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ÚVODNÍ SLOVO
Homilie papeže Františka ze slavnosti
Božího Těla
O slavnosti Corpus Domini se několikrát
vrací téma paměti: „Pamatuj na celou
cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh
abys nezapomněl na Hospodina , který
tě sytil na poušti manou“ – říkal Mojžíš
lidu. „To čiňte na mou památku“ – řekne
Ježíš nám. „Pamatuj na Ježíše Krista,“
řekne Pavel svému učedníkovi. „Chléb
živý, který sestoupil z nebe,“ je svátost
upamatování, která nám reálně a
hmatatelně připomíná dějiny Boží lásky
k nám.
Pamatuj říká dnes Boží slovo každému z
nás. Paměť Pánových skutků dávala lidu
sílu na poušti. Pamatováním si toho, co
pro nás učinil Pán, se zakládají naše
osobní dějiny spásy. Paměť je pro víru
podstatná jako voda pro rostlinu. Jako
nemůže rostlina setrvat při životě a
nést plody bez vody, tak také víra,
pokud nečerpá z paměti skutků
učiněných Pánem pro nás. „Pamatuj na
Ježíše Krista.“
Pamatuj. Paměť je důležitá, protože
nám umožňuje přebývat v lásce,
pamatovat znamená nosit v srdci (ricordare), nezapomenout, kdo miluje nás
a koho jsme povoláni milovat. A přece
tato jedinečná schopnost, kterou nám
daroval Pán, je dnes poněkud oslabena.
V uspěchanosti, do níž jsme ponořeni,

nám, jak se zdá, mnoho lidí a mnoho
faktů uniká. Rychle obracíme stránky;
dychtíme po novostech, ale jsme chudí
na vzpomínky. Pálením vzpomínek a
chvilkovým prožíváním riskujeme, že
zůstaneme na povrchu, v proudu
následujících věcí, nevydáme se na
hlubinu a připravíme se o měřítko, které
nám připomíná, kdo jsme a kam jdeme.
Vnější život se pak stane útržkovitým a
ten niterný netečným.
Dnešní slavnost nám však připomíná, že
v této životní útržkovitosti nám vychází
Pán vstříc přívětivou křehkostí, kterou
je eucharistie. V Chlebu života nás
přichází navštívit Pán a stává se
skromným pokrmem, který uzdravuje
láskou
naši
paměť
stonající
uspěchaností. Eucharistie je totiž
památkou Boží lásky. „Připomínáme si
památku Jeho umučení“ , Boží lásky k
nám – ta je naší silou a naší oporou na
cestě. Proto nám tolik prospívá
eucharistická
památka:
není
to
abstraktní,
studená
a
povrchní
vzpomínka, nýbrž živá a útěchyplná
památka
Boží
lásky.
Paměť
anamnestická a mimetická. V eucharistii
je veškerá chuť Ježíšových slov a gest,
příchuť Jeho Paschy, vůně Jeho Ducha.
Jejím přijímáním se nám do srdce
vtiskuje jistota, že On nás miluje. A
když to říkám, myslím zejména na vás,
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děti, které zanedlouho přistoupíte k
prvnímu svatému přijímání a je vás tady
hodně.
Eucharistie v nás tak formuje vděčnou
paměť, abychom v sobě rozpoznávali, že
jsme děti milované a sycené Otcem;
svobodnou paměť, aby Ježíšova láska,
Jeho odpuštění zahojilo rány minulosti a
zacelilo vzpomínky na utrpěná i
způsobená příkoří; trpělivou paměť,
abychom v protivenstvích věděli, že
Ježíšův Duch zůstává v nás. Eucharistie
nám
dodává
odvahu:
i
na
té
nejneschůdnější cestě nejsme sami, Pán
na nás nezapomíná a pokaždé, když za
Ním přijdeme, občerství nás láskou.

