za něž se modlím, chci
znovu připomenout oněch více než dvě
stě padesát milionů migrantů ve světě, z
nichž dvacet dva a půl milionu jsou
uprchlíci. Jsou to – jak prohlašoval můj
milovaný předchůdce Benedikt XVI. –
„muži, ženy, děti, mladí i staří hledající
místo pro život v míru“. Proto, aby ho
našli, jsou mnozí z nich připraveni
riskovat život na cestě, která je v
mnoha případech dlouhá a nebezpečná,
musí podstupovat námahu a utrpení,
čelit plotům a zdem postaveným ve
snaze zabránit jim v dosažení jejich
cíle. V duchu milosrdenství objímáme
všechny ty, kdo jsou na útěku před
válkou a hladem anebo jsou nuceni
opustit své země kvůli diskriminaci,
pronásledování, chudobě a zničenému
životnímu prostředí.“

Týden modliteb za jednotu křesťanů
18. - 25. ledna - křesťané z různých
církví se budou společně modlit za
jednotu. Mottem týdne budou slova,
která zpívali Izraelité po vysvobození z
otroctví: Tvá pravice, Hospodine,
velkolepá v síle (Ex 15,6).
/Leona/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Tomáš Akvinský
Narodil
se
kolem
roku
1225
v Roccasecca u Neapole v rodině hrabat
z Aquina. Studoval na Monte Cassinu a
později v Neapoli, kde v 18-ti letech
vstoupil
k
dominikánům.
Jeho
představení ho poslali za vzděláním do
Říma, Boloně a pak do Paříže. Zde se
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poprvé setkal s vynikajícím teologem a
filozofem Albertem Velikým. Jako
profesor teologie přednášel potom sám
v Paříži, kde oceňovali originalitu jeho
názorů; zde také vznikl traktát O
Trojici a pojednání O pravdě. Šedesátá
léta strávil v Římě, kam ho povolal papež
Urban IV, aby zastupoval římskou
církev v jednání s byzantským císařem o
unii; byl rovněž papežem pověřen, aby
napsal oficium k oslavě eucharistie.
Stýkal se i zde se svým učitelem
Albertem Velikým a prohluboval studium
Aristotelova učení. Pochopil, jak je
důležité pro latinský Západ znát díla
řeckého myslitele. Toto učení se pak
stalo rámcem jeho veliké Teologické
summy, vrcholného díla středověku;
hlásal s výjimečnou autoritou harmonii
mezi vírou a rozumem. Tomismus měl
zůstat jednou z hlavních cest filozofie
a teologie. Lev XIII. prohlásil jeho
učení za závazné pro katolickou církev.
Pro misionáře napsal užitečné dílo
Summa proti pohanům, jiné jeho dílo je
pojednání O moci Boží, O politické
vládě. Zemřel 7. března 1274 v
cisterciáckém opatství ve Fossanuově
ve střední Itálii cestou na 2. lyonský
koncil. V roce 1323 byl prohlášen za
svatého, 1567 za učitele církve, 1880
za patrona katolických škol
28. leden je výročí přenesení jeho
ostatků do katedrály v Toulouse ve
Francii.
Jeho
atributy: drahokam,
kalich,
holubice,
kniha,
slunce.
/Lada/

Člověka naplní úžasem zbožnost sv.
Tomáše Akvinského. Tento dominikán,
kněz a univerzitní profesor zanechal po
sobě
mnoho
děl,
které
nebyly
zapomenuty ani po necelých 800 letech.
Základní teologické pravdy sv. Tomáš
zapracoval do písní tak, abychom i my,
prostí věřící, je mohli slyšet a zároveň
si zapamatovat. Mám na mysli především
texty písní, kterými v našich kostelích
doprovázíme liturgii: Klaním se ti
vroucně (Kancionál 712), K svátku
tajemnému (Kancionál 710), Sióne chval
Spasitele (Kancionál 717). Nechtěla
bych zapomenout ani na zhudebněnou
modlitbu Dej mi, Pane, bdělé srdce.
Děkujeme našim chrámovým zpěvákům,
že nám stále tyto krásné texty
připomínají.
1. Dej mi, Pane, bdělé srdce, / ať se ti
dnes
nevzdálím
nerozvážným
smýšlením. / Dej mi srdce ušlechtilé, /
jež by žádný špatný cit nedokázal
ponížit.
2. Dej mi, Pane, pevné srdce, / které
nikdy nezlomí nesnáze či pohromy. / Dej
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mi
srdce
nezávislé, /
svobodné
a odvážné, povznesené nad vášně.
3. Dej mi rozum, jenž tě hledá, /
moudrost, která nalezne život podle
vůle tvé. / Dej mi pravou, pevnou víru, /
lásku, v níž se přetvořím / a stanu se
zcela tvým. (Kancionál 927)

