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Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 14 Číslo 88 Leden 2019
ÚVODNÍ SLOVO
Z Homilie Svatého otce
Rok začíná ve jménu Matky Boží. Matka
Boží je nejvýznamnější titul Madony.
Jedna otázka by však mohla vyvstat:
proč říkáme Matka Boží a nikoli
Ježíšova Matka? V minulosti někteří
požadovali, aby se užívalo pouze to
druhé označení, avšak církev prohlásila,
že Maria je Matkou Boží. Musíme za to
být vděční, protože v tomto výrazu je
obsažena zářivá pravda o Bohu i o nás.
To znamená, že od chvíle, kdy se Pán
skrze Marii vtělil - a potom už navždy nese naše lidství s sebou. Není už Bůh
bez člověka. Tělo, které na sebe Ježíš
vzal ze svojí Matky, patří mu také nyní a
bude tomu tak vždycky. Říci Matka Boží,
nám připomíná, že Bůh je blízký lidstvu
jako dítě matce, která jej nosí v lůně.
Slovo matka (mater) odkazuje také ke
slovu materie. Ve svojí Matce se Bůh z
nebe, nekonečný Bůh stal maličkým, stal
se materií proto, aby byl nejenom s
námi, ale také jako my. To je ten zázrak
a novost: člověk už není osamocen; už
nikdy nebude sirotkem, ale navždy
synem. Rok začíná touto novostí, kterou
hlásáme slovy: Matka Boží! Je to radost
z vědomí, že je přemoženo naše
osamocení. Je to krása vědět, že jsme
milovanými dětmi a že toto naše dětství
nám nebude moci býti odňato. Znamená
to zračit se v křehkém Bohu a dítěti

neseném v Mariině náruči a vidět, že
lidstvo je Pánu drahé a svaté. Proto je
služba lidskému životu službou Bohu, a
každý život, počínaje od mateřského
lůna
až
ke
starobě,
nemoci,
nemohoucnosti, i ve své nelibosti, ba
odpudivosti má být přijat, milován a
opatrován.

Nechme se nyní vést evangeliem. O
Matce Boží se tam praví jediné:
»Uchovávala všechno
v
srdci
a
rozvažovala
o
tom«
(Lk
2,19).
Uchovávala.
Jednoduše
uchovávala.
Maria nemluvila. Evangelium, podávající
narození Páně, neuvádí jediné její slovo.
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I v tom je Matka zajedno se svým
Synem: Ježíš je nemluvně, tedy nemluví.
On, Slovo, Boží Slovo, které v minulosti
„mnohokrát
a
mnoha
způsoby“
promlouvalo (srov. Žid 1,1), je nyní,
„když se naplnil čas“ (Gal 4,4), němé.
Bůh, před nímž se mlčí, je nemluvnětem.
Jeho velebnost nemá slov, Jeho
tajemství
lásky
se
vyjevuje
v
nepatrnosti. Tato mlčící nepatrnost je
projevem Jeho královské hodnosti.
Matka se přidružila k Synu a zachovává
mlčení.
A toto mlčení nám říká, že také my,
chceme-li se uchovávat, potřebujeme se
ztišit. Potřebujeme setrvat ve ztišení a
pozorovat jesličky. Před jesličkami
totiž objevujeme, že jsme milováni, a
okoušíme ryzí smysl života. Mlčky
hledíme a necháváme Ježíše, aby
promluvil k našemu srdci a svojí
nepatrností rozložil naši pýchu, svojí
chudobou narušil naši pompéznost a
svojí něhou obměkčil naše necitlivé
srdce. Vyhrazujeme-li si každý den
chvilku na ztišení s Bohem, uchováváme
svoji duši, uchováváme svoji svobodu
před leptavými banalitami konzumu,
reklamním
otupováním,
šířením
prázdných slov a struhujícími návaly
řečnění a halasu.
/papež František/

pro jednotlivce a členy živého růžence
v našich farnostech.
Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský
Otče, kladu před tebe celý dnešní den a
ve spojení s tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti v něm nabízím své
modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch
svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou Církve, to
všechno přináším jako svou nepatrnou
oběť zvláště na úmysly Svatého otce a
našich biskupů.
Úmysly na měsíc leden:
Evangelizační: Mladí lidé a příklad
Panny Marie – za mládež, především za
mladé v Latinské Americe, aby podle
příkladu Panny Marie odpovídali na
volání Pána a ohlašovali světu radost
evangelia.
Národní: Ať se církev stává v naší zemi
znamením naděje pro budoucnost.

