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ÚVODNÍ SLOVO
Rozhovor papeže Františka s dětmi /Itálie,
12.6.2018/
Na otázku malé Anny, zda si pamatuje na
svoji první učitelku, papež František
odpověděl, že do první třídy šel v šesti
letech, tj. v roce 1942, jeho učitelka se
jmenovala Estela, učila ho v první a ve třetí
třídě a řekl o ní: „Byla hodná, naučila nás
psát a číst, byla velmi dobrá. Poté, když už
jsem do školy nechodil, stále jsem si ji
pamatoval, protože vzpomínka na první
učitelku je velmi důležitá, neboť je to ona,
kdo tě uvádí do života jako první. Někdy
jsem jí zatelefonoval, jako kluk, jako kněz
a také jako biskup, když už byla nemocná.
Zemřela v 94 letech a stále na ni
vzpomínám.“
Giulii, kterou zajímalo, jaká byla škola, do
které
chodil,
papež
František
odpověděl: „Moje škola se nacházela na
ulici „Varella“, byla to ulice s nízkými domy
a fasáda školy byla z červených cihel.
Vlevo od školy bylo krásné náměstí plné
zeleně, ale nemohli jsme tam hrát fotbal,
protože bylo celé osázené rostlinami. Moc
krásné. Bydleli jsme asi 400 m od školy,
takže jsem chodil pěšky… Škola měla velké
prostorné místo, kde jsme se všichni
shromažďovali. Setkávali jsme se tady o
přestávkách, třídy byly rozmístěné
dokola.“ Poté papež vzpomněl, jak se do
školy vrátil po mnoha letech, protože se
tam konal pamětní večírek na prvního
ředitele této školy: „Když jsem do té školy

vešel, bylo vše jako za mých časů, stejné, a
to mě dojalo, moc se mi to líbilo.“

Malak se zeptal papeže Františka, jak
pochopil, že má žít ten život, který si
zvolil, a jak tento život prožil. Papež mu
odpověděl: „Chápal jsem to postupně,
nejprve jsem vystudoval chemii a také
jsem čtyři roky pracoval jako chemik. A
zatímco jsem studoval, na konci své
kariéry jsem pracoval v laboratoři, a to se
mi líbilo. Ale v jisté chvíli jsem pochopil, že
mě to úplně nenaplňovalo, a myslel jsem
si: musím dělat něco pro druhé, třeba jako
doktor…něco takového. A konečně,
jednoho dne, první jarní den v Argentině,
21. září – což je opakem vašeho 21. září,
který je pro vás prvním podzimním dnem –
jsem pocítil ve svém srdci, že se mám stát
knězem: bum, bylo to velmi silné. Pak jsem
několik let dál pracoval, ale stále jsem měl
v sobě tuto jistotu, a pak jsem vstoupil do
semináře.“
Děti se samozřejmě neptaly jenom na
školu, ale zajímalo je i jako např.
Eiman, s jakými hračkami si papež hrál
jako malý. Oblíbená hra papeže Františka

PEREGRÍNEK
a jeho kamarádů bylo pouštění draka. Jako
děti si ho vyráběly samy, z tyček, papíru a
provázku. Další oblíbenou hrou byl
fotbal: „Pořádali jsme také fotbalové
mistrovství, všichni kluci z naší čtvrti; a
také mistrovství v pouštění draka, ten,
který
byl
nejhezčí
a
dolétl
nejvýše.“ Oblíbený byl také karnevalový
průvod: „Oblečení v maskách jsme chodili
ulicemi a zpívali dům od domu a prosili o
drobné, abychom si mohli koupit čokoládu
nebo něco drobného…Karneval byl moc
pěkný v té době u nás. Večer jsme pak šli
na hlavní třídu naší čtvrti, kde byl
slavnostní karnevalový průvod, sešla se
tam celá čtvrť, malí i velcí…“
Jacopo položil papežovi Františkovi
otázku, jak se cítil, když byl zvolený
papežem. Přestože se na tuto otázku ptají
všichni, jak sám řekl papež František,
odpověděl: „Vnímal jsem, že Pán chtěl,
abych zde pracoval… a tak jsem řekl:
´Dále´… Pocítil jsem pokoj, toto je pravda a
ne lež; a pokoj cítím stále.“
V závěru setkání děti předaly papežovy
dárky, které samy vyrobily, což papež
velmi ocenil, protože „když se něco
vytváří rozumem, srdcem a rukama, je to
hluboké a lidské.“