při které byla přistavěna na západní
straně barokní loď a na východní straně
věž. Kostel je chráněn jako kulturní
památka.

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Rosický děkanát je jedním z 20
děkanátů brněnského biskupství. Do
rosického děkanátu patří tyto farnosti:
1. Čučice 2. Dolní Kounice 3. Domašov 4.
Ivančice 5. Neslovice 6. Ořechov - sv.
Jiří 7. Ořechov - Všech svatých 8.
Oslavany 9. Ostrovačice 10. Pravlov 11.
Rosice u Brna 12. Řeznovice 13. Střelice
u Brna 14. Troubsko 15. Veverské
Knínice 16. Vysoké Popovice 17. Zbraslav
u Brna 18. Zbýšov u Brna.
Děkanem
rosického
děkanství
je
R.D.Mons. František Koutný, který sídlí
v Troubsku.
Postupně bychom vám zde chtěli krátce
představit
kostely
jednotlivých
farností.
1. Farnost Čučice
Do farnosti Čučice spadají obce Čučice,
Ketkovice a Sudice. Obec Čučice se
nachází zhruba 35 km jihozápadně od
Brna, poblíž města Oslavany. V Čučicích
je farní kostel sv. Jakuba Staršího.
Původní jádro kostela je zřejmě
středověké,
tvoří
nynější kněžiště.
Údajně v roce 1707 chrám vyhořel. V
roce 1748 proběhla rozsáhlá přestavba,

Kostel sv. Jakuba Staršího v Čučicích – foto: Wikipedie

Taktéž filiální kostel v Ketkovicích,
vzdálený od Čučic asi 4 km a zasvěcený
sv. Kateřině Alexandrijské, je veden
jako
kulturní
památka.
Původní
ketkovický kostel pocházel snad z 13.
nebo podle zasvěcení z 14. století. Na
jeho místě byl v roce 1780 postaven
nový jednolodní barokní chrám s kněžištěm a hranolovou věží v západním
průčelí. Z jižní strany je ke kostelu
přistavěna sakristie.

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ketkovicích – foto: Wikipedie
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Více o farnosti Čučice můžete najít na
www.farnostoslavany.cz

jiné připomínat spojení naší rodiny s
velkou farní rodinou.
/za všechny účastnice Anička R./

/Pozn.: Farní kostel je v územním
členění různých křesťanských církví
hlavní kostel farnosti, zpravidla v něm
sídlí farář. Vedlejší kostely farnosti se
nazývají filiální./

Přišel k nám Mikuláš
V úterý 5.12. jsme se zúčastnili dětské
mše sv. v kostele Všech svatých v
Ořechově. Děti jako vždycky seděly
vepředu před lavicemi. Potěšilo nás, že
jich bylo tolik, a také jejich rodičů a
prarodičů, kteří přišli s nimi.
Otec Krzysztof si po evangeliu pozval
děti před oltář a povídal si s nimi. Je to
vždycky zajímavé, že na některé otázky
děti odpoví hned, někdy to chvíli trvá,
ale děti se snaží! Některé odpovědi jsou
i úsměvné a milé. Při modlitbě Otčenáš
jsme se všichni drželi za ruce. To byl
taky silný zážitek! Po svatém přijímání
nám děti pod vedením paní katechetky
Radky zazpívaly ukazovací písničku „Za
pár dní se Ježíš narodí“.
Po požehnání nastalo velké očekávání,
jestli přijde svatý Mikuláš! Měl trochu
zpoždění, ale přišel, i s andělem.Přinesli
koš dárečků, které anděl rozdával. Sv.
Mikuláš samozřejmě chtěl po dětech,
aby mu zazpívaly, nebo řekly nějakou
básničku. Ty odvážné řekly, ale některé
se styděly. Nakonec dostaly balíček
všechny děti.  I otec Krzysztof.
Dětské mše sv. bývají od září
pravidelně, v pátek v 17.30 v kostele
Všech svatých a bývá to zážitek! Ta
další bude v pátek 5. ledna 2018 a po
jejím skončení se bude žehnat
koledníkům Tříkrálové sbírky.
/Honza U./