rozdělené církve. K oslavě 28. 4. složil i
latinské texty.
Počátky svátku však sahají až k sv.
Bonaventurovi,
který
k
svátku
Navštívení složil pro františkánský řád
veršované modlitby již r. 1236. Svátek
se slavil 2. 7. podle františkánského
zvyku i po rozšíření na celou Církev
papežem Urbanem VI. na naléhání Jana
z Jenštejna za odstranění rozkolu v
západní Církvi. Prakticky se jeho slavení
ujalo až po husitských válkách a za
pomoci usnesení basilejského koncilu r.
1441.
Jan z Jenštejna si přál slavení svátku
mezi Zvěstováním Páně a narozením
Jana Křtitele. K tomuto přesunu na 31.
květen došlo až při úpravě kalendáře r.
1969 za Pavla VI. Svátek zároveň
završuje i měsíc zasvěcený Panně Marii.
Svátek přibližuje druhé tajemství
svatého růžence: "s kterým jsi, Panno
Alžbětu navštívila."
Maria
nesla
posvěcení
svému
příbuznému, který se měl narodit, aby
jednou působil jako předchůdce Božího
Syna. Alžběta byla pravděpodobně
Mariinou tetou a z vnuknutí Ducha
svatého se jí dostalo poznání, že k ní
přichází Matka očekávaného Mesiáše.
"Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav,
pohnulo se dítě v jejím těle; byla
naplněna Duchem a zvolala velikým
hlasem: »Požehnaná jsi nade všechny
ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak
to, že ke mně přichází matka mého
Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého

LITURGIE A MODLITBA
Navštívení Panny Marie (latinsky
obvykle Visitatio Beatissimae Mariae
Virginis) je označení pro novozákonní
událost, popsanou v Lk 1, 40 – 56.
Svátek nám připomíná setkání Panny
Marie s matkou Jana Křtitele, svatou
Alžbětou. Na jeho zavedení má zásluhu
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna,
který jej poprvé slavil r. 1386 jako
prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení
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pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se
radostí dítě v mém těle. A blahoslavená,
která uvěřila, že se splní to, co jí bylo
řečeno od Pána.«" (Lk 1,40-45)
Maria v odpověď zapěla chvalozpěv
nazvaný Magnificat:
„Velebí má duše Hospodina a můj duch
jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl
na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení, že mi učinil veliké věci
ten, který je mocný. Jeho jméno je
svaté. A jeho milosrdenství trvá od
pokolení do pokolení k těm, kdo se ho
bojí. - Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené
povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a
bohaté propustil s prázdnou. - Ujal se
svého služebníka Izraele, pamatoval na
své milosrdenství, jak slíbil našim
předkům, Abrahámovi a jeho potomkům
navěky.“ ( Lk 1,46-55)

