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ÚVODNÍ SLOVO
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí
svatořečení Anežky České

V rámci listopadové národní pouti do
Říma ke svaté Anežce bude brněnský
biskup Vojtěch Cikrle kazatelem při
slavnostní bohoslužbě 11.11. v 15.00
hodin v bazilice S. M. Maggiore
v Římě
„Milé sestry, milí bratři,
v listopadu si budeme připomínat 30.
výročí svobody v naší zemi. Světské
oslavy se zaměřují na okolnosti 17.
listopadu a na jejich důsledky.
Církevní oslavy jsou navíc spojeny
s výročím kanonizace sv. Anežky
České, kterou 13. listopadu 1989
v Římě svatořečil papež Jan Pavel II.
Událost jejího svatořečení se stala
velkým impulsem pro věřící naší
země a byla předzvěstí základních
změn, které následovaly. Je to velký
dar, že žijeme ve svobodné době a
jsem přesvědčen, že každé podobné
výročí je příležitostí k ohlédnutí se do
minulosti a připomínání si tehdejších
událostí. Není to proto, abychom
obráceni k minulosti zůstali, ale aby
naše starost o budoucnost byla
hlouběji zakotvena v realitě toho, co
se stalo. Bez znalosti a pochopení
minulosti je budoucnost ochuzena o
kořeny, ze kterých vyrůstá, a
přítomnost se může stát cestou po

moři bez kompasu, bez navigace, tedy
odnikud nikam…
V historii lidstva jsou osobnosti, které
mnohdy až "mechanický" chod světa
a dějin prozářily nadějí. Anežka Česká
žila ve velmi těžké a složité době.
Inspirována
životem
svatého
Františka a svaté Kláry se zřekla
všeho, co vyplývalo z jejího postavení
královské dcery, a v blízkosti Krista,
svého Krále, žila pro druhé,
především pro potřebné lidi. Světlo
naděje z ní vyzařující proměňovalo
její okolí od doby, kdy žila, až do naší
současnosti. Dnes děkujeme Bohu za
její roli v pádu komunistické totality a
můžeme
z celého
srdce
prosit: „Svatá Anežko, provázej nás i
nadále.“
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vzpomínek na Národní pouť do
Říma v roce 1989“. Poté bude v
19.00 hodin celebrovat v katedrále
sv. Petra a Pavla pontifikální
bohoslužbu
brněnský
diecézní
biskup Mons. Vojtěch Cikrle. V
listopadu bude v katedrále k vidění i
doprovodná výstava „Třicet let
svobody
v
brněnských
křesťanských dílech“.
Další nabídka přišla z evangelického
kostela v Silůvkách, v neděli 10. 11.
v 16.00 Popelka nazaretská.
Je nejznámějším dílem Václava Renče.
Komponoval
ji
v hlavě,
v komunistickém
kriminále
v
Leopoldově v roce 1955. Mít ve
vězení k dispozici papír bylo
zakázáno. Dílo se dostávalo ven v
pamětích spoluvězňů a mimo vězení
bylo postupně skládáno dohromady.
O autorovi:
Václav Renč (1911 Vodochody -1973
Brno) byl český katolický básník,
dramatik a překladatel. Po roce 1948
byl v nemilosti režimu. Roku 1951 byl
zatčen a o rok později (1952) ve
vykonstruovaném
procesu
s
katolickou
inteligencí
(tzv.
proces se Zelenou internacionálou)
odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn
byl až v květnu 1962 a rehabilitován
až roku 1990.
„Jsme rádi, že v předvečer 30. výročí
Sametové revoluce může být u nás v
kostele uvedeno právě toto dílo,
hudebně-recitační pásmo o životě
Ježíše Krista podle evangelií v
prožívání jeho matky Panny Marie.