APOŠTOLÁT MODLITBY
Nově budeme každý měsíc přinášet
úmysly Svatého otce Františka svěřené
celosvětové síti modliteb vhodné také
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jako trosečník strávil na širém moři…“
Ne, Pavel nebyl tím, kdo se umí vozit na
vlně konjunktury. Na své nové cestě
tento muž lidsky dozrál. Dospěl k tomu,
co má v životě člověka opravdovou cenu:
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, ale lásku bych neměl, jsem
jenom dunící kov a zvučící zvon.“
Svátek obrácení svatého Pavla je
svátkem obrácení…
Život apoštola Pavla je důkazem toho,
že člověk může pravdivě prožít zásadní
změnu – obrácení. I když bychom
ponechali stranou otázku náboženské
víry, může zde pro sebe najít inspiraci
každý. Dostat se z vyjetých kolejí, ve
kterých mě drží falešné ohledy,
nemístný stud, nejrůznější předsudky,
ješitná neochota ke smíření nebo
blazeovaná myšlenka, že „já mám ve
všem jasno“. To vše může být
nádherným životním ziskem. Nebojme
se proto obrácení!
/zdroj pastorace.cz/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Obrácení sv. Pavla – 25.1.
Pavlovo setkání s Kristem na cestě do
Damašku způsobilo v jeho životě doslova
revoluční obrat. Kristus se stal smyslem
jeho existence a nejhlubším motivem
celé jeho apoštolské práce. Ježíš
Kristus může utvářet i náš vlastní život.
/Benedikt XVI./
Pavel (Šavel) byl horlivým zastáncem
své židovské víry, tak horlivým, že
pronásledoval ty, které považoval za
odpadlíky – první křesťany. Pak se ale
v jeho životě odehrála prudká změna.
Na cestě do Damašku ho něco srazilo
z koně. Obklopilo ho pronikavé světlo a
slyšel jakýsi hlas. Tato událost
odstartovala dění, ve kterém se ze
Saula stal Pavel – snad nejvýraznější
apoštol
křesťanských
počátků.
Neztratil nic ze svého nadšení, ale
nikdy se už neuchýlil k násilí.
Býváme velmi ostražití, když někdo
podstatně změní své životní preference
a směřování. Nemáme rádi ty, kteří tak
zvaně převlékají kabáty. Je nám to
proti mysli, zvlášť když je tato změna
motivována osobním prospěchem. U
Pavla taková prospěchářská motivace
jistě nepůsobila. Po létech mohl
pravdivě napsat: „ve vězení jsem byl
vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti
jsem často hleděl do tváře … byl jsem
pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám
bez jedné, třikrát jsem byl trestán
holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát
jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Farnost Vysoké Popovice
Do farnosti patří obce Vysoké Popovice,
Lesní Jakubov, Lukovany, Příbram na
Moravě, Rapotice a Zakřany.
První písemná zmínka o farnosti a
farním kostele sv. Jana Křtitele pochází
z roku 1353. Kolem roku 1412 již zde
byla kaple s vlastním knězem. Farní
správa zanikla na konci 16. století,
farnost tehdy začal spravovat farář z
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Rosic. Pod rosickou správou zůstaly
Vysoké Popovice až do zřízení tzv.
lokálie v roce 1768. Farnost byla
obnovena v roce 1845. Původní kostel byl
pravděpodobně dřevěný, později byla
vybudována zděná stavba. V roce 1760
vznikla poblíž chrámu na hřbitově
dřevěná zvonice, která byla v roce 1882
poškozena požárem. Místo ní byla
postavena nová věž v západním průčelí
kostela. Současná podoba chrámu
pochází z přestavby v roce 1910, po níž
byl opětovně vysvěcen brněnským
biskupem Pavlem
Huynem. Kostel
svatého Václava v obci Lukovany je
filiálním kostelem farnosti Vysoké
Popovice. Chrám byl postaven v první
polovině 13. století v pozdně románském
slohu jako tribunový kostel. V roce 1715
byl barokně upraven. Bylo zbořeno
původní kněžiště, které bylo nahrazeno
apsidou, došlo ke zvýšení obvodových
zdí, novému zaklenutí (valenou klenbou) i
zastřešení. Stará okna v lodi byla
nahrazena novými, zrušený vstupní
portál byl nahrazen vstupem v podvěží a
snad bylo vybudováno i točité schodiště
na věž. K další stavební úpravě došlo v
roce 1745, kdy věž dostala zvonicové
patro, při té příležitosti byla zazděna
většina jejích románských oken. V roce
1805 byla k severní stěně chrámu
přistavěna sakristie. Po druhé světové
válce byla románská okna ve věži
obnovena.
/čerpáno z Wikipedia/