U Alžběty byla Panna Maria poprvé
"Prostřednicí milosti."
Co vše Maria k Alžbětě přinesla? Posvěcení Janu Křtiteli. - Zjevení
pravdy o Vtělení. - Příklad lásky, pomoc
a radost. - Chvalozpěv nazvaný
Magnificat.
Zde je Mariin vzor jak ode všeho a se
vším jít k Bohu. Všude a za vše Boha
velebit. Žít ve věrnosti Božímu plánu,
žít s Bohem a pro Boha. Jinými slovy:
žít Láskou.
/podle catholica.cz zpracovala Lada/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Jan Křtitel
Na rozdíl od ostatních světců je u Jana
slaveno přednostně jeho narození na
svět, zatímco u ostatních odchod do
nebeské vlasti. Ten je u Jana
připomínán jako jeho umučení 29. srpna
pouhou památkou. Důvodem je význam
jeho povolání, pro které byl předurčen a
posvěcen již před svým narozením a
které církev slavnostně připomíná i
vigílií.
Jeho rodiči byli židovský kněz
Zachariáš a Alžběta, manželé, kteří žili
ve vesnici Ain Karim. Velmi dlouho se
jim nedařilo mít dítě, které bylo v
Izraeli ceněno jako Boží požehnání a
pro pokročilý věk se již vzdali naděje.
Tehdy se Zachariášovi při jeho službě v
chrámě zjevil anděl a oznámil mu: "Tvá
prosba byla vyslyšena; tvá manželka
Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno
Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí
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se budou radovat z jeho narození. Bude
veliký před Pánem, víno a opojný nápoj
nebude pít, už od mateřského klína bude
naplněn Duchem svatým. A mnohé ze
synů izraelských obrátí k Pánu, jejich
Bohu; sám půjde před ním v duchu a
moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k
synům
a
vzpurné
k
moudrosti
spravedlivých a připravil Pánu lid
pohotový." (Lk 1,13-17) Zachariáš, místo
aby se zaradoval, zdráhal se uvěřit a byl
zato potrestán přechodnou němotou,
která trvala až do obřízky Jana.
Při návštěvě Panny Marie se Janovi
dostalo mimořádné milosti již v matčině
lůně. Narodil se pak půl roku před
Ježíšem. O Janově dětství a mládí je v
evangeliu dál pouze uvedeno: "Chlapec
rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až
do dne, kdy vystoupil před Izrael.
Jan jako omilostněné dítě si velmi brzy
zvolil asketický život v Judské poušti.
Živil se stepními kobylkami a medem
divokých včel. Na sobě nosil jednoduchý
kus oděvu z velbloudí srsti a kolem boků
kožený pás.
Pobýval v blízkosti přechodů přes řeku
Jordán a tam lidi vyzýval k pokání.
Hlásal blízký příchod Mesiáše a potřebu
obrácení. Ježíš přišel, aby se s hříšníky
dal pokřtít na znamení pokání. Jan mu
chtěl bránit slovy: "Já bych měl být
pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?"
Ježíš mu však zdůraznil, že je třeba,
aby naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu Jan
poslechl, a když byl Ježíš pokřtěn,
otevřela se nebesa a spatřil Ducha

Božího, jak sestupuje v podobě holubice
a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj
milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." A
Jan to dosvědčoval.
Když Ježíš začal veřejně vystupovat,
Jan o něm řekl: "On musí růst, já však
se menšit." (Jan 3,30). V jednom ze
svých kázání Jan Křtitel odsoudil i
Héroda Antipu za zavržení manželky a
sňatek se ženou vlastního bratra.
Héródés ho za tuto kritiku nechal
uvěznit. Jeho žena řekla své dceři
Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se
brzy poté stalo - Heródés Salomé
vyhověl a Jana Křtitele nechal stít.
/podle catholica.cz zpracovala Lada/

FARNÍ KNIHOVNA
Ve farní knihovně jsem našla úžasnou
knižní trilogii volně na sebe navazujících
příběhů. Autorem je David Torkington a
knihy
se
jmenují:
Poustevník
–
Dobrodružství znovuobjevení modlitby,
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Prorok – Modlitba ztraceného rybáře,
Mystik – Od meditace ke kontemplaci.
Hlavním hrdinou příběhů je otec
Robertson, který právě prožívá krizi
víry, jak sám píše, duchovně se přivedl k
bankrotu. Přestal se opravdově modlit –
prostě to nešlo.
Druhým hrdinou je rybář z Hebrid,
poustevník, prorok a mystik Petr Calvay.
Když jsem tuto knihu četla, říkala jsem
si, že si zážitek této knihy nemohu
nechat pro sebe. Napsala jsem avízo pro
vás. Pokud chcete prohloubit, posílit a
vůbec celkově zlepšit vaši modlitbu
nakoukněte do těchto knih.
Z knihy nabízím k zamyšlení Patentní
modlitební koncept: strana 65 – první
díl – Poustevník:
Úvod: Hovoříme k Bohu: Přítomnost
Boží. Adorace. Díkůčinění. Zpytování
svědomí (vzhledem k minulosti). Pokání.
Střední část: Bůh hovoří k nám: Učíme
se naslouchat.
Závěr: Hovoříme k Bohu: Potřeby
ostatních – vlastní.
Díkůčinění.
Zpytování
svědomí
(vzhledem
k
budoucnosti). Rozhodnutí.
/Jana Ryšavá/

70. letech 16. století byla k severní
straně chrámu přistavěna renesanční
kaple svatého Jana Křtitele.

