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ÚVODNÍ SLOVO
Papež František o Duchu svatém
Seslání Ducha svatého a Letnice se
přirovnávají k „hukotu, jako když se
přižene silný vítr“ (Sk 2,2). Co nám říká
tento obraz? Vichr dává tušit velkou
sílu, která však není samoúčelná, nýbrž
mění realitu. Vítr totiž přináší změnu:
teplý proud, když je zima, a chladný,
když je teplo, déšť, když je sucho...
Také Duch svatý takto působí, ovšem na
zcela jiné rovině. Je božskou silou,
která mění svět. Ve svatodušní sekvenci
oslovujeme Ducha: „v práci libý pokoji
rač nás v pláči utišit“ a dále „viny z duší
našich smaž, a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit“. Duch vstupuje do
dění a proměňuje ho; mění srdce a mění
dění.

Ježíš řekl svým apoštolům: „Až na vás
sestoupí Duch svatý, dostanete moc a
budete mými svědky“ (Sk 1,8). A právě
tak se stalo. Učedníci doposud
ustrašení, schovaní za zavřenými dveřmi

i po Mistrově zmrtvýchvstání, jsou
Duchem proměněni, a - jak předpověděl
Ježíš v dnešním evangeliu - „vydávají
svědectví“ (Jan 15,27). Z váhavých se
stanou odvážní, odcházejí z Jeruzaléma
a vydávají se až na konec světa. Když
byl Ježíš s nimi, byli bázliví, nyní bez
Něho jsou odvážní, protože Duch změnil
jejich srdce. Duch odblokuje duše
zapečetěné strachem. Přemáhá odpor.
Toho, kdo se spokojil s poloviční mírou,
obdarovává
rozmachem.
Rozšiřuje
scvrklá srdce. Podněcuje ke službě
toho, kdo se uvelebil v pohodlí. Přiměje
jít dál toho, kdo se domnívá, že už
došel. Umožňuje snít tomu, kdo zvlažněl.
Taková je změna srdce. Mnozí slibují
dobu změn, nové začátky, nosnou
obnovu, avšak zkušenost učí, že žádný
pozemský pokus o změnu lidské srdce
plně neuspokojí. Změna, kterou působí
Duch, je odlišná: nepůsobí revoluci
života kolem nás, nýbrž mění naše
srdce; nezbavuje nás problémů naráz,
nýbrž osvobozuje nás zevnitř, abychom
jim čelili; nedává nám všechno ihned,
nýbrž umožňuje nám kráčet s důvěrou,
aniž by nás unavoval život. Duch
zachovává srdci mladost,
omlazuje.
Mládí, navzdory všem pokusům ho
prodloužit, dříve či později pomine,
avšak
Duch
zabraňuje
jedinému
nezdravému stárnutí, tomu vnitřnímu.
Jak to činí? Obnovuje srdce, proměňuje
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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 květen:
Evangelizační: Církev v Africe – kvas
jednoty – za církev v Africe, aby se
přičiněním vlastních členů stala kvasem
jednoty mezi národy a znamením naděje
pro celý tento světadíl.
Národní: Ať v našich rodinách i
farnostech vládne atmosféra laskavosti
a vzájemného přijetí.