AKCE K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM
V LSTOPADU 2019
V
rámci
oslav
nadcházejících
listopadových výročí se v Brně
uskuteční tyto akce:
⦁ v pondělí 4. 11. 2019 v 16.00 hodin
v aule Biskupského gymnázia Brno
panelová diskuse s názvem Rok
1989
–
významný
mezník
novodobých dějin a ohlédnutí za 30
roky svobody křesťanství v naší zemi.
⦁ K výročí 35 let od návštěvy Matky
Terezy v Brně bude v katedrále sv.
Petra a Pavla v pátek 8. 11. 2019 v
17.30 hodin sloužena mše svatá a
poté v sále na Petrově 2 vzpomínkové
setkání
s
názvem
„Historická
návštěva očima pamětníků“.
⦁ V předvečer 30. výročí sametové
revoluce, v pátek 15. listopadu
2019 v brněnské katedrále proběhne
po mši svaté v 17.30 hodin „Večer
díků za svobodu“ s hudebním
doprovodem a závěrem tradiční
Nikodémova noc.
⦁ V den výročí, v neděli 17. listopadu
2019, bude v katedrále sv. Petra a
Pavla v 10.30 hodin slavena
pontifikální bohoslužba, které bude
předsedat brněnský diecézní biskup
Vojtěch Cikrle. Mši doprovodí
Brněnský katedrální sbor a Beseda
brněnská. V 18.00 hodin zazní
koncert Filharmonie Brno.
⦁ Oslavy v areálu brněnského Petrova
završí 19. 11. 2019 „Hold sv. Anežce
České“. Od 17.30 hodin v sále
Petrov
2
zaznějí
„Střípky
2
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Za Rajhradský pěvecký sbor zve
Jaroslav Lang a za staršovstvo sboru
Martina Kadlecová, farářka.“

sice v dalších stoletích zbořena, ale
křesťané na Východě slavili tento den
dále. Spolu s nimi si dnes
připomínáme osobní zasvěcení Panny
Marie, jímž se zcela odevzdala Bohu
do služeb díla spásy a stala se tak
vzorem Bohu zasvěceného života.
Zároveň ji uctíváme jako živý Boží
chrám, jímž byla od okamžiku svého
Početí.
"Panna Maria nás tímto svátkem uvádí
do chrámu. Chrám je místem oddechu
od každodenního shonu a stresů, je
místem zotavení a také nejlepší školou
života. Žijeme ve společnosti, kde se
lidé nechávají obelhávat falešnými
nadějemi lepšího a kvalitnějšího
života, a přitom zapomínají žít
´dnešek´. A žít ho radostně, s láskou v
srdci a vnitřní svobodě. Proč člověk tak
rád ničí sám sebe? Proč se lidé
nechávají vnitřně zotročit? Proč nežít
pozemský život v jednoduchosti a
kráse?
Slavení tohoto svátku se neopírá o
Písmo svaté, ale o starokřesťanské
legendy a Jakubovo protoevangelium,
kde je uvedeno, jak byla Panna Maria
svými
rodiči
uvedena
do
Jeruzalémského chrámu, aby tam byla
vychovávána. Nepochybně to byla
dobrá škola života, když její láska byla
větší než bolest a následný smutek
přivádějící člověka k pesimismu. Kéž
bychom i my, vedeni Pannou Marií,
vždy hledali v našich chrámech před
svatostánkem posilu pro náš vnitřní
chrám," říká PaedDr. Stefan Bednár