Foto: zdroj Wikipedia

K rozšíření kostela došlo v letech 1679
a 1680, kdy byla loď prodloužena
západním směrem, na její severní straně
také vznikla věž a dosud dochovaná
sakristie. Do současné barokní podoby
byl chrám přestavěn v letech 1770–
1796. Nejprve bylo postaveno nové
kněžiště, kde byly provizorně konány
bohoslužby, následovalo zboření původní
věže. Severní a jižní zdivo lodi bylo
využito pro novou delší loď, k jejímuž
západnímu průčelí byla přistavěna
hranolová věž. Z vybavení starého
kostele se zachovala gotická socha
Panny
Marie
s děťátkem
(pravděpodobně se jedná o dar královny
Elišky
Přemyslovny
z r.
1312).
Postříbřená a zlacená soška Panny
Marie pochází z r. 1707.
Součástí
zámku
v Oslavanech
je
zámecká kaple, nyní filiální kostel
Matky Boží, který vznikl z trojlodní
románské
baziliky
přestavbou
na

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Farnost Oslavany
Farním kostelem oslavanské farnosti je
kostel svatého Mikuláše. Je chráněn
jako kulturní památka České republiky.
První zmínka o kostele v Oslavanech
pochází z roku 1320. Zřejmě v 60. nebo
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jednolodní gotickou stavbu s křížovou
klenbou. Osmiboká věž je zakončena
cibulkou a makovicí.
/Lada/

z Moravan, za hudbu a zpěv a holkám
Jedličkovým za bravurní dopravu.
/Milena/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Duchovní obnova pro maminky
 Ve dnech 27.-29. dubna jsme se
zúčastnily duchovní obnovy Hnutí
Modlitby matek. Měla název Důstojnost
a krása ženy – uzdravení srdce. Vedla ji
Mary Shaw. Duchovní obnova se konala
v Brně,
částečně
na
Biskupském
gymnáziu,
částečně
v kostele
sv.
Augustina. Díky vstřícnosti a pomoci
rodiny jsme prožily tři dny, kdy jsme
vnímaly blízkost Pána, poznávaly jsme ve
svém nitru, jak Bůh rozplétá vzpomínky,
dotýká se ran a bolestí, chce nás
uzdravit, zve nás k odpuštění sobě i
druhým, zacelené rány přikrývá náplastí
své lásky. Byly tam i ženy bezdětné,
které žijí duchovní mateřství vzhledem
ke
svým
neteřím,
synovcům
a
kmotřencům. Děkuji Pánu, rodině a
maminkám z naší farnosti, že jsem tam
mohla být.
/Leona/

Fotografii Mary Shaw a tlumočníka Václava Čápa poskytla
Markéta Klímová

Setkání s polskými poutníky do
Santiaga
Na svátek sv. Josefa 1. května při mši
svaté bylo v kostele u Všech svatých o
několik věřících víc. Bylo to 15 poutníků
z jižního - Bielsko Biała, kteří mají
namířeno do Španělska. Otec Krzysztof
kázání pěkně propojil, kázal v češtině i
polštině a na závěr mše svaté zazpíval
do mikrofonu krásnou mariánskou píseň
v polštině, ke které se přidali hlavně
polští poutníci, a my v úžasu poslouchali.
Dozvěděli jsme se potom z neformálních
rozhovorů před kostelem, že poutníci
putují do Santiaga ve Španělsku na
etapy. Byla to skupinka mužů, žen,
manželských párů ve středním věku.
Podělili se s námi o své zážitky a velmi
děkovali za pěkné přijetí v našich
farnostech.
Pro
poutníky
bylo
připraveno potom pohoštění na faře.
Velké
poděkování
patří
farníkům