ho z hříšného na rozhřešené. To je
obrovská
změna.
Z
viníků
činí
spravedlivé a tak mění všechno, protože
nás - otroky hříchu - osvobozuje, ze
sluhů činí syny, ze skartovaných vážené,
z rozčarovaných doufající. Takto Duch
svatý obrozuje radost a dává vzejít
pokoji v srdci.
Dnes se tedy učíme, co dělat, když
potřebujeme opravdovou změnu. Kdo z
nás ji nepotřebuje? Zejména jsme-li na
dně, když klesáme pod tíží života, když
nás deptají naše slabosti, když je těžké
jít dál a nemožné mít rád. Tehdy by nám
prospěl nějaký silný „životabudič“, a
právě to je on - Boží síla. On je „dárcem
života“, jak vyznáváme v Krédu. Jak by
nám tento životabudič denně prospíval!
Říci si po probuzení: „Přijď, Duchu
svatý, přijď do mého srdce, přijď do
mého dne!“ Duch svatý, silný vítr, ať se
přižene na nás. Ať duje do našich srdcí
a umožní nám dýchat Otcovou něhou. Ať
vane v církvi a posune ji do nejzazších
končin, aby byla nesena Tebou a
nepřinášela nic jiného než Tebe. Ať
vane ve světě jemným vánkem pokoje a
svěžím občerstvením naděje. Přijď
Duchu svatý, změň nás uvnitř a obnov
tvář země. Amen.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Rita
22. května si kromě sv. Julie
připomínáme i sv. Ritu. Její život byl
doopravdy obdivuhodný. Je patronkou
lidí v bezvýchodných situacích a v
obtížných zkouškách.
Narodila
se
v
italském
městě
Roccaporena do zbožné rodiny. I přes
to, že toužila stát se řeholnicí,
poslechla rodiče a nechala se ve 14
letech
provdat
za
Ferdinanda
Manciniho.
Ferdinand
byl
velmi
impulzivní a prudký člověk, naopak Rita

APOŠTOLÁT MODLITBY
Každý měsíc přinášíme úmysly Svatého
otce Františka svěřené celosvětové síti
modliteb, vhodné také pro jednotlivce a
členy
živého
růžence
v našich
farnostech.
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byla mírná a tichá. Její mírnost
vyvolávala ve Ferdinandovi ještě prudší
reakce, ale po nějaké době se začal
zlepšovat. Narodily se jim dvě děti: Jan
a Pavel.
V té době byl kvůli znepřátelení dvou
rodů zavražděn Ferdinand. Rita tento
čin vrahům odpustila, ale když se o tom
dozvěděli synové, chtěli pomstu. Rita
měla strach, aby neupadli do smrtelného
hříchu a modlila se za ně. Když byli její
synové ve věku, kdy se mohli mstít, byli
zasaženi epidemií a zemřeli. Rita potom
chtěla odejít do kláštera sv. Magdalény,
ale přijetí jí bylo odepřeno s
požadavkem dokonalého smíření s
protivníky jejího manžela. Po ještě
několika odmítnutí byla konečně přijata.
V klášteře žila velmi asketicky. Žila
hlavně pro Ježíše. Dokonce se jí
objevila stigmata - na čele se jí udělala
hluboká rána z trnů z Ježíšovy trnové
koruny.

ztratily se všechny vředy - a místnost
se naplnila příjemnou vůní.
Sv. Rita byla častokrát v situacích,
které vypadaly beznadějně. Ale vždycky
se spoléhala na Pána Ježíše a na Boží
Prozřetelnost a nikdy toho nelitovala.
Kolikrát jsme byli my v takových
situacích. Na přímluvu sv. Rity svěřme
Bohu svoje strasti a problémy, které
(pro nás) vypadají neřešitelně, a nechme
jej zasáhnout a nechat si pomoct.
/Luboš Pár, ml./

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Redemptoristé
,,U Něho je hojné vykoupení“. (Žl. 130,7)
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.
Podle vzoru svého zakladatele sv.
Alfonse Maria de Liguori, mají
redemptoristé za cíl následovat příklad
Spasitele Ježíše Krista hlásáním Božího
slova všem, kteří ještě neslyšeli
radostnou zvěst o Kristově lásce a
vykoupení, anebo ji ještě nepřijali do
svého života jako pevnou naději a jako
uzdravení svého hladu po smyslu života.
Sv. Alfons Maria de Liguori r. 1732
založil v obci Scala v Itálii Kongregaci

