PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro ořechovské farnosti
Ročník 14 Číslo 90 Březen 2019
ÚVODNÍ SLOVO
Popeleční středa – půst
Popeleční středou vstupují věřící do
čtyřicetidenního postního období, jehož
smyslem je duchovní očista člověka.
Začátek postního období byl v 6. či 7.
století přeložen ze 6. neděle před
Velikonocemi na předcházející středu,
protože neděle není chápána jako postní
den. Již od konce 11. století se na Popeleční
středu uděluje popelem znamení kříže na
čelo (= popelec). Přijetí popelce je
znamením kajícnosti převzatým z biblické
tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní
doby. Symbolicky se tak naznačuje stav
hříšného člověka, který vyznává před
Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se
obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh
odpustí. Popeleční středa a Velký pátek
jsou v katolické církvi jedinými dny
přísného postu.
Znamením popelce tedy začíná příprava na
velikonoční svátky. Ježíšova výzva k
obrácení a k pokání, jako již u
starozákonních proroků, nemíří především
na vnější skutky, "žíněné roucho a popel",
posty a umrtvování, nýbrž na obrácení
srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho
by kající skutky zůstaly neplodné a lživé.
Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se
takový postoj projevil i navenek. Jde o
radikální rozchod s hříchem, což znamená
odvrácení se od zla a naopak nové zaměření
celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem

není výsledkem jen jakési "duchovní
gymnastiky", ale je především působením
samého Boha v životě člověka. Bůh nám
dává sílu a možnost začít znovu. Když
objevíme velikost Boha a jeho pozitivní
vztah k nám, snažíme se odpovídat
adekvátním způsobem.
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi
rozmanité projevy, které se vhodně
modifikují podle potřeb doby. Vedle
klasických forem újmy v jídle či odřeknutí
si masných pokrmů se současné době se v
řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický půst"
- omezení zbytečných jízd autem apod.
Vždy ovšem půst vychází z biblické a
církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění
vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě
samému, a tím může ve svých důsledcích
vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé
společnosti.

/zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky
"Církevní rok a lidové obyčeje" (str. 48-49); vydalo
nakladatelství DONA v Českých Budějovicích v roce
1991/
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letech začal docházet do osm kilometrů
vzdálené školy. Ve dvanácti letech se
dostal do oratoře Dona Bosca v Turíně,
kde jej začal Don Bosco duchovně vést.
Zde si vysloužil svoje jméno Savio (moudrý), protože za skvělého vedení
mentálně rychle dozrával.
Sv. Dominik byl velmi zbožný a jeho
zbožnost se projevovala i v jeho životě.

APOŠTOLÁT MODLITBY
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 březen:
Evangelizační:
Za
uznání
práv
křesťanských
společenství
–
za
křesťanská společenství, zejména ta,
která jsou vystavena pronásledování,
aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich
práva byla uznána.
Národní: Ať dokážeme milovat bližního
po vzoru lásky Boží, která je ochotna
obětovat se až do krajnosti.

Stalo se, že kněz nesl nejsvětější
svátost. Dominik poklekl a vedle něj byl
voják, který se k tomu neměl. Dominik
před něj roztáhl svůj kapesník a tak jej
beze slov přiměl také pokleknout. Jinak
často usmiřoval svoje přátele z
oratoria, když se vyskytly hádky a byl
jim příkladem. Po třech letech v
oratoriu začal výrazně slábnout a tak
jej Don Bosco poslal zpět domů, kde
později zemřel na tuberkulózu.
Po jedné slavnosti se Don Bosco
rozhodl, že všem chlapců splní přání. A
sv. Dominik napsal svoje přání slovy:

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv.Dominik Savio
3 dny po Popeleční středě si můžeme
připomenout patrona mládeže sv.
Dominika Savio. Sv. Dominik se velmi
brzy rozhodl být svatým a k tomu mu
pomáhal velký světec Don Bosco.
Sv. Dominik se narodil v roce 1842 v
chudé rodině kováře a švadleny v městě
nedaleko Turína. Měl deset sourozenců
a od pěti let chodil ministrovat. V devíti
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„Pomozte mi, abych byl svatý." A Don
Bosco mu řekl, že na svatost je recept,
ke kterému jsou potřeba tři důležité
přísady: Veselost, Plnění světských a
náboženských povinností a Konání dobra
pro druhé. A tento recept neplatil
jenom pro Dominika, ale platí pro nás
všechny. Tak zkusme na přímluvu sv.
Dominika a sv. Dona Bosca tyto přísady
smíchat dohromady a postoupit zase dál
v našem duchovním životě.
/Luboš Pár ml./