Promítání filmu o Štěpánu Trochtovi
V neděli 18.11.2018 v podvečer se na
faře u Všech svatých
sešlo několik
zájemců o promítání filmu o životě
kardinála Štěpána Trochty.

Dokument nás seznámil s tímto vzácným
člověkem od jeho narození 26. 3. 1905
ve Francově Lhotě, přes jeho nesnadné
dětství bez maminky, o jeho volání
srdce k salesiánům, noviciátu v Itálii,
v roce 1927 návratu do Fryštáku na
Moravě,
svěcení
v Turíně,
jeho
diplomatických schopnostech jednat,
období druhé světové války, které pro
něj končilo zatčením gestapem. Díky
Boží ochraně se vrátil a s podlomeným
zdravím, ale s cennými zkušenostmi, se
znovu zapojil do práce. Svatý otec Pius
XII. ho v roce 1947 jmenoval
sedmnáctým litoměřickým biskupem.
Stal se mluvčím biskupského sboru v
obtížných jednáních s vládou v těžké
situaci, jaká v naší vlasti po únorovém
převratu pro církev nastala. Podstupoval
tím ale nemalé riziko. Jeho robustní
postava s žoviálním veselým výrazem
přímo lákala, aby se na něj hodně
nakládalo. Trochta taková poslání
velkoryse bral, i když věděl, že na to

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
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doplatí. A skutečně doplatil, především
svým zdravím a u málo informovaných i
svou dobrou pověstí. Ale průtahy
zachránil čas, který využili jiní, aby se
uklidili do bezpečí. Věřil, že obětovat se
osobně pro dobrou věc tam, kde se do
toho nikomu nechce, má svou hodnotu a
sílu a přinese nakonec dobré ovoce. On
sám se ho již nedožil. Trochta byl
Kristův kněz, katolický biskup mučedník.
Byl mužem víry, modlitby a oběti. Dal se
vést Matkou Boží, odvážně přemáhal zlo
dobrem, a nikdy se nemstil. Byl salesián.
Hlásil se k tomu i v době, kdy se to u
nás nesmělo. Dokázal vychovat z
uličníků dobré křesťany a svědomité
občany jako sv. Jan Bosco. Pracoval pro
své malé i velké svěřence, obětoval se
za ně a miloval je do posledního dechu,
podle svého biskupského hesla: Práce oběť - láska. Statečně předcházel svůj
národ na cestě křížové, jak hlásá nápis
na pamětní desce v jeho litoměřické
katedrále. A my věříme, že se i dnes z
nebe na nás laskavě usmívá i na ty, kteří
mu tam pomohli trochu dříve, než měl
naplánováno.

/zdroj webové stránky salesiánů Dona
Boska/
Adventní koncert v tikovickém kostele
Začátek adventní doby nám 1. prosince
2018 zpříjemnila kapela JH Band pod
vedením pana Jaroslava Hadravy.
Zazněly zde písně různých hudebních
žánrů, více či méně známé. Domů jsme
odcházeli velice spokojeni a příjemně
naladěni na blížící se Vánoce.
/Pavla/
Návštěva sv. Mikuláše u Všech sv.
V pátek 7.12.2018 byla mše sv. sloužena
pro děti. Hudební doprovod na kytaru
jako vždy doprovázela Eva Trenzová a
zpěv doplnila děvčata z naší farnosti. Po
mši svaté se děti ohlížely, odkud se
ozývá cinkání zvonečku. Přicházel sv.
Mikuláš v doprovodu krásného anděla.
Důstojně se poklonili a před oltářem
postupně vyzval všechny přítomné děti,
aby je obdaroval. Slyšeli jsme říkanky a
básničky a viděli úsměvy na tvářích dětí
i přítomných dospělých. Obdarovaný byl
i otec Krzysztof s poděkováním za jeho
službu v našich farnostech.
/Leona/

