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Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 13 Číslo 85 Říjen 2018
ÚVODNÍ SLOVO
Papežské misijní dílo šíření víry
Světový den modliteb za misie, slavený
každoročně předposlední neděli v říjnu,
je v České republice známý pod názvem
Misijní neděle. Tento den je spojený s
finanční sbírkou na podporu misijních
oblastí a v celé církvi se začal poprvé
slavit v roce 1926. Letos připadá Misijní
neděle na 21. října.
„Misijní neděle je zvláštní příležitostí,
která připomíná Božímu lidu neustálou
platnost jejího misijního mandátu,
neboť misie je věcí všech křesťanů…“
(Jan Pavel II.) Slaví se jako den
modlitby
a podpory
misií
v každé
diecézi, farnosti a instituci katolického
světa. Papež k této příležitosti vydává
poselství, národní ředitel Papežských
misijních děl píše dopis, který je
rozesílán do všech farností. Věřící ve
všech katolických farnostech světa se
tedy během Misijní neděle společně
modlí a finančně přispívají do světového
fondu solidarity, ze kterého jsou
následující rok podporovány projekty na
pomoc
potřebným
ve
všech
kontinentech skrze Papežské misijní
dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky
sahají do roku 1818.
Sbírka na Misijní neděli
Na základě ustanovení Kongregace pro
evangelizaci národů a Stanov PMD se
Misijní neděle slaví ve všech farnostech

a diecézích různého ritu na celém světě.
Peníze, sesbírané pro misie na Světový
den misií v každé diecézi, farnosti a
institutu katolického světa se všechny
odevzdávají
národní
kanceláři
PMD. Tato pomoc se dostává do
misijních oblastí na základě žádostí od
místních odpovědných lidí. Vedoucí
projektů jsou povinni vždy doložit
způsob využití darovaných finančních
prostředků na příslušný generální
sekretariát v Římě. Ze získaných
prostředků se v rámci PMD ŠV
zajišťuje kvalitní a systematická pomoc
nejchudším v 1.100 diecézích světa, na
které se podílí téměř 650 tisíc biskupů,
kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů,
bohoslovců a laických spolupracovníků.
Podporují se katechetické, vzdělávací,
charitativní a sociální projekty, školy,
nemocnice, domovy pro sirotky a staré
lidi, dispensária a lepro-střediska,
stavby a opravy kostelů a jiné.
Papežská misijní díla vždy vyžadují od
místních lidí na jednotlivých projektech
spoluúčast, vychovávají a vedou lidi
z misijních oblastí k umění hospodařit a
k postupné samostatnosti.
Systematické
zlepšování
situace
v těchto krajinách je koordinováno
skrze místní biskupy, kteří jsou garanty
jednotlivých projektů. Národní ředitelé
Papežských misijních děl spolu s jejich

PEREGRÍNEK
diecézními řediteli a spolupracovníky na
celou pomoc dohlížejí a koordinují ji.
Na činnost Papežského misijního díla
šíření víry lze kromě sbírky na Misijní
neděli přispívat též v průběhu celého
roku.

»poslal«, »dával moc«, »nařídil« a
»řekl jim« – takže, když těchto
Dvanáct jde a jedná, vypadají jako záře
vycházející z tohoto středu, jako by se
v jejich misijní činnosti nově zpřítomnil
a jednal Ježíš. Z toho je patrné, že
apoštolové nemají nic svého, co by měli
hlásat, ani žádné svoje schopnosti, jež
by měli prokazovat, nýbrž mluví a
jednají jakožto „poslaní“, jako Ježíšovi
poslové.
Tato evangelní epizoda se týká také nás
a
nejenom
kněží,
nýbrž
všech
pokřtěných, povolaných dosvědčovat
Kristovo
evangelium
v různých
oblastech života. I pro nás je toto
poslání autentické pouze počínaje oním
neměnným středem, kterým je Ježíš.
Nejde
o
iniciativu
jednotlivých
věřících, ani skupin, ba ani velkých
uskupení, nýbrž o poslání církve
neoddělitelně spojené se svým Pánem.
Žádný křesťan nehlásá evangelium sám
od sebe, nýbrž jedině jako poslaný
církví, která obdržela mandát od
samotného Krista. Právě křest z nás
činí misionáře. Pokřtěný, který necítí
potřebu hlásat evangelium – hlásat
Ježíše – není dobrý křesťan.
Druhou charakteristikou misionářova
stylu
je
jakási tvář,
kterou
tvoří chudoba
prostředků.
Výbava
poslaného odpovídá kritériu střídmosti.
Dvanáct učedníků totiž dostane příkaz,
»aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani
chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku« .
Mistr si přeje, aby byli svobodní a volní,