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Tvoření adventních věnců
V úterý 28. listopadu jsme se sešly na
faře při kostele Všech sv. ke společné
tvorbě
adventních
věnců.
Hanka
Trenzová nám ukázala, jak uplést věnec
jako zkušená aranžérka, a zajistila nám
také veškerý potřebný materiál. Velmi jí
děkujeme, že si udělala čas. Náš dík
patří také Mileně Kovářové, že nám
pohlídala naše malé ratolesti a zabavila
je.

Foto: Milena Kovářová

Strávily jsme spolu na faře velmi
příjemné
odpoledne.
Po
nedělním
žehnání jsme si věnce odnesly do svých
domovů. Po celý advent nám budou mimo
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dek a kožichů, práskl do koní a jelo se
jako o závod, třeba k tetičce do
Syrovic na návštěvu. To byl zážitek, už
tenkrát „adrenalinový“. Před rokem nám
o. Mariusz zorganizoval roráty u Všech
svatých s bratry misionáři sv. Vincence.
Na roráty navazovalo agapé a možnost
shlédnout filmy a obrázky z činnosti
ořechovské farnosti. Všem přítomným
připravil silný zážitek, hlavně nám
starším, kteří jsme již měli rorátovou
zkušenost, ukázal, že obnovení staré
tradice je možné. Díky, otče Mariuszi.
Díky i Vám, otče Krzysztofe, za
pokračování rorátů v našich obou
ořechovských farnostech – sv. Jiří i
Všech svatých.
/Jindřiška a Ivan Macíčkovi/

Foto. Tomáš Dudík

Církevní rok začíná Adventem
Advent je doba těšení se na příchod
našeho Pána Ježíše na náš svět. Trvá
čtyři neděle a začíná vždy mezi 27. 11.3. 12. Každou neděli rozsvěcujeme na
adventním věnci jednu svíčku. Čistíme
své domy, kostely a duše. Očekáváme
radostné dny. Je na nás pamětnících,
abychom předávali svědectví o minulé
době svým dětem a vnukům. Dříve byl
venkovský život více spjat s životem
církve a jejími svátky. Jako děti jsme s
rodiči a babičkami chodili v adventní
době na roráty. Roráty jsou mše svaté,
sloužené brzy ráno, ještě za tmy.
Přespolní (ze Silůvek a Prštic) chodili s
lampičkami a světýlky dlouhou cestu ke
sv. Jiřímu. Po mši svaté se navštěvovali
příbuzní
a
hostili
se
vzájemně
bábovkami, kávou, čajem. Vyprávěli si
novinky. (Že by už tenkrát začínali s
agapé?) Trošku se ohřáli a vraceli se
domů. Během vánočních svátků se dala
zažít také šlitáž. Nebylo moc práce,
koně byli odpočatí, tak hospodář
zapřáhl do saní, ostatní se zabalili do