Nakonec papež František shrnul své
poselství dětem: „Nezapomeňte nikdy na
první učitele, nezapomeňte nikdy na
školu,… protože jsou kořeny vaší
kultury.“ Papež dětem vysvětlil, co to
znamená mít kořeny – duchovní, být
zakořeněný doma, v rodině, ve škole, a
vysvětlil jim, že „Nikdy nesmíme být
vykořenění, tj. bez kořenů. A proto
pamatovat si svoji školu a učitelky nám
v životě pomůže zachovat si své kořeny,
abychom mohli nést ovoce.“
/Tiskové středisko Svatého stolce/
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 září:
Všeobecný: Ochrana moří a oceánů.
Aby politici, vědci a ekonomové společně
pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní: Ať jsou děti a mladí lidé
otevření pro poznání Boha i svého místa
ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i
sebeovládání.
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Bartoloměj se ptal Filipa, když mu oznámil,
že našli Ježíše z Nazareta, co je z Nazareta
dobrého. A přitom z Nazareta přišlo to
nejdokonaleší co být mohlo - Pán Ježíš.
/Luboš Pár, ml./

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Bartoloměj
24. srpna má svátek jeden z dvanácti
učedníků Pána Ježíše svatý Bartoloměj.
Pocházel z Káně a byl přítel Filipa. Apoštol
Jan jej v evangeliu nazývá Natanael (což
znamená Bůh dal). K Pánu Ježíši ho přivedl
Filip (Jan 1,45-48). Z Bartoloměje se
potom stala jeden z dvanácti. Po seslání
Ducha svatého hlásal evangelium v Etiopii
a v Arábii, kde také zanechal aramejský
opis Matoušova evangelia.

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Kongregace sester Těšitelek Božského
Srdce Ježíšova
,,Vše k potěše trpícího Srdce Ježíšova”
Kongregace je smírná, což znamená, že
sestry své modlitby, práci a utrpení
přinášejí jako oběť za spásu světa ve
spojení s vykupitelskou obětí Kristovou.
Snaží se také zapojovat do apoštolátu
církve především prostřednictvím péče o
nemocné.
Kongregace byla založena v Brně
biskupem Pavlem Huynem a Matkou
Rosou Vůjtěchovou, kteří se cítili být
povoláni kontemplovat Kristovo utrpení a
být mu útěchou. Aby zmírnili morální a
hmotnou bídu panující na začátku 20.
století, založili společenství sester
ošetřujících bezplatně chudé nemocné.
Postupně vznikly filiálky ve 14 českých a
moravských městech.
Sestry se dnes snaží vrátit k původní
činnosti, která byla v čase komunismu
znemožněna,
a
tou
je
domácí
ošetřovatelská péče. Kromě toho pracují v
hospicích, v nemocnicích nebo katechizují
děti a mládež. Sestry těšitelky konají každý
čtvrtek od 23 hodin do půlnoci adoraci na
památku Ježíšovy smrtelné úzkosti v
Getsemanské zahradě. Chtějí i tímto
způsobem odpovídat na Ježíšovu výzvu:
„Zůstaňte zde a bděte se mnou!” (Mt 2638).