se v naší obci pořádá. O tom svědčí i
fakt, že vstupenky na něj byly prodané
během minuty od zahájení online
rezervace přes internet.
Ořechovská
orlovna
byla
krásně
nazdobená, před vchodem nás čekal
červený
koberec
a
organizátoři
s uvítacím drinkem. Ples zahájil svým
slovem moravanský otec Mariusz a
všichni společně se pomodlili Otčenáš.
A taneční rej mohl začít  Program byl
opravdu bohatý: mládež předvedla
skvělé
předtančení,
které
jsme
v průběhu večera shlédli ještě jednou.
Profesionální tanečníci nás naučili
argentinské tango, skupinka sportovců
všechny překvapila svým adrenalinovým
vystoupením. Byly připravené i soutěže
a bohatá tombola. Celým večerem nás
provázela kapela Fordance Orchestra.
Mohli jsme využít i fotokoutku,
nazdobit se vtipnými doplňky a fotograf
nám vytvořil krásnou vzpomínku na ples.
Ples byl opravdu moc hezký a jsme rádi,
že máme v našich farnostech tak
skvělou mládež, která vše s nadšením
připraví a zorganizuje. Děkujeme a
těšíme se na příští ročník.
/manželé Manovi a Frantovi/

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Zbýšov je bývalé hornické městečko.
První písemná zmínka o něm pochází
z roku 1280, kdy tehdejší vlastník,
zemský maršálek Bohuš z Drahotúš,
věnoval osadu Zbýšov své dceři Herce a
oslavanskému klášteru, do kterého
vstoupila. Farní kostel je zasvěcen sv.
Martinovi z Tours. Na místě současného
kostela stál původní chrám, o němž je
zmínka v roce 1676. V letech 1893–1894
byl
postaven
nový
kostel
v
novorománském slohu v podobě trojlodní
baziliky
s
kněžištěm
ukončeným
apsidou.
/Lada/

Farní plesání
Od chvíle, kdy ořechovská a moravanská
mládež začala organizovat farní plesy,
už vím, co zažívají hráči hazardních her,
nebo účastníci napínavých soutěží.
Těžko ovladatelnou záplavu adrenalinu a
obrovskou vlnu emocí, která vás promění
v nelítostného bojovníka. Ten hlavní boj

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Farní ples
Zahájením letošní plesové sezóny byl již
pátý ročník Farního plesu, který se
konal 19. 1. 2019. Je to nejhezčí ples se
zajímavým a bohatým programem, který
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se odehrává měsíc a půl před plesem,
herní ring je schématická mapka
ořechovské orlovny a hlavní bojovou
zbraní počítačová myš. Jakmile se
otevře přístup k rezervačnímu systému,
už nesmíte udělat žádnou chybu. Jde o
vteřiny. Rychle naklikané židličky hodit
do košíku a ..... teď na mě nemluv …
honem, jedno místo nám chybí … sláva,
povedlo se! Na konci úspěšného zápasu
je zarezervovaný stůl, který jste si
předem vyhlídli. A pak už jen - nádherně
vyzdobená orlovna, usměvaví mladí
pořadatelé, zahájení modlitbou, setkání
s přáteli, dechberoucí předtančení,
úžasná kapela - ten zpěvák je mi nějaký
povědomý,
focení
ve
fotokoutku,
chlebíčky, nebo jednohubky? - radši
obojí, losy do tomboly, cesta jásající
orlovnou k podiu pro (hlavní) výhru, chuť
točené limonády, puchýře z lodiček,
půlnoční
překvapení,
selfíčko
s
ministrem zdravotnictví … však to
znáte. Že ne? Tak to je nejvyšší čas s
tím něco udělat. Takže za rok i s vámi??
/Hanka Poledňová/