Štěpán kardinál Trochta
Narozen 26. 3. 1905 ve
Francově Lhotě.
Biskupské svěcení 16. 11. 1947
v Praze.
Jmenován kardinálem "in
pectore" 1969, zveřejněno 1973.
Zemřel 6. dubna 1974 v Litoměřicích
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Foto: Leona Steingartová

Pro mnohé velmi působivým momentem
bylo, když se při přímluvách ozářil celý
kostel slunečními paprsky, které právě
v tom okamžiku svítily jižními okny
kostela. Bylo to krásné, dojemné a naše
prosby byly opravdu vroucí.
Panno Maria, prosíme tě, vyslyš nás!
/Jiřina/

Hodina milosti
V sobotu 8. 12. 2018, ve svátek
Neposkvrněného Početí Panny Marie,
jsme se sešli v kostele sv. Jiří ve 12
hodin, kde jsme prosili Boží Matku o
milosti pro duši a tělo. Celá mše sv. i
následná adorace byla velice slavnostní.
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adorační
dny
farnosti
a
Arcibiskupského kněžského semináře v
Olomouci. Od 1. ledna 2019 bude
adorační den ve farnosti sloučen se
dnem vzájemných modliteb farnosti a
Arcibiskupského kněžského semináře v
Olomouci. To znamená, že ten stejný
den, kdy se modlíte za nová povolání ke
kněžství, za bohoslovce a jejich
představené, se v semináři, a to i během
prázdnin, modlí za vás.
Adoračními
dny
vstupujeme
do
tajemství stálé Ježíšovy přítomnosti v
jeho církvi a prosíme Páně žně…
Ježíšovu výzvu „Bděte a modlete se“
uskutečňujeme prostřednictvím stálé
adorace po celý rok tím, že se střídáme
jako společenství farnosti i jednotlivci
ve farnosti během dne a farní
společenství během roku, zakoušíme
sounáležitost ve společenství místní
církve, tedy diecéze.
Sestry a bratři, všechny vás prosím –
vyhledávejme blízkost Boha, který stále
tvoří, přijímejme i ostatní příležitosti,
které jsou nám nabízeny, abychom mohli
setrvat v tichu před eucharistií.
Využívejme eucharistický den své
farnosti k adoraci a kontemplaci, ve
které budeme nacházet způsob, jak se v
blízkosti Pána Ježíše stát darem,
kterým Bůh obdarovává církev, rodinu,
farnost, všechny lidi, celou naši zem.
V modlitbě budu s vámi stále spojený.
Ze srdce vám všem žehnám a přeji
požehnané svátky Narození Ježíše
Krista. Vás biskup Vojtěch“

Adorační dny ve farnostech
V listopadu
jsme
opět
v našich
farnostech slavili adorační dny. Pokud
mne paměť neklame, bylo to již asi
posedmé. V kostele Všech svatých
připadá tento den na 20. listopadu a
v kostele sv. Jiří na 26. listopadu.
Adorační den byl zahájen v 15 hodin
výstavem
Nejsvětější
svátosti
a
modlitbou
Korunky
k Božímu
milosrdenství, poté možnost osobního
tichého
setkání
s eucharistickým
Pánem, v 17 hodin modlitba růžence a
zakončení mší sv. v 17:30.
Po mši svaté na třetí adventní neděli
16.12. jsme si vyslechli také Slovo otce
biskupa Vojtěcha k novému uspořádání
adoračních dnů ve farnostech brněnské
diecéze.
„Milé sestry, milí bratři, v následujícím
roce si připomeneme 110. výročí konání
první brněnské synody za předsednictví
mého předchůdce, devátého brněnského
biskupa Pavla Huyna. Tehdy byla –
počínaje rokem 1910 – stanovena
štafeta adoračních dnů před vystavenou
Nejsvětější
svátostí
ve
všech
farnostech naší diecéze. Každé farnosti
tak náležel jeden den v roce, v němž
byla v kostele vystavena Nejsvětější
svátost, a lidé měli možnost společné
nebo soukromé adorace.
V roce 1997 jsem tuto tradici, mnohde
již zaniklou, v naší diecézi obnovil, aby se prohloubila úcta k eucharistii
a radostné vědomí Boží blízkosti.
Později se přidaly ještě společné
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Komunikace a modlitba manželů
Tak jako každou čtvrtou neděli v měsíci
od 17:30 hodin, jsme se opět sešli na
faře u Všech svatých na společenství
manželů. Dovolte, abychom nechali
nahlédnout, co tam vlastně „děláme“,
jak se někdo zeptal 
Přípravě na krátkou úvodní modlitbu
předchází
písnička,
většinou
v doprovodu kytary, aby nám to ladilo.
Pak otevřeme připravené téma týkající
se života manželů a rodin – opíráme se
většinou o katecheze sv. Jana Pavla II.
(Teologie těla) nebo exhortaci papeže
Františka
Amoris
laetitia.
Téma
odlehčíme pak obyčejným sdílením toho,
co k tomuto tématu máme říct, co
prožíváme. Kdo chce jen poslouchat, má
také prostor. Závěrečné chvíle patří
pak
opět
písničce
a
modlitbě,
poděkování
Pánu
za
dar
našich
manželství a rodin, svěření pod ochranu
Panně Marii a prosba o požehnání do
dalších dní.
V neděli 23.12. 2018 jsme měli hosta
v našem společenství – otce Stanislava
z královéhradecké diecéze, který se
tam věnuje pastoraci manželů a rodin.
Bylo to velmi milé a přínosné obohacení
našeho setkání. Na základě svých
zkušeností odpovídal otec Stanislav na
naše dotazy, které díky důvěrné
atmosféře, byly velmi osobní. Co
bychom však chtěli sdílet a předat všem
manželům naší farnosti – je důležitost
vzájemné
komunikace
a
společná
modlitba manželů. Nedostali jsme