Historik Eusebius uvádí jeho působení také
v Indii. Místem jeho mučednické smrti se
potom stala Arménie. Tam uzdravil
královu dceru, která byla posedlá a
přesvědčil krále i poddané v přijetí
křesťanství. Králův bratr ho však dal
uvěznit a potom stáhnout zaživa z kůže a
ukřižovat. Jeho ostatky byly různě
přenášeny - Dura v Mezopotámii, Frýgie v
Malé Asii, ostrov Lipari u Sicílie. Nakonec
skončily v Římě. Část ostatků získal císař
Karel IV. do Prahy.
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přesvědčen. Neudivuje proto, že před
několika dny našli všichni vatikánští
zaměstnanci ve své schránce útlý sešitek
kapesního
formátu
s výmluvným
názvem: Nepomlouvej
druhé.
Jeho
autorem je italský kapucín Emiliano
Antenucci. Na výše uvedenou otázku
odpovídá:
„Činíme
tak z nedostatku
lidskosti, z nedbalosti
o
druhé,
či
protože nám chybí sebeúcta i úcta
k Bohu anebo pociťujeme nadřazenost při
rozdělování lidí na dobré a špatné.
Františkánský řeholník pak vybízí čtenáře
ke zpytování svědomí nad dvanácti
tvrzeními, jimiž odpovídá na otázku, „proč
druhé pomlouváme“. Mezi možnými
důvody nejmenuje pouze hněv, závist a
špatnost, nýbrž také nedostatek sebeúcty,
strach z otevřeného dialogu s druhým
člověkem a rovněž skutečnost, že šiřitel
drbů je ve skutečnosti hluboce nešťastný
člověk.
Doporučuje také 12 duchovních léků proti
pomluvám, s jejichž pomocí se lze vymanit
z pomlouvačného tónu i postoje.
Patří
k nim
např.:
modlitba
za
očerňovanou
osobu,
diskrétnost
v uchování svěřených tajemství, hledání
pozitivních stránek na druhém člověku...Či
zcela konkrétní kousnutí do jazyka
Autor svazku dále uvádí pět postupů,
které vedou k obrácení srdce:
 Pohled
do zrcadla spojený se
zpytováním svědomí.
 Pohled na Ukřižovaného, abychom
zakusili, nakolik nás Bůh miluje, a
naučili se odpouštět sami sobě,
Bohu i druhým, zejména těm, kdo
nám ublížili.

Foto: Klášter v Rajhradě

V dnešní době můžeme sestry najít v Brně,
Rajhradě a Praze.
V dubnu 1999 zahájil v areálu kláštera
Těšitelek BSJ činnost Dům léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Hospic
poskytuje péči pacientům všech věkových
skupin, kteří trpí chronickou bolestí, a
nelze jim zajistit vyléčení. Rajhradský
hospic náleží ke špičkovým zařízením
tohoto typu v republice. Od 1. ledna 2007
jej spravuje Oblastní charita Rajhrad,
zřízená
Brněnským
biskupstvím.
Hospicovou kapli od května 2017 zdobí
obraz sv. Peregrina, který do hospice
věnovala ořechovská farnost. V kapli je
každé úterý sloužena mše sv. v 15:30
hodin.
/Lada/
OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Proč tak často o druhých mluvíme
negativně, očerňujeme je nebo dokonce
pomlouváme? Proč tak přísně posuzujeme
druhé?
„Klepy
jsou
jako
teroristický
útok,“ prohlásil papež opakovaně při
kázáních v Domě svaté Marty, ale také při
různých audiencích. Jedná se tedy o jev, o
jehož nebezpečnosti pro vnitřní život
církve je Petrův nástupce nepochybně
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Pohled na chudé, který nás zbavuje
vlastní
sebestřednosti
a
pohodlnosti.
 Pohled na přírodu
 Pohled do věčnosti
 Umění mlčet
Krátkou odpovědí na otázku mohou být i
slova papeže: Hleďte si sami sebe, avšak
především se naučte umění mlčet, jak
prokázal Ježíš před davem, který Ho chtěl
lynčovat, anebo před soudem, který Ho
nespravedlivě odsoudil. Aniž byste přitom
zapomínali
na
osmé
přikázání:
Nepromluvíš křivého svědectví.
/ Zdroj: Vatican News/

Doporučuji navštívit toto krásné místo,
nádherný výhled do okolí stojí za to!
/Milena Kovářová/