 Na duchovní obnovu jsem se těšila a
to, co mi dala, dalece předčilo těšení.
Naplnění, duchovní bohatost a přijetí
sebe a všeho co nám náš OTEC dopřává.
Mary, která nás provedla všemi dny, se
svým sympatickým tlumočníkem, byla
obdařena dary, které rozdala beze
zbytku. Děkuji za tuto příležitost, o.
Šebestiánovi, o. Mariuszovi, všem
zpovědníkům a organizátorkám, za
krásný společný čas. Též schole
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z kostela sv. Jiří a Všech svatých za
přípravu jídla a karimatek k noclehu.
Druhý den 2. května ráno v 8.00 se
poutníci pomodlili v kostele sv. Jiří a
dále pokračovali směrem na Ivančice,
Dačice, Novou Bystřici. Poté budou
pokračovat přes Bavorsko.
/Leona/

ve
14
hodin
z Kyselkové
ulice
v Ořechově, další poutníci ke kapličce
přišli od Střelic, Moravan a Želešic.
Panna Maria nám vyprosila hned několik
milostí – krásné počasí. Přestože se na
chvíli zatáhlo a černé mraky v dálce
nezvěstovaly nic příjemného, během
proměňování se rozjasnilo – nahlas to
okomentovala malá dívenka, která byla
na pouti s rodiči: „Hele, sluníčko!“ Další
velkou milostí byl nebývalý počet kněží
u oltáře. Hlavním celebrantem byl o.
Vladimír Teťhal ze Střelic. Dále sloužili
otcové (na fotografii zleva) Mariusz
Sierpniak z Moravan, Jan Klíma z Rosic,
hustopečský děkan Jan Nekuda, Vít
Severa
ze
Syrovic,
Pavel Römer
z Lanžhotu a náš otec Krzysztof.

Pouť ministrantů na Vranov 5.5.2018
 Šli jsme asi 7 km. Byli jsme jeden
děkanát. Téma byl sv. Václav. Během
poutě byly přestávky, něco jsme si o sv.
Václavovi přečetli a pak plnili úkoly –
test. Na louce jsme hráli různé aktivity.
Když jsme dorazili na Vranov, hezky nás
tam přivítali. Pomodlili jsme se
v kostele, pak jsme šli ven na párek a
čas nám tam zpestřilo vystoupení
rytířů. Potom byla mše sv. s otcem
biskupem Vojtěchem. Pak jsme se
rozešli a jeli domů. Podle mě to byla
báječná pouť.
/Honza D./
 Pouť na Vranov se mi moc líbila.
Poutníků z našeho děkanátu bylo sice
málo, ale to vůbec nevadilo. Celá pouť
byla na téma sv. Václav a přiznám se, že
jsem se dozvěděl plno nových věcí. Na
Vranově byl zajímavý program a mohli
jsme se seznámit s novými ministranty
(ministrantkami ). Mše s otcem
biskupem byla (z postu ministranta)
také bezva.
/Luboš P./

Foto: Pavel Kořenek

Milostí byl i počet poutníků, který rok
od roku roste.
Někteří oslovení
vyhověli mojí prosbě a podělili se o své
dojmy 
/Leona/
 8.5. jsme se sešli k pouti ke sv.
Peregrinu. Poutníci se začali připojovat
z bočních cest, ke konci nás bylo hodně.
Po cestě mezi poli jsme zpívali
mariánské písně a modlili se slavný