Fordance Orchestra byla skvělá, tančila
se klasika i latina. Při vystoupení mistrů
ve stepu se nám tajil dech. Také
proběhla lekce vášnivého argentinského
tanga s profesionálním vedením. Napětí
a radost přinesla jistě i oblíbená
tombola. Ale největší radost působí
možnost strávit společné chvíle s
druhými. Pro nás to bylo zároveň
setkání společenství manželů (seděli
jsme u jednoho stolu) a taky parádní
rande  Ještě před půlnocí jsme
spěchali domů za plačícím batoletem.
Velké díky mládeži z Moravan a
Ořechova a všem, kdo se podíleli na
přípravě plesu. Klobouk dolů!
/manželé Radoňovi/
Ministranti bodovali
V neděli 20.1. se ořechovští ministranti
s posilou
z Moravan
zúčastnili
olympiády ve florbale v Telnici, kde se
sešlo asi 200 mladých nadšenců pro
tento sport. Naši kluci se umístili ve
všech kategoriích: 1. stupeň ZŠ –
stříbrná medaile, 2. stupeň ZŠ - 6.
místo a kategorie SŠ/VŠ (pardálové)
vybojovali stříbrnou medaili. Nejlepším
střelcem
byl
vyhlášen
Kryštof
Lhotecký.
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou
reprezentaci naší farnosti a vzájemnou
spolupráci 
Velký dík
Jindrovi, který kluky na
turnaj připravoval.
/Radek /

O farním plese do třetice
19. ledna 2019 se v ořechovské orlovně
uskutečnil 5. ročník farního plesu. Již
loňský rok jsme žasli, jak skvěle byl ples
připraven, a tak jsme se moc těšili na
letošní bál. Místenky byly rozebrány
takřka okamžitě. Onen večer jsme se
zdrželi s dětma, takže když jsme
šťastně dorazili do sálu, byl již ples v
plném proudu. Hudba v podání kapely
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Foto: František Kroutil

V sobotu 26.1 ožila ořechovská fara
zpěvem
Zpěváci a příznivci sboru zde poděkovali
tomu, kdo nám dal hlas a sv. Cecilii za
pomoc a ochranu při nacvičování
letošních zpěvů na vánoce. Sešel se
téměř celý sbor a z fary se ozýval zpěv
lidových, zlidovělých i náboženských
písní. Pánové to na kytary rozhodně
umí, a když se přidá baskytara,
mandolína a foukací harmonika, nemá to
chybu. A k tomu hlasy zpěváků … a že
jsme zpívali s radostí a naplno, bylo
slyšet jistě i za okny fary. Vína i něčeho

k němu bylo dost a tak k celkové pohodě
nic nechybělo. Prostě bylo nám tam
dobře.
Ale král je mrtev, ať žije král!!
Nacvičovat na velikonoce se začalo ve
čtvrtek 28. 2. na faře a potom každý
další čtvrtek- v 17:30 ženy a v 18:30
muži. Těším se na stávající i nové
tváře!!
/Jana Ryšavá/
Setkání KaPrů v Radiu Proglas
Vždy jednou za rok uspořádá Radio
Proglas setkaní KaPrů (KAmarádů
PRoglasu), jsme to my, kteří třikrát
ročně roznášíme zpravodaje Radia
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Proglas našim rybičkám (to jste vy,
kteří jste členy Klubu přátel Proglasu
nebo ti, kteří nejsou členy klubu, ale
také přispívají na chod Proglasu).
Setkání bývá vždy na konci ledna, kdy
jsou k barevnému zpravodaji Vlnění,
přidána i potvrzení o přijetí daru ke
snížení daní. Jako vždy se konalo
na Biskupském gymnáziu v Brně, kde
Radio Proglas sídlí a vysílá už přes 23
let. Program bývá vždy pestrý:
představení moderátorů, redaktorů a
všech ostatních pracovníků v rádiu,
dotazy, novinky ve vysílání, co se
chystá, krátký kulturní program pro
zpestření, mše svatá a společný oběd,
možnost odevzdání finančních darů ...
Vše probíhá ve velmi milé atmosféře.
Předávám pozdravení a poděkování všem
od p. ředitele Proglasu Mons. Martina
Holíka. V úvodníku letošního Vlnění mj.
píše: „Radio Proglas je stále v akci a
neumdlévá. Rád připomínám promyšlený,
již třiadvacet let unikátní a stále
funkční
záměr
média
v rukách
křesťanů: existovat zásadně z podpory
posluchačů a přátel.“ Připomínám jen
možnost poslat finanční dar do Proglasu
i přese mne. Krásné poslouchání Radia
Proglas 
/Radka Jedličková/