Ke konci života byla připoutána na lůžko
vyčerpaná prací a nemocí. Nakonec žila
jenom z eucharistie. Jedna legenda
praví, že jednou poprosila sestru, aby jí
(v zimě) donesla ze zahrady růži. Sestra
ji nalezla a donesla. Tělo sv. Rity se
potom v okamžiku smrti proměnilo -
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a „jíst tělo Krista, krmit se jím“. Jak
tomu dobře porozumět?
K hlubšímu pochopení, co znamená
přijímat skutečné tělo Kristovo, je
velmi důležité se modlit, rozjímat 6.
kapitolu sv. Jana, kde Ježíš mluví o
svém těle, že jej mají apoštolové jíst a
to je i pro ně nepochopitelné. V
katolické církvi jde o ZPŘÍTOMNĚNÍ
ukřižovaného a také vzkříšeného těla a
krve Ježíše. Jinými slovy jde o to, že se
Ježíš
stává
přítomný
uprostřed
shromáždění věřících, aby je pokrmem,
který přijmou, spojil právě do svého
těla a byli tak jedno. Proto je církev též
nazývána tělem Kristovým. A také se v
latinských jazycích svaté přijímání
nazývá
komuniem
–
spojením,
propojením. Svým zpřítomněním Ježíš
na sebe bere podobu chleba a vína.
Chléb je skutečným pokrmem, on je
tedy
našim
pokrmem,
přijímáme
samotného Ježíše fysicky do sebe, do
svého těla. Jeho krev, která je
zpřítomněna skrze víno, je symbolem
očišťující koupele, kterou fysicky Bůh
smývá nečistotu v našem těle. V
katolické církvi tedy nejde jen o
památku, kterou konáme na vzpomínku
Ježíšovy oběti. On se prostě a
jednoduše stává přítomný podobně, jako
se zpřítomňoval 40 dnů svým učedníkům
mezi vzkříšením a nanebevstoupením.
Rozdíl je jen v tom, že jej nevidíme ve
skutečném těle, ale skrytého v chlebu a
vínu.
/zdroj www.vira.cz/

Nejsvětějšího
Vykupitele,
protože
soucítil
s
chudými,
zvláště
s
venkovskými obyvateli, kterým se v té
době
nedostávalo
žádného
náboženského
vzdělání.
Díky
sv.
Klementu Hofbauerovi, rodákovi z
moravských Tasovic, se kongregace
rozšířila z Itálie do českých a
rakouských zemí. Později pak do celé
Evropy a v konečné fázi na všechny
kontinenty.
Redemptoristé
jsou
celosvětovým
společenstvím řeholníků, kteří se snaží
vnímat znaky času a formou lidových
misií, duchovními obnovami farností,
duchovními cvičeními a individuálním
duchovním vedením se snaží hlásáním
evangelia vzbuzovat či posilovat víru v
Boží milosrdenství, které se plně
ukázalo v Ježíši Kristu, Vykupiteli světa.
Zvláštní péči mají lidé chudí jak
duchovně tak materiálně.
V Čechách redemptoristé působí na
významných poutních místech: Svatá
Hora u Příbrami, Frýdek-Místek, Králíky
a nám nejblíže – Tasovice u Znojma.
Svatí a blahoslavení redemptoristé
pocházející z Čech a Moravy: sv. Jan
Neumann (Prachatice), sv. Klement
Hofbauer (Tasovice), mučedník bl.
Dominik Trčka (Frýdlant nad Ostravicí).
/Blázni pro Boha – řeholní život v ČR/

OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Otázka: Slyšíme často na začátku mše
sv., že budeme naslouchat Božímu Slovu
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NOVÉNA PANNY MARIE
Z POMPEJÍ II.
Pompejská novéna je označována za
neodolatelnou novénu, neboť je s ní
spojen následující příslib Matky Boží:
Každý, kdo se bude po dobu 54 dní
modlit růženec za konkrétní milost, tak
ji obdrží.
Začátek novény se datuje do roku 1884
a je spojen s italským městem Neapol,
kde
se nevyléčitelně
nemocná
jedenadvacetiletá Fortunatina Agrelli
modlila za své zdraví. Panna Maria jí
údajně řekla, aby se modlila 54 dní
růženec. Tři devítidenní novény ať prosí
za uzdravení a další tři novény aby
děkovala za uzdravení. Na konci
modlitby
byla
mladá dívka
zcela
vyléčena.
Novéna
byla
schválena
papežem Lvem XIII 29. listopadu 1887.
Velkým šiřitelem novény se stal
Bartoloměj Longo (viz článek v minulém
č.
Peregrínka),
který
právě
v
nedalekých Pompejích vybudoval kostel,
zasvěcený Panně Marii růžencové. Do
něj
umístil
obraz Panny
Marie
Růžencové se svatým Dominikem a
svatou
Kateřinou
Sienskou.
Od
roku 1885 zde bylo hlášeno k tisícovce
zázračných uzdravení.
Novéna Panny Marie z Pompejí je
růžencovou novénou, to znamená, že
každý den novény se odříká růženec s
doplňující modlitbou. Novénu je vhodné
se modlit, zejména pokud potřebujete
pomoc.

Jak se Pompejskou novénu modlit?
Označení novéna může být z počátku
matoucí, protože ji obvykle máme
spojenou s devítidenní modlitbou. V
případě Pompejské novény je to jinak,
neboť se ji modlíme 54 dnů.
Důvodem je pokyn Matky Boží modlit se
tři novény děkovné a tři prosebné.
Celkově se tedy jedná o 6 novén po
devíti dnech, což je tedy 54 dnů. Kvůli
zjednodušení
je
však
nazýváme
Pompejskou novénou.
Pompejská novéna je rozdělena do dvou
částí po 27 dnech, označujeme je za
část I. prosebnou a část II. děkovnou.
Abychom se v ní neztratili, je vhodné
si k novéně poznamenat do kalendáře
datum
zahájení
a
dokončení.
Novénu Panny Marie z Pompejí se
modlíme po celou dobu jejího trvání s
jediným úmyslem.
Nejvhodnější
je
přesně formulovat jednu konkrétní
prosbu,
nikoliv
vyjmenovat seznam
úmyslů.
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Jak se modlit Pompejskou novénu po
dobu 54 dnů:
• Nejprve začneme znamením kříže.
• Poté uvedeme úmysl a řekneme:
„Tento růženec se modlím na tvoji
počest, Královno posvátného růžence.“
• Nyní se pomodlíme počáteční modlitby
růžence (Věřím v Boha, Otče náš, 3 x
Zdrávas, Sláva Otci) – odříkáme je jen
jednou, na začátku novény daného dne.
• Potom se modlíme patnáct tajemství
růžence. Není nutné modlit se je
všechny najednou, lze si je například
rozdělit tak, že ráno se pomodlíme
radostná
tajemství,
v
poledne
bolestná a večer slavná.
• Na zakončení každé části růžence se
modlíme krátkou modlitbu (prosebnou
nebo děkovnou), které jsou uvedeny
níže.
• Na úplném konci se ještě pomodlíme
„Pod ochranu tvou“, a třikrát s důvěrou
a vírou vyslovíme: „Královno posvátného
růžence, oroduj za nás!“
Prosebné a děkovné modlitby novény :
Modlitba na závěr prosebné části,
kterou se modlíme prvních 27 dnů
novény
Vzpomeň si, milosrdná Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Pompejí,
že nikdy jsme neslyšeli, že by byl
opuštěn někdo z těch, kteří tě uctívají a
skrze
růženec
tě
prosí
o pomoc. Matko věčného slova,
nepohrdej mými slovy, ale milostivě mě
vyslechni a vyslyš mou růžencovou