KŘEST Z NÁS ČINÍ MISIONÁŘE
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium (Mk 6,7-13) vypráví o tom,
jak Ježíš posílá svých Dvanáct. Nejprve
každého jmenovitě povolal, »aby byli s
ním« (Mk 3,14), naslouchali jeho slovům
a pozorovali jeho uzdravující gesta; a
nyní je zavolal znovu »a začal je posílat
po dvou« (Mk 6,7) do vesnic, kam se sám
chystal přijít. Byla to jakási „stáž“
v tom, k čemu budou posláni po Pánově
Vzkříšení mocí Ducha svatého.
Evangelní
úryvek
se
pozastavuje
nad stylem misionáře, který lze shrnout
do
dvou
bodů:
misijní
poslání
má střed a tvář.
Učedník-misionář
má
především
svoji ústřední oporu, kterou je Ježíšova
osoba.
Evangelium
to
naznačuje
popisem, který užívá řadu sloves,
jejichž podmětem je Ježíš – »zavolal«,
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bez protekce a bez privilegií, a byli si
jistí pouze Láskou Toho, kdo je poslal, a
silní jedině jeho slovem, které mají
hlásat. Hůl a sandály je výstroj
poutníků, protože jimi jsou poslové
Božího království, nikoli všemohoucími
manažery,
nikoli
nepřeložitelnými
funkcionáři, nikoli hvězdami na turné.
Mnoho svatých nebyli funkcionáři či
podnikatelé, nýbrž skromní pracovníci
Království. Takovou měli tvář. A k této
„tváři“ patří také způsob přijetí, jakého
se tomuto poselství dostane. Může se
totiž stát, že nebude přijato nebo
vyslechnuto. I toto je chudoba:
zkušenost ztroskotání. Odmítnutí a
ukřižování Ježíše předznamenává úděl
jeho posla. Jedině jsme-li sjednoceni
s Ním – tedy s Tím, který zemřel a vstal
z mrtvých – dokážeme najít odvahu
evangelizovat.
Panna Maria, první učednice a
misionářka Božího Slova ať nám
pomáhá vnášet do světa poselství
evangelia se skromnou a zářivou
radostí
přes
jakékoliv
odmítání,
neporozumění či soužení.
Papež František

před II. vatikánským koncilem, v době,
kdy se misijní poslání církve přisuzovalo
jen "specialistům", kteří odplouvali na
lodích do Afriky nebo do ještě
vzdálenějších končin světa. Ostatní
křesťané se v lepším případě o misiích
dovídali z věstníků a novin, v horším
případě se o ně nezajímali vůbec.
Madeleine přichází s tehdy revoluční
myšlenkou, že každý křesťan je už
svou podstatou misionář. Je povolán
mít podíl na šíření radostné zvěsti, a to
v jakémkoli prostředí, všude tam, kde
žije.

FARNÍ KNIHOVNA

ZE ŽIVOTA SVATÝCH

Misionáři bez lodi
Tato útlá knížka o cca 70-ti stranách
leží na polici v naší farní knihovně.
Autorkou je francouzská spisovatelka
Madeleine Delbrêl (1904 – 1964).
Knížka byla publikována mnohem později
než jiná autorčina díla. Vznikla ještě

Sv. Lukáš
18. října bude památka dalšího
evangelisty - sv. Lukáše. Narodil se v
Antiochii, vystudoval a působil zde jako
lékař. Byl nevěřící, ale stal se
křesťanem. V Troadě se seznámil se sv.
Pavlem, se kterým podnikl i cestu do