Roráty
V sobotu 9. prosince v 1. adventním
týdnu jsme se v 7 hodin ráno sešli v
kostele Všech svatých. Při svíčkách,
které
jsme
si
přinesli,
někteří
rozsvícené již z domova, začala mše
svatá, tak zvaná roráty. Až do Sláva
Bohu na výsostech probíhala mše svatá
v přítmí svíček. Domů jsme odcházeli
naplněni Boží milostí a radostným
očekáváním narození Ježíše Krista.
Těšili jsme se již na příští sobotu 16.
Prosince, kdy byly další roráty. Po mši
svaté nás otec Krzysztof pozval na
faru, kde jsme společně posnídali a
příjemně
si
popovídali.
Milým
překvapením pro nás bylo, že nás čekají
ještě dvě rorátní mše svaté, a to 18.
prosince a 22. prosince. Děkujeme otci
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Krzysztofovi, že pro nás tyto mše
sloužil. My starší jsme si vzpomněli na
dětská léta, kdy jsme s našimi
babičkami za tmy šlapali do kostela a
potom utíkali do školy. Roráty pro nás
byly krásným zpestřením adventní doby.
/Marie Šmídová/

vedením skvělého muzikanta pana
Rudolfa Zavadila staršího. Zazněly hlasy
jeho mimořádných zpěváků – Marie
Korousové, na jejíž hlas se nedá
zapomenout, také Alenky LhoteckéBrázdové, Olinky Zouharové, Felixe
Pehala, Aloise Vrbky a také celé plejády
nás, zpěváčků. Kostelem zněla vánoční
mše, kterou napsal pan Rudolf Zavadil a
zpívali jsme ji pak i v ořechovském
kostele, v Želešicích, v Syrovicích i
jinde. Při vzpomínce na minulé doby
nemohu nevzpomenout pátera Josefa
Valeriána. Hned po svém příchodu do
Ořechova sestavil dětský pěvecký sbor
z dětí, které chodily do náboženství. A
pan kaplan, jak jsme mu říkali, byl
úžasně trpělivý při dirigování 70 dětí,
což chtělo nejen pevnou vůli, ale hlavně
lásku k nám všem. Byly to doby našeho
mládí, zejména o vánocích naplněné
krásou hudby a kouzlem nádherných
fresek tikovského kostela.
/Věra Blaňková/

Ohlédnutí a zavzpomínání
Jak to bývalo dříve, asi tak před
šedesáti lety? Adventní čas a roráty!
Mladší ročníky při dotazu, co jsou to
roráty, řadí význam tohoto slova málem
do oblasti fantazie. A ranní vstávání v 6
hodin ráno, ještě za tmy cesta do
kostela a potom hned do školy –
nepředstavitelné!
Avšak
potemnělý
kostel, kde hořely jen svíce a zněl zpěv
„Rorate coeli desuper – Rosu dejte
nebesa shůry“, byl plný tajemství
nadcházejících vánočních svátků. Celý
adventní čas byl tehdy klidnější, bez
nynějšího třeštění. Také se uklízelo,
zdobily se domácnosti, připravovaly
dárečky. Ale dělo se to v pohodě, se
zaměřením na Adventus , což je příchod
Ježíše Krista o vánocích. A samotné
vánoční svátky?
Krásná, mimořádná
událost! Už při prvních krocích
z domova, když jsme šli na půlnoční,
zaznělo z tikovského kopce troubení
vánočních koled v podání pánů Františka
a Antonína Novákových. Hlas trubek se
nesl nad celou vesnicí, všude ležel sníh,
nebe bylo tmavé, na něm zavěšené
hvězdy, sníh křupal pod nohama a zněly
koledy…bylo to neskutečné. V tikovském
kostele byl připraven sbor zpěváků, pod

Adventní koncert u sv. Jiří
Udělali jsme dobře všichni, kdo jsme
navštívili
adventní
koncert
v
tikovickém kostele o třetí neděli
adventní. Konal se již potřetí, potřetí
bylo beznadějně plno. Muzikanti hráli
se svými učiteli a dokázali, že jsou
učenlivými žáky. Koncert byl dobře
vygradovaný, nejlíbivější vystoupení si
účinkující nechali na závěr. ( Klarinetové
kvarteto Clarteto a Komorní pěvecký
sbor - ti to u mně vyhráli ) Díky všem
organizátorům koncertu za příjemný
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zážitek. Atmosféru koncertu vystihl
nejlépe p. ředitel ZUŠ při závěrečném
loučení. "Dnes jsme muzikanti i
posluchači cítili, že v tomto krásném
prostředí jsme k Bohu blíž! "Těšíme se
za rok na shledanou. Přijďte určitě
také!
/Ivan Macíček/

P.Trenz@seznam.cz
774 506 864.