Zdroj Wikipedia: Kaple sv. Antonína Dolní Kounice

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ

Oslavy Božího Těla
Ve čtvrtek 20.6. ve svátek Těla a Krve Páně
u sv. Jiří v 16:30 sloužil mši sv. o Mariusz.
Na slavnostní atmosféře se podílely místní
maminky, které nachystaly květiny v
malých kytičkách, které obvykle zdobí
venkovní oltáře, aby posvěcené mohly
následně být věřícími rozebrány. Milá byla
i účast družiček v bílých šatičkách s
květinovými košíčky a věnečky ve vlasech.
Nepršelo a tak jsme ještě v hloučcích za
milého povídání postáli před kostelem.
Svátek Těla a Krve Páně připadá vždy na
čtvrtek. Je možné ho však přesunout
vzhledem k jeho významu i na následující
neděli.
Mše svatá byla u Všech svatých, ale
slavnostní průvod ke 4 oltářům se pro
nestálost počasí nekonal, venku, ale přímo
v kostele.
Po mši jsme byli o. Krzysztofem pozváni na
agapé na farní zahradu. Ořechovští farníci
připravili oběd, na který byli všichni zváni.
Musím říct za všechny, že guláš i všechno

Pouť ke sv. Antoníčkovi
13. 6. si připomínáme svátek sv. Antonína
Paduánského.
V nedalekých
Dolních
Kounicích je kostelík jemu zasvěcený.
V neděli 16. 6. se konala tradiční mše sv.
Mši ohlašují ne zvony, ale tři salvy z děla,
které
obsluhují
vojáci
v dobových
kostýmech. Kostelík je vždy plný věřících
z Kounic a okolí. Otec Karel Obrdlík přivítal
všechny poutníky a otce Jiřího – kaplana
z Brna. Tamní pěvecký sbor mši
doprovázel krásným zpěvem a hudebním
doprovodem. Byla jsem na „pouti“ – cyklo
již po několikáté a potkávám známé tváře
z Ořechova – např. zdatné muže, i
neznámé, kteří už od vidění jsou „známí
z Antoníčka“, hodně mladých rodin
s dětmi.
V kostelíku se slouží také tradiční pouť ke
sv. Gothardovi – za požehnání pro dobrou
úrodu v zahradách a vinicích (5. 5.),
poslední možnost pouti je 4. 10. sv.
František z Assisi – poděkování za úrodu.
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ostatní bylo výborné, stejně jako nálada.
Nakonec nás zalil déšť, za který jsme byli
vděčni, a to zmoknutí nebylo tak velké.
Party stany zachránily nás a déšť zahrady a
pole.
/Jana Jedličková/

který byl pak vysvěcen v roce 1911, na
straně 18 píše:
"Zásadní význam měla cesta faráře Jana
Štajnygra do Ořechova u Brna. Tamní
kostel ho okouzlil vzhledem i cenou. Jeho
architekt Bohumil Štěrba z Karlína navrhl
Semilům v krátkém čase poměrně levný
novorománský kostel pro dva tisíce lidí."
Tak to jen tak pro zajímavost. V příloze
posílám fotografii, jak tato stavba
dopadla. Děkuji za hezkou dobu, kterou
jsem ve Vaší farnosti a mezi Vašimi farníky
mohla prožít, a vyprošuji Boží požehnání.
Marie Stránská

Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje
Je to až neuvěřitelné, že právě před 1156
lety sem na Velkou Moravu roku 836 přišli
byzantští učenci Konstantin a Metoděj. Ti
kromě víry prý přinesli na Moravu novou
plodinu-okurky. Ty zdejší lidé neznali.
Misionáři připravili nové písmo, které
nazvali hlaholice a veškeré liturgické knihy
přeložili do staroslověnštiny. Tím na Velké
Moravě položili základy vlastní církve,
neboť začali šířit náboženství ve
srozumitelném jazyce pro všechny. V
Ořechově si každý rok připomínáme tyto
věrozvěsty poutní mší sv. 5.7. u kapličky
svatého Cyrila a Metoděje.
/Pavlína Fryčová/
Pozdrav ze Semil
Dobrý den, zdravím Vás ze Semil.
Začátkem července jsem byla na návštěvě
u dcery v Brně a 7. 7. jsem prožila mši
svatou ve Vašem kostele. Chtěla jsem se k
Vám podívat hlavně z toho důvodu, že
jsem si přečetla v knížce o Semilech, že
Váš kostel byl před více než 100 lety
inspirací pro ten náš. Zajímalo mě, jak
kostel vypadá, co je podobné a co jiné.
Náš kostel sv. Petra a Pavla se mi moc líbí
a tomu Vašemu vděčíme za jeho podobu.
Přečetla jsem si na vývěsce o historii
Vašeho kostela a nenašla jsem zde jméno
architekta, který vytvořil plány. Možná se
nezachovalo? V knize Ivo Navrátila
"Semilsko" se o stavbě nového kostela,