modlitbu pro zalíbení, jaké nacházíš ve
svém chrámu v Pompejích. Amen.
Modlitba na závěr děkovné části,
kterou se modlíme druhých 27 dnů
novény
Co ti mohu dát, Královno plná lásky?
Svěřuji ti celý svůj život. Dokud mi síly
stačí, budu šířit tvoji chválu, Panno
posvátného růžence z Pompejí, protože
jsem
prosil
o
tvou
pomoc
a obdržel jsem Boží milost. Všude budu
svědčit o milosrdenství, kterého se mi
od tebe dostalo. Podle svých sil budu
šířit růžencovou pobožnost a všem
vyprávět
o
tvé
dobrotě,
kterou mi projevuješ, aby k tobě přišli i
nehodní hříšníci, tak jako já. Kdyby celý
svět věděl, jak dobrá jsi a jaké slitování
máš s trpícími, všechna stvoření by
utíkala k tobě. Amen.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Duchovní obnova
Ve dnech 29. – 31. března jsem se
s ostatními
přibližně
třemi
sty
maminkami účastnila duchovní obnovy,
kterou pořádalo hnutí Modlitby matek
v ČR. Konala se v Brně na Biskupském
gymnáziu. V několika blocích nám
přednášela Dr. Mery Show z USA. Byla
hostem i na loňské duch. obnově, takže
jsme již věděli o jak moudrou a
příjemnou ženu jde. Letos bylo téma
duchovní obnovy Duchovní boj pod Boží
ochranou. Jelikož stále bojujeme se
svou hříšností a útoky zlého ducha, byly
všechny přednášky o tom jakých
používat zbraní velice podnětné.
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Ze slov koordinátorky pro ČR Markéty
Klímové: “Vést duchovní boj znamená
tedy také přenechávat ve svém životě
Ježíši Kristu stále větší místo, aby
v nás mohl vládnout On sám. Skrze
křest
a osobní
rozhodnutí
Ho
následovat, spolu s odevzdáním svého
života do Jeho rukou, jsme nastoupili
tuto cestu. Starý člověk v nás však
stále bude usilovat o opak. Jde tedy
o trpělivou a vytrvalou snahu „mít oči
upřeny na Ježíše“ (Žd 12,2), o to, zvát
Ho opakovaně do svého života a snášet,
že se nám to nebude vždycky dařit. Ale
přesto nikdy nepřestávat začínat znovu,
nenechat si namluvit, že to nemá cenu,
a bojovat o svou duši až do posledního
dechu.“
/maminka Radka/

miloval. Celá přednáška se totiž nesla v
naprostém tichu a velké soustředěnosti
všech rodičů. Z tichého rozjímání nás
vytrhl
až
radostný
hlas
otce
Krzysztofa- " konec!" Pro nás a naše
děti je však tohle teprve začátek
něčeho krásného a velmi důležitého.
/Hanka Poledňová/
Poděkování
Chtěla bych poděkovat otci Kryštofovi a
všem, kteří se zúčastnili křížové cesty
na Květnou neděli odpoledne. Sešlo se
nás asi 40 farníků z různých koutů naší
obce a přijeli i z Prštic a Radostic.
Vycházeli jsme od kostela sv. Jiří a
polní cestou šli až ke kostelu Všech
svatých.

Katecheze pro rodiče na faře
Farní učebnu tentokrát zaplnili rodiče,
kteří letos povedou své dítě k prvnímu
svatému přijímání, nebo biřmování. Z
tváří některých z nich se daly číst
mírné obavy a stud. "Hlavně, aby
nedošlo na zkoušení….“, přemítali v
duchu mnozí. Nic z těchto obav se
nenaplnilo. Stačilo jen se zaposlouchat
do katecheze otce Krzysztofa, který se
nám snažil předat základní myšlenky
těchto svátostí, ale i praktické rady jak
prožívat s dětmi naši společnou víru v
každodenním životě. Nevím, co do
vědomostí, ale co se týče kázně,
takovou třídu by každý vyučující