Poděkování
S radostí a úctou bych chtěla
poděkovat všem členům chrámového
sboru u Všech svatých za to, že věnovali
to nejcennější, co mají, svůj čas a
energii, k nácviku písní na Vánoce.
Začali jsme zkoušet koncem října, a z
prvního napětí co budeme zpívat, po
výkřiky, to prostě nemůžeme zvládnout,
se pomalinku rodila hudba, kterou si
dovolíme přivítat příchod Páně v pondělí
na mši svaté. Děkuji všem.
/Jana Ryšavá/

nebo

tel.

Obal nového CD – foto: Petr Trenz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Tříkrálová sbírka letos proběhne:
 Ořechov - sobota 6.1.
 Prštice - sobota 6.1. a neděle 7.1.
 Silůvky – sobota 6.1.
 Radostice -nová skupinka bude chodit
obcí zcela poprvé, tak je provázejme
v modlitbě.
Kdo by chtěl pomoci jako koledník, může
kontaktovat koordinátory za jednotlivé
obce, které spadají do našich farností.
Ořechov - Tomáš Dudík (736537231),
Silůvky - Lada Badinová (775696694),
Prštice - Jana Jedličková (607173365),
Radostice–Vojtěch Švestka(723913919)

Historie a současnost skupiny Fatima
Počátky křesťanské skupiny Fatima
z Ořechova
sahají
do
raných
devadesátých let. Již tehdy začala hrát
vlastní autorské písně. V roce 1997
obdržela pozvání k nahrávání ve studiu
Radia Proglas a podařilo se jí vyhrát
tamní hitparádu. Po roce 2003 přišla
méně aktivní léta. V roce 2012 však
došlo k obnovení činnosti a skupina se
mění ve čtyřhlasý sbor s rytmickým
doprovodem, který čítá okolo 20 členů
různého věku a hraje na bohoslužbách a
koncertech. V repertoáru má téměř 30
vlastních skladeb. Pět z nich je na
novém mini CD, které si můžete
objednat u Petra Trenze. Kontakt:
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Heslo „Totus tuus“ si vzal za vlastní i
sv. Jan Pavel II. jako projev mariánské
úcty.
/Leona/

Z FARNÍ KNIHOVNY
V naší Farní knihovně sv. Zdislavy v
Ořechově mne padla do oka útlá
knížečka mariánských modliteb. Jakoby
zapadla do tématu, kterým začíná toto
číslo farního zpravodaje. Má název
Totus Tuus. Kniha je brožovaná, má
tedy podobu spíše takového sešitu, má
asi 60 stran, byla vydána v roce 1994 a
sestavili ji bohoslovci Arcibiskupských
seminářů v Praze a Olomouci. Obsahuje
krásné a vroucné modlitby různých
svatých a významných osobností, také
různé pobožnosti, korunky, růžence,
litanie a zásvětné modlitby.

FARNÍ MATRIKA
Sv. Jiří
Křest:
Pohřby : Libuše Šalplachtová ( + 1.12.)

POZVÁNÍ Z NAŠÍ DIECÉZE
 Duchovní večery s názvem
Jsme
jedno a není nám to jedno? jsou
určeny všem manželům bez ohledu na
délku manželství. Jejich cílem je
podpořit manžele v umění zastavit se a
prožít čas jenom ve dvojici. Konají se
jednou za měsíc v pátek od 18:30 do
20:30 v kostele sv. Michala na
Dominikánském náměstí v centru Brna.
Jedná se o termíny v roce 2018: 26.
ledna, 23. února, 23. března, 27.
dubna a 25. května. Na programu je mše
sv., přednáška a moderovaná adorace.
Večerem provází trvalý jáhen Mgr. Jan
Špilar. Vstupné je dobrovolné a na akci není
nutné se přihlašovat předem.