sestra,
jejíž
jméno
jsem
si
nezapamatovala , s námi slavily mši
svatou a poté přijaly pozvání na faru u
Všech svatých.
Spiritualita je charakteristický způsob
cesty ke svatosti. Učednice Božského
Mistra žijí paulínskou spiritualitu, tedy
spiritualitu Rodiny svatého Pavla.
Srdcem paulínské spirituality je Ježíš
Mistr - Cesta, Pravda a Život. On je
jediná láska.
S. M. Agnieszka vzpomíná: „V červnu
2016 sestry Učednice Božského Mistra
poděkovaly Bohu za 20 let působení v
brněnské
církvi.
Přítomnost
této
mezinárodní komunity v Brně je
odpovědí na pozvání brněnského biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho, který si přál
živé svědectví primátu lásky ke Kristu
nad kulturními a osobními rozdíly.
Během dvaceti let se střídaly sestry
učednice tvořící komunitu. Kromě
blízkého Polska žily tady sestry z
Venezuely, Itálie, Indie, Ukrajiny,
Japonska a Koreje. Bohatství různých
kultur přispívá k stálé vitalitě této
malé, ale velmi živé komunity zasvěcené
Boží oslavě, službě kněžím a institucím
Božího lidu především v liturgickém
životě. Během dvaceti let jsme
pociťovaly Boží vedení, často jsme se
rukou dotýkaly ruky Boží, která nás
vedla. Několikrát jsme neznaly jazyk,
neznaly místo, neznaly zvyky a Pán nás
vedl tak, že i naše chyby posloužily
k dobrému. Bohu za to vše děkujeme.“

Učednice Božského Mistra v Ořechově
V neděli 3. února, jsme mohli předchozí
Den zasvěceného života „oslavit“ spolu
se sestrami z kongregace Učednice
Božského Mistra. Sestry – Barbora,
Michaela, Agniezska a milá korejská
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Foto: Radek Steingart

Liturgický
apoštolát
je
prodejna
církevních potřeb a náboženských
předmětů. Sestry zde nejen prodávají
předměty, ale mnohdy poskytnou
příchozím i rozhovor, který často vede
k duchovním tématům. V prodejně lze
najít liturgické vybavení, které každý
kněz potřebuje ve svém kostele, ale
také nejrůznější liturgické předměty
pro veřící. Sestry prodávájí:
 Liturgické nádoby
 Ornáty, štoly, alby, rochety apod.
 Oltářní plachty, kalichové prádlo
 Kleriky, kněžské košile, kolárky
 Kříže, obrazy, růžence, betlémy
apod.
 Svíce, křestní roušky
Otevírací doba: pondělí – pátek od 10
do 17.30 hodin (klášter kapucínů)

Telefon: 542 210 258
Email: lit.apost@volny.cz
Skype: lit.ap.brno
Za zmínku stojí i to, že oděvy, které
nosí naši ministranti při liturgii, jsou
z dílny sester
Učednic Božského
Mistra. Děkujeme za toto milé setkání
v naší farnosti.
/Leona/
Emeritní diecézní vikář Mons. Jiří
Mikulášek
Při příležitosti 77. narozenin poděkoval
brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle
svému dlouholetému generálnímu vikáři
Mons. Jiřímu Mikuláškovi za obětavou
službu církvi a zaplněný mariánský
chrám ve Vranově u Brna se začátkem
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církve v diecézi byly dobrým nástrojem
pro biskupa a kněze a především pro
Boží působení, protože k tomu tady
církev je.
A
co
je
nejtěžším
úkolem?
Nejtěžším úkolem byla celých 25 let
snaha o pastorální pokrytí diecéze.
Nedávno
se
četlo
při
liturgii
podobenství o síti, která má zahrnout
veliké množství lidských rybiček,
kterým se má zvěstovat evangelium. Je
to
nekonečný
příběh
neustálého
vyspravování sítě a vytváření uzlíků, aby
síť nebyla děravá nebo příliš řídká.
Znamená to stálý dialog s kněžími o
jejich umístění, ale daleko víc dialog s
Bohem, protože celá kněžská služba,
nakonec i celý život každého křesťana,
neznamená něco si vymyslet, ale jít
Bohu vstříc. A když udělám svou malou
část, mohu počítat s tím, že to hlavní
udělá Bůh, který je vševědoucí a
všemohoucí. Pak se člověk setkává s
něčím „navíc“, co se nedá ani
předpovědět,
ani
vypočítat,
jen
pokorně, ale s důvěrou očekávat.
/čerpáno z biskupstvi.cz/