Pozn.: Farní knihovna sv. Zdislavy je pro
Vás otevřena každou 1. neděli v měsíci
na faře u Všech svatých – po mši sv.
v 9:15.
/Leona/
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Filip. Tam po 6 let upevňoval Pavlovo
dílo. Když se sv. Pavel vracel ze své
třetí apoštolské cesty, znovu se k němu
připojil
a
společně
odešli
do
Jeruzaléma. V Jeruzalémě měl možnost
se seznámit se sv. Jakubem a dalšími
lidmi, co se znali s Ježíšem. S Pavlem
později odešel i do Říma, kde s ním
vytrval až do jeho smrti ve vězení. V
Římě poznal evangelistu Marka. Po smrti
sv. Pavla nelze s jistotou říci, kde
pobýval - navštívil Italii, Řecko, Galii,
Egypt a podle některých pramenů byl
biskupem v Thébách. Zemřel v Patras
mučednickou smrtí - oběšení na
olivovém stromě.
Sv. Lukáš, ačkoliv nebyl Ježíšovým
učedníkem, napsal evangelium (o kterém
Dante Alighiery řekl, že je to
nejkrásnější kniha všech dob) a Skutky
apoštolů.

sám pohanem, psal svoje evangelium
takovým "pohanským" způsobem, tak,
aby Boží milosrdenství pochopili i ti,
kteří Boha neznají. To všechno
znamená, že je naplněné pěknými
myšlenkami pro inspiraci.
/Luboš/

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Římskokatolická farnost Rosice u Brna
Do této farnosti kromě Rosic spadají
obce Babice u Rosic, Omice, Tetčice a
Zastávka.
Farní kostel sv. Martina je nejstarší
stavitelskou
památkou
v Rosicích.
Pochází asi z 12. století, o čemž svědčí
románská okna ve věži vysoké 34 metrů.
Chrám prošel během staletí mnoha
změnami.
K nejvýznamnějším přestavbám patří
gotické rozšíření o kapli s žebrovou
klenbou a připojení jižní kaple v době
renesance. V 18. století dostaly vnitřní
prostory kostela nynější podobu – hlavní
a boční oltáře, kazatelnu a ostatní
výzdobu. Uvnitř chrámu se nacházejí
náhrobky s českými, latinskými a
německými nápisy. U vchodu do kostela
jsou
umístěny
sochy
sv.
Jana
Nepomuckého a sv. Floriána. Kolem
kostela se rozkládal hřbitov, jehož
zbytky připomíná někdejší dětský
hřbitov
se
sochou
sv.
Jana
Nepomuckého. V roce 1998 získal kostel
3 nové zvony, zasvěcené Nejsvětější
Trojici, Panně Marii a sv. Martinovi,

V roce 1354 získal císař Karel IV. pro
pražskou katedrálu lebku sv. Lukáše.
Lukáš ve svém evangeliu poukazuje na
milosrdnou lásku Ježíše ke všem,
poukazuje na to, že Ježíš přišel pro
všechny, ať jsou sebe horší. Jelikož byl
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které nahradily zvony zrekvírované za
obou světových válek. Na nynějším
místě stojí fara od 30. let 17. století.
Vyhořela v letech 1715 a 1847.
Barokně
ji
zrekonstruoval
rod
Hausperských z Fanalu, jejichž znak se
nachází nad vchodem do fary.

románskými okny) a na severní straně
přistavěnou
sakristií
obdélného
půdorysu. Na střeše se nachází
zvonicová vížka. Kolem kostela se do
roku 1902 nacházel hřbitov.
Ostatní
stavby
rosické
farnosti:
v Rosicích se kromě kostela sv. Martina
nachází také kaple Nejsvětější Trojice,
v Tetčicích
kaple
sv.
Floriána,
v Zastávce kaple sv. Jana Křtitele a
v Babicích u Rosic kaple sv. Antonína
Paduánského.
/Lada/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Výuka náboženství
na faře při kostele Všech svatých
Středa
I. – II. třída 15.00 - 15.45
III. třída 14.00 - 14.45
Pátek
IV.-VII. třída 16.00 - 16.45
VIII.- IX. třída 18.15 - 19.00
Příprava na biřmování 18.15 - 19.00

Kostel sv. Martina v Rosicích - perokresba © Miroslav Vomáčka,
vendyatelier.cz

V obci Omice je filiální kostel sv.
Jakuba Staršího, který byl vystavěn v
románském slohu zřejmě ve 12.,
nejpozději na začátku 13. století
severovýchodně od místní tvrze (na
místě dnešního domu čp. 84), přičemž
empora chrámu byla s tvrzí spojena
dřevěnou chodbou. V 17. století byl
kostel upraven barokně. Jedná se o
jednolodní
chrám
s
půlkruhově
ukončeným kněžištěm (se zazděnými