Foto: Marie Stránská – kostel sv. Petra a Pavla
v Semilech

Foto: Marie Stránská - Interiér kostela
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Poutní mše sv. u kaple sv. Anny
v Silůvkách

Foto: Miloš Švestka – Štítary 2019

Foto: Tomáš Dudík – Ořechov 2019

Velká pouť s malou zastávkou…
Farníci z Ořechova přivítali ve středu 21.
srpna Na Peregrínku skupinu poutníků
z Brna, Bosonoh a Troubska, kteří se
zúčastnili XIX. pěší poutě na Velehrad,
která trvala od 19. do 24. srpna 2019.
Poutníci putovali z různých koutů Moravy (
Vítochov, Olomouc, Slavkov, Znojmo,
Mikulov),
takzvaně
hvězdicovitě.
Jednotlivé proudy se připojovaly cestou
postupně. Na Velehrad už dorazili všichni
společně v sobotu. Brněnská větev se dle
staré tradice zastavuje u naší kaple
sv.Peregrina. Tentokrát vyšli z Brna
Bystrce ráno v 7 hodin, k naší kapli dorazili
o půl druhé odpoledne. Je hezké, že do
této velké poutě je zahrnuto naše malé
poutní místečko Na Peregrínku.

Foto: Jan Rybníček

Prázdninové tábory pro děti
K prázdninám neodmyslitelně patří tábory
a děti i rodiče nabídky rádi využívají.
Ořechovské děti společně s dětmi ze
sousední moravanské farnosti prožily
nádherný týden od 3. do 10. srpna ve
Štítarech u Vranovské přehrady. Téma
táborové hry byl Ostrov pokladů.
V Ořechově na faře při kostele Všech
svatých se konal v týdnu od 19. do 24.
srpna tzv. „příměstský tábor“. Děti ráno
přišly, byl pro ně připravený program a
navečer s bohatými dojmy odcházeli
domů, aby druhý den opět přišly 
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Rádi jsme poutníkům posloužili otevřením
kapličky, úklidem okolí a malým
občerstvením. Společně jsme vykonali
pobožnost ke svatému Peregrinu a po
krátkém odpočinku procesí 10 osob
s korouhvemi odcházelo přes Rajhrad do
Blučiny, kde přečkali první noc.
Z ořechovských se tentokrát nepřipojil
nikdo.
Na závěr jsme se pokochali překrásným
pohledem od kapličky k Ořechovu, přímo
na ořechovský kostel. Tento nádherný
průzor se otevřel pravděpodobně po
odstranění lesního (kůrovcového) porostu
z levé strany kaple. Nová vyhlídka stojí za
podívanou!
/Ludmila Krečmerová/