února
rozezněl
dlouhotrvajícím
potleskem.
„Milý otče Jiří, vyprošujeme Vám plnou
míru Božích darů a děkujeme za vše, co
jste pro nás udělal,“ vzkázali otci Jiřímu
diecézané. I my se k tomuto přání
připojujeme.
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek (* 5. února
1942 Brno). Po vystudování Střední
průmyslové školy elektrotechnické Brno
pracoval osm let jako technik v
brněnské Zbrojovce. V letech 1968 až
1973 vystudoval teologii na olomoucké
pobočce Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty a v roce 1973 byl v
brněnské katedrále sv. Petra a Pavla
vysvěcen na kněze. Poté působil jako
farní vikář v Jedovnicích (od 1. srpna
1973) a jako duchovní správce v Blansku
(od 1. listopadu 1978), Hovoranech a ve
farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v
Brně. S účinností od 15. srpna 1992 byl
jmenován generálním vikářem brněnské
diecéze. Tuto funkci vykonával do 4.
února 2019. Jeho nástupcem se stal
pomocný biskup Pavel Konzbul. V roce
1994 byl jmenován arcijáhnem (2.
prelát) Královské stoliční kapituly sv.
Petra a Pavla v Brně a 5. dubna 2008 byl
instalován jejím děkanem (1. prelát). V
roce 2000 byl jmenován papežským
prelátem. A co říká na práci generálního
vikáře?
Otče Jiří, co je především úkolem
generálního vikáře?
Úkolem generálního vikáře je především
dělat všechno pro to, aby struktury

Foto: Vít Kobza
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Hromnice
je lidové označení svátku, který prošel
řadou proměn. Původně se nazýval
hypapanté, tj. Setkání starce Simeona
s Pánem, později Očišťování Panny
Marie, dnešní liturgie ho zná jako
Uvedení Páně do chrámu.
I my jsme slavili v sobotu 2. února
v chrámu sv. Jiří tento svátek. V 8.30
jsme začali modlitbou sv. růžence před
Nejsvětější Svátostí (neboť tento den
připadl na první sobotu v měsíci, která
je věnována Panně Marii) a po ukončení
radostného růžence následovalo slavení
mše svaté. Při zpěvu písně nám byly od
paškálu rozžaty svíce, které nám otec
Kryštof požehnal a my si je odnesli
domů. Svíčky hromničky se rozsvěcují
při bouřce, aby Bůh ochránil dům před
bleskem. Bože, ochraňuj nás od všeho
zlého.
/Lada/

naše víra zakořenit v hlubinách naší
duše a odolat všem bouřím, které se
odehrávají na povrchu, musí být pevně
zakotvena
v Písmu
svatém,
jehož
dovršením a naplněním je Nový zákon.
Jedině neúnavný kontakt s Božím
slovem upevňuje naši víru v toto Slovo,
které se stalo tělem v Synu, jenž je
jedno se svým Otcem.
Nemám čas na Písmo...
Tato námitka patří k nejčastějším: v
současné době nikdo nemá čas, počínaje
školáky a konče důchodci. A pokud žiji s
pocitem, že právě já čas mám, tak jsem
asi „trochu divný“ a mimo realitu.
Avšak - každý z nás má čas na to, co
považuje za důležité. Takže námitka, že
nemám čas číst Písmo (a modlit se nad
ním), se dá převést na jinou: Písmo pro
mě nemá význam?
Námitka „nemám čas" se objevuje v
dějinách pořád a znovu. Už sv. Jan
Zlatoústý se s tím potýkal u svých
věřících: „Slyším někdy lidi říkat: 'Proč
já bych měl číst Bibli? To ať dělají ti,
kdo jsou v klášteře.' Já vám ale říkám:
Bibli potřebujete více vy než mniši! To
vy žijete mimo klášterní zdi v plné vřavě
světa. To vy jste neustále vystaveni
novým zápasům, bojům a ranám.
Například manželka tě dráždí, syn
zarmucuje... nepřítel připravuje úklady
proti tobě, přítel ti závidí, soused je
drzý, spolubojovník té sráží k zemi.
Nebo možná, jak se často děje, soudce
nám vyhrožuje, chudoba působí bolest,
ztráta majetku přináší problémy,