Poprvé se sejdeme ve středu 3. října
a v pátek 5. října 2018.
Přihlášky do náboženství i na biřmování
jsou k vyzvednutí v sakristii
nebo na stolku u vchodu kostela.
K přijetí svátosti biřmování se mohou
přihlásit i dospělí, kteří tuto svátost
neměli možnost ještě přijmout.
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Zářijové mše sv.- ohlédnutí
Po dovolených a prázdninách se naše
farní rodina opět sešla v hojnějším
počtu i při bohoslužbách. Hned první
neděli v září byl oltář „obložen“ školními
taškami a baťůžky, aby otec Krzysztof
požehnal školákům a studentům na
začátku školního roku. Následující
neděli jsme mohli obdivovat letošní
úrodu a děkovat za ni. Ve svátek
Povýšení svatého kříže v kostele Všech
svatých a předtím v den Jména Panny
Marie u sv. Jiří mohli nemocní a starší
lidé
přijmout
svátost
pomazání
nemocných. Pro ně samotné to byla
posilující svátost a pro ty, kteří se
neúčastnili, a provázeli tento akt
modlitbou, to bylo krásné svědectví
víry. Díky za to!
/Leona/

Počasí bylo příjemné a s modlitbou
růžence nám zhruba 3 km dlouhá cesta
rychle uběhla. Fyzicky nebyla ani tak
náročná. Na začátku pěší cesty jsme se
pomodlili u lesního kříže. Přednesli jsme
společné i osobní prosby, bolesti a
starosti, za které jsme pouť chtěli
obětovat. Před koncem cesty se k nám
připojili ještě ořechovští poutníci, kteří
se dopravili na Vranov autem. Sešlo se
nás nakonec z našich obou farností 14.
Ženy, muži i malá Klárka. Na mši svatou
v 10,45 jsme dorazili včas. Mohli jsme si
ještě prohlédnout novou úpravu okolí
kostela Narození Panny Marie, nádvoří
kláštera, samotný kostel s bohatou
barokní výzdobou a také jesličky
s mechanickým pohonem. V kostele
probíhá oprava fresek (je instalované
lešení) a tak i poutní bohoslužby se
dočasně konají v boční kapli. Všechna
místa v kapli ale byla ten den již
obsazena a další poutníci stále
přicházeli. Proto se bratři Pauláni
rozhodli mši svatou sloužit v kostele,
kde jsme se nemuseli tísnit. Obsadili
jsme první lavice u hlavního oltáře a
měli jsme krásný zážitek mše svaté. Na
rozloučenou naše skupina zazpívala
jednu píseň z kancionálu. Domů jsme se
rozcházeli již každý samostatně.
Někteří ještě společně poobědvali
v restauraci. Věřím, že pouť byla všem
přítomným
bohatým
duchovním
prožitkem. Byl to hezký den.
/Lidka K./

Malá pouť na Vranov
Ve čtvrtek 13. 9. 2018 se vydala skupina
farníků z Ořechova na malou pouť, na
blízké poutní místo ve Vranově u Brna.
Skupinka odjela z Ořechova hromadnou
dopravou přes Brno do Útěchova. Odtud
se pokračovalo pěšky lesní cestou.
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Foto: Ivan Macíček

na místě, kde se vše událo, zapůsobí
mnohem víc. Byla jsem překvapená, jak
je číhošťský kostel malý a interiér
skromně vybavený. Místní kněz nám
poutavě vyprávěl o Toufarově touze
stát se knězem, a jak dlouhou a
složitou cestu k uskutečnění svého snu
musel ujít. A znovu jsem si na tomto
místě uvědomila, že Boží zázraky se
vždy stávají na místech v ústraní, kde
je nikdo nečeká.
/Stanislava/

Zlatá sobota v Žarošicích
Letos jsem byla s kamarádkou na hlavní
pouti o Zlaté sobotě 8.9. v Žarošicích.
Zúčastnily jsme se odpolední a hlavní
mše sv. v 18. hod. Před začátkem
slavnostní poutní mše přinášeli poutníci
ze svých farností na prostranství před
venkovní oltář ozdobené sochy P. Marie,
celkem 35 soch. Slavnostní mši sv.
celebroval pan kardinál Dominik Duka,
spolu s ním bylo u oltáře 44 kněží. Po
ukončení mše sv. byl průvod se sochami
přes vesnici a celou slavnost ukončilo Te
Deum a požehnání poutníkům.
/Jiřina/