Pouť ke sv. Peregrinu
Ve svátek Panny Marie, Prostřednice
milostí 8. května se konala pouť k lesní
kapli sv. Peregrina. Hlavní procesí vyšlo
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růženec. Když jsme se dostali až do
blízkosti kapličky, vítalo nás krásné
zvonění, jakoby nás sv. Peregrin už
nedočkavě čekal. Ten kousek cesty se
nám šlo nejlíp.
/Vojta/

opravován a natřen šedou barvou. Tyto
opravy, i když dobře míněné, způsobily,
ještě vetší a nevratné poškození. Proto
bylo rozhodnuto o provedení generální
opravy. Kamenické firmy, pracující
s pískovcem, se v okolí Brna našly pouze
dvě. Byla vybrána firma Kamenictví
Oškrdal z Tetčic, která provádí různé
kamenické práce v Ořechově již delší
dobu, a myslím, že ke spokojenosti
zákazníků. Předběžný rozpočet počítal
s výměnou nejvíce poškozené prostřední
části kříže a byl stanoven na 81 000Kč.
Byla podána žádost na Krajský úřad
Jihomoravského kraje o dotaci, která
byla farnosti schválena ve výši
38 000Kč.

 Pouť ke sv. Peregrinovi byla opět
krásná, od počasí, po velkou návštěvnost
a účast kněží. Věřím, že Peregrin byl
spokojený. Potěšilo mě, že se ke
kapličce vydalo hodně mladých rodin s
dětmi.
/Milena/
 Příběh sv. Peregrina, jak uvěřil v
Boha, změnil svůj život a prožil zázrak
uzdravení, stojí za zamyšlení... Kaplička
zasvěcená sv. Peregrinu, i místo, kde
stojí, má svou historii a kouzlo. Pouť v
tato místa pro mne znamená nejen
posilu víry a místo k rozjímání, ale i
vzpomínky na dětství. I náhodní turisté
tu zanechávají své dojmy a rádi se
vracejí.
/Lidka R./

AKCE OBNOVY NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Název akce:
Oprava havarijního stavu kamenného kříže
u kostela Všech Svatých v Ořechově

 Bylo to krásné odpoledne. Děkuji Ti,
sv. Peregrine, že jsem tu cestu zvládla
pěšky.
/Jindřiška/

BYLA V ROCE 2017 SPOLUFINANCOVÁNA ZA
POMOCI FINANČNÍ PODPORY

 Zaujala mě promluva o. Vladimíra –
„peregrinus“ – poutník – i my jsme
poutníci - o našem putování životem, co
je dobré mít s sebou na této cestě a co
je potřeba odložit.
/István/

Z ROZPOČTU JMK VE VÝŠI 38 000,-KČ

Zbylou část ve velmi krátké době
vybrali farníci mezi sebou, za což patří
velký dík a svědčí to o zájmu farníků o
svoji farnost. Při odborném čištění bylo
zjištěno, že hlavní část - kříž - je
nenávratně poškozen a musí se také
zhotovit nově. Díky solidnosti firmy

Obnovený kříž u kostela Všech sv.
Jak si jistě všichni uvědomujeme, kříž u
kostela Všech svatých byl již delší dobu
v dosti neutěšeném stavu. Kříž, původně
vyroben z červeného pískovce, byl
v minulosti
několikrát
neodborně
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pana Oškrdala, byla však částka
navýšena pouze o 7 000Kč, což
nezpůsobilo větší problémy. Celková
úprava
prostranství
u
kostela,
financovaná obcí, krásu nově opraveného
kříže jen podtrhla. Kříž byl nově
posvěcen při dětské mši svaté, v pátek
11. 5. 2018.
/Tomáš D./

věcí. První katecheze byla zaměřena na
svátost křtu, druhá na svátost smíření.
Děkujeme otci za přípravu a těšíme se,
budou-li katecheze v našich farnostech
pokračovat.
/Leona/

FARNÍ MATRIKA
Všech Sv.
Pohřby: + František Čech, + Stanislav
Beránek
Křest:
Nikol
Kateřina
Havelková,
Timotej Pio Radoň
Sv. Jiří
Křest:
Pohřby : + Jana Hrdličková, + Anna
Urbánková