konkrétní návod na způsob modlitby, to
si každý manželský pár musí najít sám,
ale možností je dost  Ať už jde o
společnou modlitbu za děti z kancionálu
nebo růženec nebo liturgie hodin
(breviář) nebo četba evangelia na den a
tiché vzájemné setrvání v rozjímání
vedle sebe … „ A nade vše mějte lásku,
neboť ona je svorník dokonalosti (Kol
3,14)“ Důležité je začít.
Děkujeme našemu otci Krzysztofovi za
podporu tohoto společenství a současně
předesíláme, že jsme otevření i dalším
manželům, bez ohledu na délku trvání
manželství.
/Radoňovi, Urbanovi, Lhotečtí, Steingartovi/

„Pij lásku sv. Jana.“
Ve čtvrtek 27. prosince ve svátek
apoštola Jana se opět slavila v kostele
sv. Jiří mše sv. s žehnáním vína,
abychom si připomněli událost, kdy
podle křesťanské tradice apoštol Jan
kdysi požehnal nádobu s otráveným
vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Na
konci mše sv. byli přítomní věřící
vybídnuti, aby se napili požehnaného
vína, které otec Krzysztof podával se
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slovy „Pij lásku sv. Jana“, abychom
nezapomínali žít přikázání lásky.
/Leona/
Rozezpívané farnosti
Nejvíce
během
slavnostních
dní
vnímáme, jak hojně obdarované jsou
naše farnosti darem hudby a zpěvu, a
díky tomu prožíváme nádherné liturgie
sloužených mší sv. Mám na mysli oba
chrámové sbory – při kostele sv. Jiří,
vedený panem Luďkem Peškou, při
kostele Všech svatých vedený Janou
Ryšavou, která tyto řádky doplňuje: „S
radostí a vděkem vzpomínáme na letošní
zkoušky vánočních zpěvů. Děkujeme
všem členům sboru za účast na
zkouškách, trpělivost a shovívavost.
Děkujeme Petrovi za ochotu naučit se
všechny doprovody...“ Dále skvělá
hudební skupina Fatima pod vedením
Petra Trenze a schola „Gemini“ pod
vedením paní Markéty Dudíkové. Za
pozornost stojí také jednotlivci, kteří
doprovází zpěváky hudebními nástroji.

Tříkrálová sbírka v našich farnostech
Požehnání
koledníkům
bude
otec
Krzysztof udílet po mši svaté v 17:30
v pátek 11.1.2019 v kostele Všech
svatých.
Sbírky mají na starost jednotliví
koordinátoři, u kterých se zájemci
mohou hlásit, i nových koledníků je
potřeba stále dost, zejména z řad dětí.
V Ořechově koordinuje sbírku p. Tomáš
Dudík – sbírka proběhne v sobotu 12.1.,
v Silůvkách se můžete obrátit na p.
Ladu Badinovou – sbírka zde proběhne
již v sobotu 5.1., v Pršticích koordinuje
Tříkrálovou sbírku p. Jana Jedličková
ve dnech 10.-13.1. a v Radosticích pan
Vojtěch Švestka.