 Přijala jsem pozvání na čtvrtek 20.
září na farní pouť do Číhoště a Třeště.
Byl to pro mne nevšední zážitek. Děkuji
za společnou modlitbu v autobuse, zpěv
písní z kancionálu, za poutavé vyprávění
pana faráře v Číhošti o životě P. Josefa
Toufara.
Mše
sv.
s kázáním
o.
Krzysztofa o smyslu oběti, utrpení a
kříže. Krásná myšlenka, že po bolesti

Farní pouť do Číhoště
 Děkuji moc za zorganizování poutě do
Číhoště. V knize Miloše Doležala je sice
možné přečíst si o životě a mučednické
smrti P. Josefa Toufara, ale být přímo
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„Velkého pátku“ vždy následuje radost neděle – „Vzkříšení“. Pokračování
v Třešti, kde jsme poobědvali a
prohlédli si stálou expozici betlémů a

výstavu muzea Vysočiny, bylo pěknou
tečkou za farní poutí. Děkuji za
organizaci a duchovní doprovod.
/Jana/

Foto: Jan Rybníček

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Vážení příznivci sborového zpěvu, milí
farníci, o letošní "půlnoční mši svaté"
24.12. bychom byli rádi, kdyby z kůru
zazněla "Rybovka". Vybrali jsme tyto
části: Kyrie - Hej,mistře, Gloria - Sláva
budiž Bohu velikému, Graduale- Vzhůru
bratři,
jenom
čerstvě
vstávejte.
Sanctus - Nebe hlásej: "Svatý", Závěr S radostí, s plesáním, s veselostí. Ale

bez vaší pomoci to nezvládneme.
Potřebujeme posílit ve všech hlasech.
Pokud máte čas a chuť zpívat, zkoušky
začnou poslední týden v říjnu (25.10.)
a budou pravidelně bývat každý čtvrtek
na faře v Ořechově ( krom 1.11., kdy
zkouška nebude ) v 18 hodin ženy soprán, alt a v 19 hodin muži - tenor,
bas. Těšíme se na vás!!
Jana, Michal, Petr

8

PEREGRÍNEK
Vyprávění o albánské cestě
O letních prázdninách se skupina
mladých lidí z České republiky vypravila
za
dobrodružstvím
a
nevšedními
zážitky. Byl mezi nimi i zástupce naší
farnosti Viktor Steingart.
V pátek 21. září jsme se večer sešli na
ořechovské faře, kde nám Viktor
vyprávěl o zážitcích a životě ve vesnici
v horské oblasti Albánie. Výprava jela
Viktorovým autem, které spolehlivě
splnilo svůj úkol a cestu tam i zpět do
České republiky. V Albánii strávili tři
týdny a na programu měli pomoc místním
domorodcům se zavedením solární
energie do jejich domů, značili a klestili
cesty. Museli se také postarat sami o
sebe. Postavili si vlastní pec z kamení a
hlíny, vařili ze zásob, které si dovezli a
získali od místních obyvatel. Vodu
používali z krásné čisté řeky, ta sloužila
i jako chlaďák na potraviny (měla 9
stupňů). Museli si sestavit i vlastní WC.
Spali na louce ve stanech.
Z Viktorova vyprávění a promítání
krásných fotek jsme byli všichni
překvapení, co viděli, zažili a vytvořili.
Nechyběla ani degustace občerstvení,
kukuřičný chléb s ajvarem (výborná
papriková pasta), sušenky a fíková
marmeláda.
Děkujeme za zajímavé vyprávění a
přejeme
hodně
štěstí,
ochranu
strážných andělů a sv. Kryštofa na
dalších výpravách. Možná se otvírá
cesta a prostor pro budoucí Robinsony,
misionáře - kdo ví?
/Milena/

Ještě k fondu PULS
V neděli 23.9. proběhla sbírka na
podporu kněží a pastorace v brněnské
diecézi, byl přečten také dopis otce
biskupa Vojtěcha k fondu. Zájemci,
kteří by se chtěli stát „donátory“ –
pravidelně přispívat zvolenou částkou a
podporovat tak třeba i konkrétně svoji
farnost, mají možnost kontaktovat
správce fondu R. D. Mgr. Pavla Kafku.
(Petrov 5, 601 43 Brno, tel.: 533
033 344, e-mail: puls@dieceze.cz)

FARNÍ MATRIKA
Všech Sv.
Pohřeb: † 23.8. P. Bohuslav Bláha
Sv. Jiří
Pohřeb: † 26.8. Marie Ambrozková
Svatba: 15.9. Miroslav Slaný a Markéta
Frantová