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 listopad:
Všeobecný úmysl: Dialog a smíření
na Blízkém východě. Aby se v zemích
Blízkého východu, v němž rozdílné
náboženské skupiny sdílejí tentýž
životní prostor, zrodil duch dialogu,
setkávání a smíru.
Národní úmysl: Ať všichni naši
zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu
Boží a my ať žijeme tak, že se budeme
moci jednou radovat s nimi.
Z KALENDÁŘE
Zasvěcení
Panny
Marie
v Jeruzalémě - 21. listopadu
Tato památka má svůj původ na
Východě.
Původně
to
byla
připomínka
výročí
posvěcení
mariánské baziliky v Jeruzalémě,
postavené v roce 543 poblíž
Jeruzalémského chrámu. Bazilika byla
3
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z Řádu bratří domu Panny Marie v
Jeruzalémě.
Všemohoucí Bože, tys od věčnosti
vyvolil Pannu Marii, aby byla svatá a
milostiplná; na její přímluvu dávej i
nám z nevyčerpatelného bohatství
své milosti. Prosíme o to skrze tvého
Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který
s tebou žije a kraluje po všechny věky
věků. Amen. (Vstupní modlitba z
bohoslužby k této liturgické památce)

na svého zakladatele sv. Jana z Boha,
který zahájil činnost řádu dle
spirituality hospitality – křesťanské
péče o nemocné a potřebné.
Po vzoru zakladatele řádu sv. Jana
z Boha dnes ve službě hospitality
pracuje ve více než 50 zemích světa
přibližně 1 200 milosrdných bratří a
na 80 000 jejich spolupracovníků a
společně ošetří okolo 20 milionů lidí.
Původní
českomoravská
řádová
provincie se v minulých letech stala
součástí rakouské řádové provincie,
která reprezentuje milosrdné bratry
v celé střední Evropě. V České
republice mají milosrdní bratři dvě
komunity – v Brně a v Letovicích.
Vedle
toho
provozují
vlastní
nemocnici ve Vizovicích. V Brně se
podílejí na provozu Nemocnice
Milosrdných bratří, zřizují zde
lékárnu a mateřskou školu.
/podle knihy Blázni pro Boha
zpracovala Lada/

/podle Misálu na každý den
liturgického roku zpracovala Lada/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Milosrdní bratři
Hospitálský řád sv. Jana z Boha.
,,Per corpus ad animam – tělem
k duši.´´
Společenství
laických
bratří
zasvěcených službě nemocným a
všem jinak potřebným. Milosrdní
bratři a jejich spolupracovníci
dohromady tvoří tzv. rodinu sv. Jana
z Boha, která se snaží pomáhat všem
nemocným, chudým, sociálně slabým
a jakkoli jinak potřebným v duchu
křesťanské lásky k bližním – druhé
přijímá podle hodnot: kvalita,
respekt, zodpovědnost, spiritualita a
hospitalita. Starají se o pacienty velmi
vysokého věku, zdravotně postižené,
umírající, věnují se lidem s drogovou
závislostí, hledají způsob, jak pomoci
bezdomovcům a samozřejmě dělají
mnoho dalšího.
Snaží se napodobovat příklad
Milosrdného Samaritána. Odkazují se

CO JSOU ODPUSTKY A JAK JE ZÍSKAT
I. ČÁST
CO JSOU TO ODPUSTKY? (výňatky
z Katechismu katolické církve)
1471 „Odpustek znamená, že se před
Bohem odpouštějí časné tresty za
hříchy, jejich/ vina byla zahlazena; je
to
odpuštění,
které
náležitě
připravený věřící získává za určitých
podmínek za pomoci církve, které
jako služebnici vykoupení přísluší
rozdělovat a
používat
poklad
zadostiučinění Krista a svatých.“
4
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„Odpustek
je
částečný
nebo
plnomocný podle toho, zda částečně
nebo úplně osvobozuje od časného
trestu za hříchy.“ „Každý věřící může
získat odpustky buď sám pro sebe,
nebo pro zemřelé na způsob
přímluvy.“
1472 Abychom pochopili tuto nauku
a tuto církevní praxi, je třeba si
uvědomit, že hřích má dvojí následek.
Těžký hřích nás zbavuje společenství
s Bohem, a tím nás činí neschopnými
dosáhnout věčného života; být
zbaven věčného života se nazývá
„věčný trest“ za hřích. Na druhé
straně každý hřích, i všední, vyvolává
zhoubné lpění na tvorech, které musí
být očištěno, buď zde na zemi, nebo
po smrti, ve stavu, jenž se nazývá
očistec. Toto očišťování zbavuje toho,
co se nazývá „časný trest za hřích.
Tyto dva tresty nelze pojímat jako
nějaký druh pomsty, kterou Bůh
postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako
důsledky
vyplývající
ze
samé
podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází
z vroucí lásky, může dosáhnout
naprostého očištění hříšníka, takže už
nezůstává žádný trest.