,
Střídali jsme se ve čtení jednotlivých
zastavení Křížové cesty a vždy jsme
zazpívali sloku některé z postních písní.
Měla jsem radost z jednoty, kterou
jsem v tomto společenství cítila. A
ještě jedno poděkování a to našim milým
farňatům, kteří vedli křížovou cestu
v pátek po dětské mši sv. Bylo to na 1
s hvězdičkou
/Radka Jedličková/
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Foto: Liba Smejkalová

biřmovanců svátost biřmování z rukou
pomocného biskupa Pavla Konzbula. Od
září se připravují na setkáních, která
probíhají na faře každý pátek po mši
svaté.
Dva nejodvážnější adepti odpověděli na
otázky, které jsem jim prostřednictvím
lístečku při jedné návštěvě přípravy
položila. Zaujalo mne, jak si každý měl
připravit prezentaci o světci, kterého si
vybral za svého biřmovacího patrona a
prezentaci o jedné ze sedmi svátostí.
Byla jsem přítomna zrovna povídání o sv.

Ping – pong na faře u Všech svatých
Je tomu již několik týdnů, kdy v zadní
méně používané místnosti na faře u
všech svatých v Ořechově, našel svoje
místo nový ping-pongový stůl, plně
vybavený pálkami i míčky. Někteří hoši
z farnosti vzali výzvu otce Krzysztofa,
aby si zahráli kdykoliv budou chtít,
vážně. Fandíme jim 
/Leona/
Příprava na biřmování
V neděli 19. května 2019 v 9:15
v kostele Všech svatých přijme pět
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Mikuláši a o svátosti manželství. Děkuji
za zajímavé postřehy a za odpovědi na
otázky. Otázky zněly:
Co očekáváš od přijetí svátosti
biřmování? Jaké téma během přípravy
Tě nejvíc oslovilo? Který světec bude
Tvůj biřmovací patron a proč?
 Od biřmování očekávám utvrzení ve
víře. Nejvíc mne oslovilo téma „dary
Ducha svatého“. Vybral jsem si
Archanděla Michaela.

se na jednotlivá místa, kterých bylo 7,
kde pak proběhla společná modlitba. Já
bych si vybrala buď porodnici (na
Obilném trhu), kde mladí poděkovali za
život a prosili za nenarozené děti a ženy
v požehnaném stavu, anebo bych si
vybrala vězení (bývalá věznice na ulici
Cejl), kde se prosilo za všechny, kdo nás
utlačují a srážejí na kolena. Každoroční
setkání mladých se svým biskupem
zavedl svatý Jan Pavel II. Zajímalo by
mě, na kolika místech se letos setkání
konala a kolik se účastnilo mladých lidí,
je to asi velký zástup… Bohu díky za ně.
/Radka J./

 Na svátost biřmování se těším a
očekávám obohacení v duchovním a
citovém životě. Nejvíc mě oslovilo téma
odpuštění, protože s odpuštěním se
setkávám každý den a je to důležité.
Vybrala jsem si sv. Jenovéfu, protože
mne zaujala svou životní moudrostí a
obětavostí.
Za naše biřmovance se můžeme spojit
v modlitbě od
10.5.
do
18.5.
desátkem
růžence
„který
Ducha
svatého seslal“.
/Leona/
Diecézního setkání mládeže jsem se
nezúčastnila
Mezi mládež už se totiž počítat
nemůžu…..je mi to ale líto, protože letos
bylo opět mnoho skupinek, 27, které
mohla naše mládež navštívit při
dopoledním programu. Mě by zaujalo
např. Genetika člověka – co umíme a co
smíme měnit? nebo Mozkem proti
FakeNews! nebo Povolání k šťastnému
životu. nebo Ukliďme Česko Letos
byly novinkou i odpolední skupinky,
které byly ale ve skutečnosti poutí. Šlo