POZVÁNÍ
 v roce 80. výročí úmrtí sv. Faustyny
Kowalské a 10. výročí posvěcení kostela
Božího milosrdenství ve Slavkovicích u
Nového Města na Moravě jsme zváni
na výroční pouť ke sv. Faustyně
v neděli 7. října 2018 (program od
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10:30 do 17:30, mše sv. v 10:30 a 15:00,
bližší program na nástěnce)

(děti mohou nakreslit a přinést obrázek
„pohlednice z prázdnin“

 sestry z Kongregace Matky Božího
milosrdenství zvou na exercicie „Dobrý
lotr a Boží milosrdenství“ od 12. do
14. října 2018 na Velehradě – poutní
dům Stojanov. Exercicie vede P. Jan
David SAC. Přihlašovat se můžete na
kontaktech: kmbm@seznam.cz nebo
tel.: 733611504. Podrobnější informace
najdete na www.kmbm.cz

 ve svátek sv. Františka 4. října je
sloužena mše sv. „na Antoníčku“
v Dolních Kounicích v 17:00
 v neděli 21.10. je Misijní neděle –
po mši sv. v 9:15 jsme zváni na setkání
na faře na Misijní koláč
 poutní mše sv. v Radosticích na sv.
Šimona a Judy bude sloužena 28. října
v 11:00 hodin

 Pastorační středisko nabízí podzimní
víkendový formačně-vzdělávací kurz s
názvem Klíč k vydařenému manželství,
který je určen mladým lidem ve věku 18
až 35 let (zadaným i nezadaným).
Kurz je zaměřen na hledání odpovědí na
klíčové otázky, které jsou nezbytné pro
šťastné manželství. Je možné se
přihlásit do 19. října 2018 na adrese
barciakova@biskupstvi.cz

 ministranti mají schůzky 1. a 3.
neděli po mši sv. na ořechovské faře (v
cca 10:15). Jsou zváni i ministranti od
sv. Jiří

CO NÁS ČEKÁ
 v 1. pátky v měsíci (5.10.a 2.11.)
navštěvuje otec Krzysztof nemocné,
můžete je u něj stále hlásit osobně
nebo telefonicky (732369069)

Bohoslužby a modlitby na hřbitově
1.-2.listopadu 2018

 každou 1. sobotu v měsíci jsme zváni
v 8:30 do kostela sv. Jiří na adoraci
s modlitbou růžence (6.10. a 3.11.)
 pátky v kostele Všech svatých: 1.
pátek adorace, 2. pátek mše sv. pro
děti, 3. pátek mše sv. se zpívanými
nešporami

1.11. Všech sv.: 17:30 mše sv. a poté
agapé na faře

1.11. sv. Jiří: 8:00 mše sv.

2.11. sv. Jiří: 8:00 mše sv. a v 15:00
modlitba na tikovickém hřbitově
2.11. Všech sv.: 17:00 modlitba na
ořechovském hřbitově a v 17:30 mše sv.
v kostele

 mše sv. pro děti v kostele Všech
svatých v 17:30 v pátek 12.října
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Bohoslužby v říjnu 2018
2.10. sv. andělé strážní

úterý

Všech sv.

17:3018:00

Adorace

3.10.
5.10.
6.10.
6.10.
6.10.
7.10.
7.10.
9.10.

středa
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

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

Mše sv.
Mše sv.
Růženec
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace

10.10.
12.10.
13.10.
13.10.
14.10. 28. neděle v mezidobí
14.10. 28. neděle v mezidobí
16.10.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

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

17.10.
19.10.
20.10.
20.10.
21.10. 29. neděle v mezidobí
21.10. 29. neděle v mezidobí
23.10.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

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

24.10
26.10.
27.10.
28.10. 30. neděle v mezidobí
28.10. 30. neděle v mezidobí
28.10. sv. Šimon a Juda
30.10.

středa
pátek
sobota
neděle
neděle
neděle
úterý

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

17:30
17:30
16:30
8:00
9:15
11:00

1. pátek
1. sobota

27. neděle v mezidobí
27. neděle v mezidobí

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

17:30 –
18:00

Mše sv.
Mše sv. pro děti
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Poutní mše sv.
Adorace

Aktuální rozpis bohoslužeb sledujte, prosím, v týdenních ohláškách.
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