prominutí časných trestů za své
hříchy. Timto způsobem církev
nechce pouze poskytnout tomuto
křesťanu pomoc, nýbrž touží ho i
pobídnout,
aby
konal
skutky
zbožnosti, pokání a lásky.
1479 Protože zemřelí věřící, kteří se
očišťuji, jsou také členy téhož
společenství svatých, můžeme jim
pomáhat, mimo jiné tim, že pro ně
získáváme odpustky, aby byli
zproštěni časných trestů, které si
zasloužili za své hříchy.

1. listopadu a 2. listopadu je možno
při
návštěvě
kostela
získat
plnomocné odpustky, přivlastněné
pouze duším v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl
Svatého
otce)
je
podmínkou
pomodlit se při návštěvě kostela
Modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 3. do 8. listopadu lze získat
denně
plnomocné
odpustky
přivlastnitelné pouze duším v očistci
po splnění tří obvyklých podmínek,
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se
tam (třeba jen v duchu) za zemřelé

ZÍSKAT ODPUSTKY OD BOHA
PROSTŘEDNICTVÍM CÍRKVE
1478
Odpustky
se
získávají
prostřednictvím církve, která na
základě moci svazovat a rozvazovat,
udělené Ježíšem Kristem, zasahuje ve
prospěch určitého křesťana a otevírá
mu poklad zásluh Krista i svatých,
aby dosáhl od Otce milosrdenství
5
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jakoukoliv modlitbu. V dalších dnech
(od 9.11. dále lze takto získat jen
odpustky částečné).
V roce 2019 jsme se rozloučili s
těmito sestrami a bratry v Kristu:
Farnost Všech svatých:
Valburga Smržová
František Pisk
Anna Novotná
Jiří Franta
Drahomíra Hadačová
Marie Kudrová
Evženie Krollová
Helena Ondrášková
Ladislav Bareš
Terezia Suchomelová
František Talafant
Jan Ruška
Miroslav Šenkýř

V ořechovských farnostech se
společně budeme modlit za
zemřelé na ořechovském hřbitově
v sobotu 2. 11. v 9:15 hodin a na
tikovickém hřbitově také v sobotu
2. 11. 2019 v 15:00 hodin.
ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Ohlédnutí za putováním
⦁ do Ivančic k sv. Jakubu st.
V neděli 28.7. ráno jsme se vydaly
s kamarádkou Maruškou na pouť
k Jakubovi. Ne do Španělska, ale nám
blízkým a známým Ivančic. Nechaly
jsme se zavést do Silůvek a odtud už
šly „po svých“ jako poutníci. Cesta je
značená modrou turistickou značkou.
Za obcí v poli stál první kříž,
pomodlily jsme se a odevzdaly svoje
úmysly, za které pouť obětujeme.
Počasí nám přálo a cesta krásně
ubíhala. Dorazily jsme do obce Hlína,
zvony hlásily nedělní mši svatou, tak
jsme se na chvíli posadily a pak
pokračovaly v cestě. Zanedlouho jsme
viděly mezi stromy věž našeho cíle –
kostel sv. Jakuba. Míjely jsme hodně
křížů, kolik poutníků asi prošlo už