POZVÁNÍ Z DIECÉZE
 Kefasfest je křesťanský festival pro
mládež s bohatým programem plným
hudby, sportovních aktivit a kreativních
workshopů. Program doplňují výstavy,
filmy, divadlo a přednášky na aktuální
témata. Cílem akce je zprostředkovat
křesťanskou kulturu široké veřejnosti,
ať už skrze různé hudební žánry, fotky
nebo divadlo. Vítáni jsou všichni, kteří
mají rádi dobrou společnost a pozitivní
atmosféru. Sedmý ročník festivalu se
uskuteční o víkendu 22. až 24. června
2018 v areálu bývalého kláštera Rosa
coeli v Dolních Kounicích.
Součástí
festivalu
Kefasfest
je
doprovodný program, který zahrnuje
sportovní aktivity (sjíždění řeky, vodní
bitva, apod.), kreativní workshopy a
přednášky. Více informací kefasfest.cz

Foto: Tomáš Dudík

Katecheze pro rodiče
Během uplynulého měsíce byli pozváni
otcem Krzysztofem rodiče dětí, které
půjdou letos k 1. svatému přijímání a
ostatní rodiče našich farností, ke
katechezím v úterý v 18:00 hodin na
faru u Všech svatých. Mohli jsme si
doplnit své náboženské znalosti nebo se
dozvědět i mnoho nových a potřebných
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 na 1. sobotu v měsíci (2. června)
jsme opět zváni do kostela sv. Jiří na
adoraci
a
modlitbu
růžence
–
tentokrát až večer v 18:00 hodin

 V sobotu 23. 6. 2018 přijmou při
bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv.
Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa
Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení
– jáhni brněnské diecéze Mgr. Jaroslav
Jurka (*1988) z farnosti Třebíč –
zámek,
Tomáš
Marada,
DiS.
(*1989) z farnosti Hodonín, Mgr.
Vojtěch Zahrádka (*1991) z farnosti
Třebíč - město
–
jáhen
novoříšské
kanonie
premonstrátů
Mgr. Bc. Metoděj
Ján Lajčák, OPraem. (*1984)
z
farnosti
Hanušovce
nad
Topľou
[Slovensko].
Současně přijmou jáhenské svěcení
bohoslovci brněnské diecéze Štěpán
Trčka (*1988) z farnosti Slavonice a
Mgr. Miroslav Kulifaj (*1989)
z
farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv.
Jakub
Na neděli 24. června je vyhlášena
sbírka na bohoslovce.

 Boží Tělo v našich farnostech
oslavíme: ve čtvrtek 31.5. ve slavnost
Těla a krve Páně v 17:30 v kostele sv.
Jiří a v neděli 3. června - mše sv.
v 9:15 u Všech sv., poté průvod
s modlitbou u 4 oltářů.
 v neděli 10.6. navštíví naši farnost
správce fondu na podporu kněží a
pastorace brněnské diecéze o. Pavel
Kafka v 8:00 u sv. Jiří a v 9:15 u
Všech sv.
 poutní mše sv. ke cti sv. Cyrila a
Metoděje
bude
u
kapličky
v Ořechovičkách sloužena 5. července
v 9:00
 poutní mše sv. ke cti sv. Anny bude
sloužena v neděli 29. července u
kapličky v Silůvkách v 10:30
 žehnání dopravních prostředků se
uskuteční před kostelem v neděli 22.
července po mši sv. v 8:00 u sv. Jiří a
v 9:15 u Všech svatých

CO NÁS ČEKÁ
 na 1. pátek v měsíci (1. června)
otec Krzysztof navštěvuje nemocné.
Můžete své nemocné nahlásit přímo u
otce na tel. 732369069.
 1. června v kostele Všech svatých
v 17:30 bude sloužena mše sv. se
zaměřením pro děti. Děti mohou do
obětního
průvodu
přinést
svůj
namalovaný obrázek – srdce.
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Bohoslužby Ořechov – Všech svatých
1.6. 1. pátek

pátek

Všech sv.