KNIŽNÍ OKÉNKO
Sholem Asch – Apoštol
Mladého Šavla, podle zvyku zbožných
židů z diaspory, otec poslal do
Jeruzaléma, aby seděl velkým rabínům u
nohou, a tak se spolu s Tórou přiučil
zbožnosti.
Šavel pocházel z Tarzu, roky svého
dětství a raného mládí strávil v srdci
pohanského světa, hříchů, neřesti a
zoufalství. Věřil, že pro člověka
existuje jediná záchrana Bůh Izraele.
Byl žákem význačného rabína Gamaliela.
Šavel byl plně a z celého srdce zapálen
pro víru židů a s nadějí očekával příchod

Na to vše a možná ještě více se
můžeme těšit v neděli 6. ledna 2019
od 15:00, kdy se koná Vánoční koncert
v kostele Všech svatých.
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Mesiáše. Mesiáše, který bude slávou
Izraele. Proto když mezi židy začali
kolovat zvěsti o Ježíši Kristu, fanaticky
je potíral. Vyhledával společenství
křesťanů, nechával je zavřít do vězení,
bičovat. Byl iniciátorem ukamenování
reb
Istephana,
kazatele
synagóg
helenistů. Zabitého bez soudu. Od
tohoto okamžiku Pavla tížila vina. Bloudil
a hledal pravdu až po setkání s Kristem
na cestě do Damašku – Šavle, Šavle,
proč mě pronásleduješ?
Kniha popisuje vnitřní rozpory Šavla, jak
přijal jméno Pavel, jak chodil a kázal
Krista. Zakládal sbory křesťanů, potíral
modlářství. Ve městech, které navštívil,
šel kázat Krista vždy jako první židům v
synagógách.
Potom
vyhledával
společenství křesťanů a byl s nimi při
lámání chleba. Kázal obyvatelům měst –
pohanům - na ulicích. Z počátku musel
překonávat velkou nedůvěru křesťanů,
aby mu uvěřili, že již není proti nim.
Kniha
popisuje
jeho
cesty
do
židovského, ale i pohanského světa.
Setkání s apoštoly. Získávání pomocníků
Timoteje, Tita, pohanů, kterým otevřel
oči v Kristu. Kniha je plná vnitřních bojů
Pavla, nepochopení a odmítnutí mezi
židy, mnohdy i mezi křesťany. Píše o
velké víře Pavla, strachu o nově
založené sbory, kolikrát i o zoufalství.
Popisuje události, které vedly ke vzniku
Pavlových listů. Často i ostřejší tón listů
se v optice této knihy dá pochopit.
Kniha končí společným vězněním Petra a
Pavla v Římě a jejich společným

vykročením k věčnému životu. Petr z
úcty ke Kristu byl ukřižován hlavou dolů
ve Vatikánu a Pavel, jako římský občan,
sťat mečem na druhém konci Říma na
Ostinské cestě. Oba umírali se slovy
žalmu: Slyš Izraeli, Pán a Bůh náš, Pán
je jeden.
Kniha končí větou: Řím šel proti
Jerazalému mečem a Jeruzelém proti
Římu duchem. Meč vítězí na chvíli, ale
duch vítězí navěky!!
Tahle celkem objemná kniha, 740 stran,
zatím nebyla přeložena do češtiny. Mám
ji ve slovenštině – byla vydaná v roce
1949. Kdybyste měli někdo chuť a čas
se jí prokousat, ráda zapůjčím. Mě
osobě velmi pomohla k částečnému
pochopení sv. Pavla, se kterým jsem
měla stále problémy.
/Jana Ryšavá/