Totus tuus je latinské heslo znamenající
v překladu celý Tvůj, ve vztahu k Panně
Marii. Heslo je fragmentem latinské
modlitby k Matce Boží. Autorem
modlitby je sv. Ludvík z Montfortu
(francouzský katolický kněz, svými spisy
významně přispěl k rozvoji katolické
mariologie, žil v letech 1673- 1716)

 jsme srdečně zváni do sousední
farnosti Moravany na Večery chval.
Konají se pravidelně v kostele sv.
Václava od 19:00. Nejbližší termíny:
27.1.2018, 24.2.2018

V překladu modlitba zní:
Jsem celý Tvůj a všechno,
co mám, je Tvé,
můj milý Ježíši,
skrze Marii,
Tvou svatou Matku

CO NÁS ČEKÁ
 navštěvovat nemocné bude o.
Krzysztof navštěvovat opět na 1. pátek
v měsíci (5. ledna), své nemocné
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můžete nahlásit otci osobně
telefonicky (732 369 069)

nebo

16.1. v 15:30 mše sv. v kapli
rajhradského Hospice sv. Josefa. Mše
sv. bude sloužena za všechny členy
společenství a jejich rodiny. Více o
společenství
najdete
na
www.peregrin.webnode.cz

 mše sv. se zaměřením pro děti
v kostele Všech sv. bude na 1. pátek
v měsíci - 5. ledna v 17:30 z formuláře
Zjevení Páně. Po požehnání tříkrálovým
koledníkům se uskuteční adorace se
zasvěcením Nejsvětějšímu Ježíšovu
Srdci.

 jsme srdečně zváni na 4. ročník
plesu farností Moravany a Ořechov.
Koná se 20. 1. 2018 v ořechovské
orlovně od 20:00. Veškeré informace
naleznete na webových stránkách
www.farniples.cz
 v neděli 28. ledna od 12:00 se koná
Florbalový
turnaj
ministrantů
v Telnici. Kdo se z našich ministrantů
chce zúčastniti, nahlaste se, prosím, do
7. ledna Viktoru Steingartovi ( 777 984
797)
 společenství manželů v lednu se
uskuteční v neděli 28.1. od 17:00 na
faře u Všech svatých. Jsou zvány i další
manželské páry. Pro malé děti je
zajištěné hlídání.

 1. sobota v měsíci 6.1. je sv.
Zjevení Páně – Tří králů – mše sv.
bude sloužena u sv. Jiří v 9:00 hodin,
od 8:30 je modlitba sv. růžence
(večerní od 19:00 není). Po mši sv. otec
Krzysztof požehná koledníkům.
 jsme srdečně zváni na Vánoční
koncert, který se koná v kostele Všech
svatých
v neděli
7.1.2018.
Čas
začátku bude upřesněn na plakátku
v kostele.
 společenství sv. Peregrina se
v lednu nesejde tradičně 3. středu na
faře, ale místo toho se zúčastní v úterý

Bohoslužby v lednu 2018
1.1.Nový rok, Matka Boží, Panna Maria

2.1.

úterý

Sv. Jiří
Všech sv.
Prštice
Všech sv.

5.1.
1. pátek v měsíci
6.1. Zjevení Páně, Tři králové,
1. sobota v měsíci

pátek

Všech sv.

8:00
9:15
11:00
17:3018:00
17:30

Sv. Jiří
Sv. Jiří
Radostice
Prštice

8:30
9:00
15:30
16:30

pondělí

sobota
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Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace

Růženec
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Mše sv. pro děti
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Bohoslužby v lednu 2018
7.1. Křtu Páně

neděle

9.1.
10.1.
12.1.
13.1.

úterý
středa
pátek
sobota

14.1. 2. neděle v mezidobí

neděle

16.1.
17.1.
19.1.
20.1.

úterý
středa
pátek
sobota

21.1. 3. neděle v mezidobí

neděle

23.1.
24.1.
26.1.
27.1.

úterý
středa
pátek
sobota

28.1. 4. neděle v mezidobí

neděle

30.1.
31.1.

úterý
středa

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

8:00
9:15
17:30- 18:00
17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15
17:30 – 18:00
17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15
17:30 – 18:00
17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15
17:30 – 18:00
17:30

Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.

Děkujeme všem,
kdo nám pomáhají s obsahem Peregrínka,
poporují nás modlitbou a finančně.

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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