Foto: Vojtěch Hlávka

Diecézního setkání mládeže jsme se
zúčastnili 
V sobotu před Květnou nedělí jsme
spolu s několika spolufarníky byli na
diecézním setkání mládeže s otcem
biskupem Vojtěchem. Mladých lidí na
Petrově se nás sešlo téměř 2000.
Setkání každoročně zahajuje program
v katedrále,
následují
dopolední
skupinky, oběd v podobě bagety. Letos
se konaly také poutě do různých míst
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Brna. Poutě byly tematicky zaměřené –
byl jsem ve skupině, jejímž cílem byla
Masarykova
univerzita.
Setkání
vyvrcholilo krátkou adorací a mší
svatou, kterou sloužil otec biskup
Vojtěch a dále biskup Pavel a několik
dalších kněží. Na setkání jsem byl asi po
šesté a vždy je to pro mne obohacením.
/Radek S./

 v neděli 19.5. v 9:15 v kostele u
Všech svatých bude sloužena mše sv.
s udělením svátosti biřmování
 v neděli 19.5. od 15:00 nás
Jednota Silůvky zve do sálu Orlovny na
oslavu 100. výročí svého založení
 první svaté přijímání dětí z našich
farností bude v neděli 26.5. v 9:15
v kostele Všech svatých

CO NÁS ČEKÁ
 na 1. pátek v měsíci 3. května po
mši sv. v 17:30 u Všech sv. jsme zváni na
adoraci
s modlitbou
zasvěcení
Ježíšovu Srdci

Noc kostelů v Ořechově

 otec Krzysztof bude navštěvovat
nemocné ve středu 22. 5., můžete je
u něj hlásit osobně nebo telefonicky
(732369069)

18.00 Mše svatá
19.30 GEMINI – schola farnosti Všech
svatých

 na 1. sobotu 4. Května v 8:30 jsme
zváni do kostela sv. Jiří k modlitbě
růžence

20.30 Zastavení se sv. Peregrinem
21.30 Adorace
22.00 Závěrečné požehnání

 ve středu 8. května na svátek Panny
Marie, Prostřednice všech milostí se
koná pouť ke cti sv. Peregrina. Průvod
vyjde v 14:00 a mše svatá bude sloužena
u lesní kaple v 15:00.

Doprovodný program: Výstava obrazů a
keramiky Veroniky Trenzové

FARNÍ MATRIKA
Všech svatých
Pohřby:
Křest: Eva Pospíšilová

 v sobotu 11. 5. v 16:30 bude
sloužena poutní mše sv. v Pršticích ke
cti sv. Jana Nepomuckého

Sv. Jiří
Pohřby : † Marie Záděrová
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Bohoslužby v květnu 2019
1.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5. 3. neděle velikonoční
5.5. 3. neděle velikonoční
7.5.

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

8.5. sv. Peregrin
8.5. sv. Peregrin
9.5.
10.5.
11.5.
12.5. 4. neděle velikonoční
12.5. 4. neděle velikonoční
14.5.

středa
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
neděle
úterý

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

15.5.
17.5.
18.5.
18.5.
19.5. 5. neděle velikonoční
19.5. 5. neděle velikonoční
21.5.

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

22.5.
24.5.
25.5.
25.5.
26.5. 6. neděle velikonoční
26.5. 6. neděle velikonoční
28.5.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

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

29.5.
31.5.

středa
pátek

Sv. Jiří
Všech sv.

17:30
17:30

17:3018:00

14:00
15:00
17:30
17:30
16:30
8:00
9.15
17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

Mše sv.
Mše sv. a adorace
Růženec
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Průvod
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Poutní mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv. - Biřmování
Adorace
Mše sv.
Mše sv. – Noc kostelů
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv. – 1.sv. přijímání
Adorace
Mše sv.
Mše sv.

Aktuální rozpis bohoslužeb, sledujte prosím, v týdenních ohláškách.
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