17:30

3.6. 9. neděle v mezidobí
(Slavnost Božího těla)
5.6.

neděle

Všech sv.

9:15

úterý

Všech sv.

Adorace

8.6.

pátek

Všech sv.

17:3018:00
17:30

10.6. 10. neděle v mezidobí

neděle

Všech sv.

9:15

Mše sv.

12.6.

úterý

Všech sv.

Adorace

15.6.

pátek

Všech sv.

17:3018:00
17:30

17.6. 11. neděle v mezidobí

neděle

Všech sv.

11:00

Mše sv.

19.6.

úterý

Všech sv.

Adorace

22.6.

pátek

Všech sv.

17:3018:00
17:30

24.6. 12. neděle v mezidobí

neděle

Všech sv.

9:15

26.6.

úterý

Všech sv.

Adorace

29.6.

pátek

Všech sv.

17:3018:00
17:30

1.7. 11. neděle v mezidobí

neděle

Všech sv.

11:00

Mše sv.

3.7.

úterý

Všech sv.

Adorace

5.7. sv. Cyril a Metoděj

čtvrtek

6.7. 1. pátek

pátek

Kaple sv.
Cyrila a
Metoděje
Všech sv.

17:3018:00
9:00

17:30

8.7. 14. neděle v mezidobí

neděle

Všech sv.

Bohoslužba
Slova
Mše sv.

9:15

Mše sv. pro
děti
Mše sv.

Mše sv.

Mše sv.

Bohoslužba
Slova
Mše sv.

Mše sv.

Mše sv.

Aktuální program bohoslužeb sledujte, prosím, take v týdenních ohláškách.

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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Bohoslužby Ořechov – sv. Jiří
2.6. 1. sobota

sobota

Sv. Jiří

18:00

Růženec

3.6. 9. neděle v mezidobí

neděle

Sv. Jiří

8:00

Mše sv.

6.6.

středa

Sv. Jiří

17:30

Mše sv.

10.6. 10. neděle v mezidobí

neděle

Sv. Jiří

8:00

Mše sv.

13.6.

středa

Sv. Jiří

17:30

Mše sv.

17.6. 11. neděle v mezidobí

neděle

Sv. Jiří

8:30

Mše sv.

20.6.

středa

Sv. Jiří

17:30

Růženec

24.6. 12. neděle v mezidobí

neděle

Sv. Jiří

8:00

Mše sv.

27.6.

středa

Sv. Jiří

17:30

Mše sv.

1.7. 11. neděle v mezidobí

neděle

Sv. Jiří

8:30

Mše sv.

4.7.

středa

Sv. Jiří

17:30

Růženec

8.7. 14. neděle v mezidobí
11.7.

neděle
středa

Sv. Jiří
Sv. Jiří

8:00
17:30

Mše sv.
Mše sv.

Bohoslužby - Prštice
2.6.

sobota

Prštice

16:30

Mše sv.

9.6.

sobota

Prštice

16:30

Mše sv.

16.6.

sobota

Prštice

16:30

Mše sv.

23.6.

sobota

Prštice

16:30

30.6.

sobota

Prštice

16:30

Bohoslužba
Slova
Mše sv.

8.7. 14. neděle v mezidobí

neděle

Prštice

11:00

Mše sv.

14.7.

sobota

Prštice

16:30

Mše sv.

Bohoslužby - Radostice
2.6.

sobota

Radostice

15:30

Mše sv.

9.6.

sobota

Radostice

15:30

Mše sv.

30.6.

sobota

Radostice

15:30

14.7.

sobota

Radostice

15:30

Bohoslužba
Slova
Mše sv.

Aktuální program bohoslužeb sledujte, prosím, take v týdenních ohláškách.

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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