CO NÁS ČEKÁ
 na 1. pátek v měsíci 4.1.2019 bude
sloužena v kostele Všech sv. v 17:30
Bohoslužba slova a poté výstav
Nejsvětější svátosti
 navštěvovat nemocné bude otec
Krzysztof ve středu 9. ledna 2019 ,
můžete je u něj stále hlásit osobně
nebo telefonicky (732369069)
 v neděli 6.1. – Zjevení Páně – budou
požehnány křída, kadidlo, voda. Věřící
si mohou přinést zlaté předměty, např.
křížky, medailky a vlastní vhodné
nádoby s vodou k požehnání.
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 Vánoční koncert se koná v kostele
Všech svatých v neděli 6.1.2019 od
15:00 hod.
 v pátek 11.1.2019 je mše sv.
sloužena se zaměřením pro děti
v 17:30 v kostele Všech svatých. Děti
mohou nakreslit a do obětního průvodu
přinést obrázek – „Tři králové“. Po mši
svaté
otec
Krzysztof
požehná
koledníkům Tříkrálové sbírky.

FARNÍ MATRIKA
Všech sv. - pohřeb
+ František Ryšavý
Sv. Jiří - pohřeb
+ Jiří Richard (Silůvky)

POZVÁNKY Z DIECÉZE
 Centrum pro rodinu a sociální péči v
Brně pořádá Duchovní setkání pro
rozvedené, které se koná v sobotu 12.
ledna 2019 od 9.00 do 14.00 hodin v
Klubovém sále CRSP v Biskupské ulici č.
7 v Brně. Setkáním bude provázet R.D.
Ing. Jan Kotík.
Přihlášky
a
více
informací:
http://www.crsp.cz/poradame/duchovni
-programy/duchovni-setkani-prorozvedene/
 Centrum pro rodinu a sociální péči v
Brně pořádá kurz Manželské večery.
Skládá z osmi setkání, na každém je
připravena večeře pro dva, praktická
promluva a diskuse v páru na dané
téma. Přítomní nemusí o svém vztahu
nikomu nic říkat, nečeká je žádná
skupinová diskuze.
Termíny: vždy v pátek 8. 2., 15. 2.,
8. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26.
4., 3. 5. 2019, 17.00 – 19.30 hodin
Místo: Společenský sál CRSP Biskupská
7, Brno.
Lektoři: manželé Ivana a Pavel Vítovi
Cena: 2600 Kč/ za manželský pár
Více
informací
a
přihlášky:
http://www.crsp.cz/poradame/provazen
i-a-poradenstvi/manzelske-vecery/

 Svátkem Křtu Páně 13.1.2019 končí
vánoční doba. Následuje liturgické
mezidobí. Popeleční středou 6. března
začíná doba postní.
 Týden
modliteb
za
jednotu
křesťanů proběhne od 18. do 25. ledna.
 Farní ples se koná v sobotu 19.1.2019
Více informací na farniples.cz
 Svátost biřmování v naší farnosti
přijmou biřmovanci z rukou pomocného
brněnského
biskupa
Mons.
Pavla
Konzbula v neděli 19. května 2019.

 uzávěrka každého čísla farního
zpravodaje je 20. v měsíci. Svoje
příspěvky můžete posílat na adresu
peregrinek@atlas.cz
nebo
předat
osobně někomu z redakční rady
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Bohoslužby v lednu 2019
1.1. Matky Boží Panny Marie
1.1. Matky Boží Panny Marie
1.1. Matky Boží Panny Marie
4.1.
5.1.
6.1. Zjevení Páně – Tři králové
6.1. Zjevení Páně - Tři králové
6.1. Zjevení Páně - Tři králové
8.1.

úterý
úterý
úterý
pátek
sobota
neděle
neděle
neděle
úterý

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

8:30
9:15
10:30
17:30
15:30
8:00
9:15
10:30

9.1.
11.1.

středa
pátek

Sv. Jiří
Všech sv.

17:30
17:30

12.1.
12.1.
13.1. Křtu Páně
13.1. Křtu Páně
15.1.

sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

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

16.1.
18.1.
19.1.
19.1.
20.1. 2. neděle v mezidobí
20.1. 2. neděle v mezidobí
22.1.

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

23.1.
25.1. Obrácení sv. Pavla
26.1.
26.1.
27.1. 3. neděle v mezidobí
27.1. 3. neděle v mezidobí
29.1.

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

30.1.

středa

Sv. Jiří

17:30

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Bohoslužba slova a adorace
Bohoslužba slova
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv
Adorace
Mše sv.
Mše sv. pro děti, požehnání
koledníkům Tříkrálové sbírky
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. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv

Aktuální rozpis bohoslužeb, sledujte prosím, v týdenních ohláškách.
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