POZVÁNÍ
▪ V neděli 1.9. se v obou kostelích při mši
sv. v 8:00 a v 9:15 budeme modlit za žáky
a učitele. Žáci si mohou přinést školní
potřeby, které budou požehnány.
▪ Od září bude mše svatá u sv. Jiří
sloužena ve čtvrtek. V 17:00 modlitba
růžence, 17:30 mše sv. a poté adorace.
▪ Za pozornost stojí slavení prvních pátků
a prvních sobot v našich farnostech a
pravidelná možnost ztišení a tiché
modlitby před Nejsvětější svátostí každé
úterý 17:30 – 18:00 v kostele Všech
svatých.
▪ Navštěvovat nemocné bude o. Krzysztof
v pátek 6.9.2019. Své nemocné můžete
nahlásit přímo u něho.
▪ Mše svatá se zaměřením pro děti bude
sloužena poprvé v novém školním roce
v pátek 13.9. v 17:30 v kostele Všech
svatých. Další mše sv. pro děti budou
pravidelně slouženy každý 2. pátek
v měsíci.
▪ Při sobotních bohoslužbách 14.9.
v Radosticích a Pršticích a při nedělních
15.9. v Ořechově budeme děkovat za
úrodu.
▪ Společenství mládeže začíná táborákem
v sobotu 14. 9. v 18:00 na farní zahradě u
Všech svatých.
▪ Výuka náboženství na faře u kostela
Všech svatých ve školním roce 2019/2020
začne ve středu 2. října:
14-14:50 3. třída ( R. Jedličková)
15 -15:50 1. a 2. třída (R. Jedličková)
A pro děti od 4. do 7. třídy začne v pátek
4.října v době 16 – 16:45 (o. Krzysztof)

Foto: Ludmila Krečmerová

Novéna ke sv. Peregrinu
Mnozí
návštěvníci
pátečních
prázdninových bohoslužeb zaznamenali,
že po mši svaté o. Krzysztof připojoval
modlitbu z brožurky novéna ke sv.
Peregrinu a litanie k tomuto světci, který
neodmyslitelně k naší farnosti patří.
Děkujeme za tuto připomínku a modlitbu!
/Leona/
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▪ Nové maminky jsou srdečně zvané do
některé ze skupinek Modlitby matek.
V týdenních ohláškách jsou pravidelně
uvedeny termíny, kdy se maminky schází
k modlitbě. Další pozvánkou je Národní
setkání Modliteb matek v Pardubicích od
25. do 27. října 2019. Ořechovské
maminky pojedou společně na sobotní
program, lze se připojit. Více o hnutí
Modlitby
matek:
modlitbymatek.cz
v Ořechově se maminky pravidelně modlí
od roku 2004.

▪ Farní pouť na Velehrad se koná ve
středu 18. září. Informace najdete na
poslední stránce a na nástěnce kostela.
Přihlašovat se můžete v sakristii všech
našich kostelů.
▪ Děkovná mše sv. k 10. výročí návštěvy
papeže Benedikta v Brně bude sloužena
27.9. v 17:30 v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně
▪ Bohoslužby na Slavnost sv. Václava 28.9.
v našich farnostech budou slouženy: 8:00
kostel sv. Jiří, 9:15 kostel Všech svatých a
16:30 kaple v Pršticích.
▪ Jsme zváni do Lorety v Brně (1719 –
2019), do kostela sv. Janů (minorité).
V době od 29. 4. 2019 do 29. 4. 2020 lze
získat právě zde u příležitosti jubilea 300
let loretánského domku plnomocné
odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci,
při splnění tří obvyklých podmínek (sv.
smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl
papeže) a pokud jako poutníci navštívíme
Loretu a zbožně se zde zúčastníme
jubilejních bohoslužeb.

▪ Každou neděli 19 – 19:30 je na faře u
Všech svatých sedmibolestný růženec, do
modlitby jsou svěřeni nemocní z našich
farností. Jste zváni k modlitbě.
▪
Společenství
rodin
vzniká
ze
společenství manželů a otevírá tak
možnost účasti každému, páru i
jednotlivcům bez ohledu na věk, koho
zajímají témata vztahů v rodině, výchovy,
duchovního života. Budeme se inspirovat
církevními dokumenty o manželství a
rodině. Témata najdete na plakátku na
nástěnce. Společenství rodin nemusí
navštěvovat oba manželé, ale samozřejmě
mohou, podle situace. První setkání
proběhne v neděli 22.9. od 17:00 do cca
18:30 hodin na faře u Všech svatých.