KNIŽNÍ OKÉNKO
Bible jako Slovo Boží II.
Svítilnou mým nohám je tvé slovo a
světlem na mé stezce. /Žalm 119,105/
V duchu slov tohoto žalmu věnujme dál
pozornost knize, o které jsme začali své
úvahy v minulém čísle, a pokračujme na
naší „stezce“. Vraťme se k daru víry,
který jsme obdrželi. Naše víra často
kolísá mezi nadšením a pochybnostmi.
Pán Ježíš nás učí, čím se máme chránit
před nebezpečnými záchvěvy svých citů
a duševních stavů a před nejrůznějšími
projevy skepse, negativismu, jimiž se
vyznačuje mentalita dnešních lidí. Má-li
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prosperita vede k pýše, neštěstí
strhává dolů. Kolem nás na všech
stranách je mnoho důvodů a příležitostí
k hněvu, ustaranosti, skleslosti, smutku,
marnivosti nebo pýše. Ze všech stran
jsou na nás namířeny zbraně, proto
neustále potřebujeme plnou zbroj
Písma.
Mnozí mi řeknou: 'A obchodování... a
práce?' Pěkná výmluva, opravdu! Vy se
bavíte s přáteli… chodíte na zábavy...
díváte se na sportovní utkání... Co tedy?
Když se jedná o duchovní život, tak si
myslíte, že to nemá žádný význam?""
S těmito slovy končeme a do postní
doby zkusme vykročit s předsevzetím,
že Písmo sv. se nám stane opravdovým
průvodcem.
/zpracováno podle knih Lectio Divina na
každý den v roce a Modlitba s Biblí
v ruce/

každou středu (před mší sv.), u Všech
svatých každý pátek po mši svaté
v 17:30, v Pršticích každou sobotu
v 16:00 před mší sv. s nedělní
platností. Křížová cesta v přírodě letos
připadne na neděli 14. dubna ve 14:00
od kostela sv. Jiří přes Loučky ke
kostelu Všech svatých.
 Misijní jarmark se uskuteční po mši
sv. v 9:15 u Všech sv. v neděli 7. dubna

FARNÍ MATRIKA
Všech sv. – pohřby:
† Valburga Smržová, † František Pisk,
†Anna Novotná, † Jiří Franta
Sv. Jiří – (Prštice): † Jaroslav Cíl
Všech sv. – křty:
Karolína Chmelková, František Hlinecký,
Štěpán Slaný

POZVÁNKY
 jsme zváni na Postní duchovní obnovu
s Vojtěchem Kodetem do minoritského
kostela v Brně ve dnech 8. a 9. března
2019. Více na brno.minorite.cz
 v katedrále sv. Petra a Pavla jsou pro
zájemce připraveny „Postní pátky
v katedrále“. Začínají 8.3. v 17:30.
Více na biskupstvi.cz
 Postní
duchovní
obnova
pro
manželské páry v Kostelním Vydří se
koná v termínu 4. - 7. dubna pod
vedením o. Serafima J. Smejkala.
Program začíná ve čtvrtek v 18:30 a
končí nedělním obědem. Cena pobytu za
1 osobu je 1.365 Kč (ubytování a jídlo).
Závazné přihlášky do 15.3. na
simova.e@seznam.cz

CO NÁS ČEKÁ
 Na středu 6.3. připadá Popeleční
středa. Mše sv. s udělením popelce
budou slouženy v 17:30 u sv. Jiří a
v 18:30 u Všech svatých. Tímto dnem
začíná 40ti denní postní doba a příprava
na Velikonoce.
 v pátek 8.3.2019 je mše sv.
sloužena se zaměřením pro děti
v 17:30 v kostele Všech svatých. Děti
mohou do obětního průvodu přinést
obrázek – jedno ze zastavení křížové
cesty
 Křížovou cestu v postní době se
budeme modlit: v 17:00 u sv. Jiří
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Bohoslužby v březnu 2019
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.
3.3. 8.neděle v mezidobí
3.3. 8.neděle v mezidobí
5.3.

pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

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

6.3.
6.3.
8.3.
9.3.
9.3.
10.3.
10.3.
12.3.

středa
středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

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

13.3.
15.3.
16.3.
16.3.
17.3. 2.neděle postní
17.3. 2.neděle postní
19.3.

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

20.3.
22.3.
23.3.
23.3.
24.3. 3.neděle postní
24.3. 3.neděle postní
26.3.

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

27.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3. 4.neděle postní
31.3. 4.neděle postní

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle

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

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

Popeleční středa
Popeleční středa

1.neděle postní
1.neděle postní

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

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

sv.
sv.
sv. s nedělní platností
sv. s nedělní platností
sv.
sv.

Aktuální rozpis bohoslužeb, sledujte prosím, v týdenních ohláškách.
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