▪ Během měsíce září jsme také srdečně
zváni na putování k Panně Marii
Vranovské. Během poutního období (1.
neděle v září – 1. neděle v říjnu) jsou
slouženy mše svaté pro poutníky v těchto
9
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časech: neděle 8:00, 9:30, 11:00 a 15:00,
pondělí a úterý 6:45, středa 19:00, čtvrtek
6:45, 10:45, pátek 19:00, sobota 6:45 a
18:00

▪ V listopadu 2019 uběhne 30 let od
svatořečení sv. Anežky České. K této
příležitosti se bude v listopadu konat
národní pouť do Říma, s hlavním
programem 11. - 13. 11. 2019. Budeme
děkovat za dar svobody a prosit za
duchovní obrodu naší země. V programu
nebudou chybět mše svaté v hlavních
římských bazilikách za účasti českých a
moravských biskupů. V rámci středeční
generální audience se poutníci setkají také
s papežem Františkem. Možnost připojit
se k pouti nabízí mnohé křesťanské
cestovní kanceláře.

Bohoslužby v září – kostel Všech svatých Ořechov
1.9.
22. neděle v mezidobí

neděle

9:15

Mše sv.

6.9.
1. pátek - návštěva
nemocných
8.9.
23. neděle v mezidobí
13.9.

pátek

17:30

Mše sv.

neděle

9:15

Mše sv.

15.9.
24. neděle v mezidobí
20.9.
22.9.
25. neděle v mezidobí
27. 9.
29.9.

neděle

9:15

Mše sv.

pátek
neděle

17:30
9:15

Mše sv.
Mše sv.

pátek
neděle

17:30
9:15

Mše sv.
Mše sv.

pátek

17:30 Mše sv. se zaměřením na děti

Adorace v úterý 17:30 – 18:00.
Sedmibolestný růženec v neděli 19:00-19:30.
Sledujte, prosím, aktuální rozpis bohoslužeb v týdenních ohláškách a na webových stránkách
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Bohoslužby v září – kostel sv. Jiří
1.9.
22. neděle v mezidobí

neděle

8:00

Mše sv.

5.9.

čtvrtek

17:30

Mše sv.

8.9.
23. neděle v mezidobí
12.9.

neděle

8:00

Mše sv.

čtvrtek

17:30

Mše sv.

15.9.
24. neděle v mezidobí
19.9.
22.9.
25. neděle v mezidobí
26. 9.
29.9.

neděle

8:00

Mše sv.

čtvrtek
neděle

17:30
8:00

Mše sv.
Mše sv.

čtvrtek
neděle

17:30
8:00

Mše sv.
Mše sv.

Mše sv. s nedělní platností v sobotu – Radostice 15:30 a Prštice 16:30.
Sledujte, prosím, aktuální rozpis bohoslužeb v týdenních ohláškách a na webových stránkách

Webové stránky farností Ořechov: https://www.farnostorechov.cz/
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Ořechovské farnosti Všech svatých a sv. Jiří nabízí zájemcům

Program:
8:00 odjezd autobusu z parkoviště u kostela Všech svatých se zastávkami pro poutníky:
Ořechov – obecní úřad, Ořechov - Jeřábkova (cca 8:05), Silůvky (cca 8:10), Prštice – u zámku
(cca 8:15). V případě více zájemců z jiné farnosti se domluvíme.
10:00 komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
na Velehradě
10:50 Via Cisterciensis - prohlídka poutního areálu s průvodcem
12:00 mše sv. v bazilice
13:00 oběd (je možnost přímo v blízkosti areálu - restaurace Vega). Po obědě návrat domů.
Poutníky bude doprovázet o. Krzysztof. Cena za osobu je 350 Kč a zahrnuje cestu autobusem
a celý program. Oběd si hradí každý sám. Přihlašovat je možné v sakristii nebo na telefonu
777 674 936. Platbu je možné uhradit předem. Doporučení: vzít si s sebou kancionál a
otevřené srdce 
Zpravodaj Peregrínek je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost
Ořechov. Redakce: Leona Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava:
István Steingart. Příspěvky můžete zasílat na adresu peregrinek@atlas.cz. Telefon:
777 674 936
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