Farnost sv. Jiří:
Zdenka Leichmanová
Jaroslav Cíl
Marie Záděrová
Miroslav Cacarda
Marie Severová
Ludmila Kokoliová
Zdeňka Fialová
Zdenka Walletzká
Věra Trenzová
Jitka Pešková
Jan Cetl
Odpočinutí lehké dej jim Pane a
světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen.
6
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před námi? Jaké měli životy? Ale jistě
měli všichni stejnou víru a důvěru
v modlitbu a přímluvu sv. Jakuba. Již
po cestě jsme zaslechly hudbu a zpěv.
Přibýval i ruch dalších poutníků.
Míjelo nás auto a z okénka mladík
v bílém mával: „Mám radost, že vidím
opravdové pěší poutníky!“ Později
tento usměvavý „mladík“ sloužil mši
svatou  Překvapilo nás, když jsme
se při pozdravení pokoje otočily, jaký
dav poutníků se mše sv. zúčastnil.
Krásné společenství různého věku,
krásná neděle, krásný zážitek. Těšíme
se zase za rok. Přidáte se?
Děkujeme Pánu za vedení, ochranu a
naplnění našeho putování.
/Milena Kovářová/

Vyprávěl nám i o muži, který jako
malý ministroval, pak opustil Pána a
jeho život byl velmi špatný. Až
v poslední hodině se obrátil a přijal
svátosti.
Otec Cyril byl letos v létě se skauty na
táboře v Itálii a modlili se růženec.
Vyzýval je, ať se jej pořád modlí.
Skauti protestovali, že „je to pořád
dokola a to je nudný“. Řekl jim: „
Kluci, Panna Maria vás za to nikdy
neopustí.“
Po skončení mše sv., po průvodu se
sochami Panny Marie jsme se od o.
Josefa Pohanky dozvěděli, že se pan
arcibiskup omluvil Svatému otci a
přiletěl do Žarošic za Pannou Marií.
Nejen za to byl odměněn potleskem.
/Jiřina/

⦁ do Žarošic na Zlatou sobotu
V Žarošicích 12.9., v podvečerní mši
svaté, byl hlavním celebrantem
vážený host ze Slovenska, nyní žijící
ve Vatikánu, sekretář Kongregace pro
východní církve, arcibiskup P. Cyril
Vasil. Velmi nás zaujal jeho proslov,
ve kterém vyprávěl mnoho zážitků ze
svého života.
Třeba, jak jako malý ministrant chodil
až za tmy z májových pobožností a
bál se. A tak si cestou zpíval dětskou
písničku o Panně Marii. A tuto
písničku
nám,
poutníkům
v Žarošicích, celou zazpíval 
Dojemné bylo vyprávění, kdy jako
8letý vyslechl rozhovor umírající
babičky
a
svého
otce,
také
řeckokatolického kněze.

Světový den misií – Misijní neděle
20. října 2019
Světový den misií se v celé katolické
církvi slaví každoročně už od roku
1926 vždy předposlední neděli
v říjnu. Tento den se věřící
společně modlí a finančně přispívají
do světového fondu solidarity, ze
kterého
jsou
následující
rok
podporovány projekty na pomoc
potřebným ve všech kontinentech
skrze Papežské misijní dílo šíření
víry.
„Křtem jsme se stali Božími dětmi, a to
není nikdy záležitost individuální. Ze
společenství s Bohem – Otcem, Synem
a Duchem Svatým – se rodí nový život s
ostatními bratry a sestrami. Božský
život je bohatstvím, které je třeba
7
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rozdávat, šířit, hlásat: to je smysl
misie.“(z Poselství papeže Františka
ke Světovému dni misií)
“Dovolte mi, abych Vám upřímně
poděkoval za modlitby a veškerou
podporu papežských misií v loňském
roce. Díky Vaší loňské štědrosti
můžeme pomoci chudým lidem v
šesti zemích tří kontinentů částkou
necelých 15 milionů korun. Pomáháme
tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši,
Indii, Srí Lance a Paraguay s
pastoračními a edukačními projekty.
Podporujeme katechety, stavby a
opravy kostelů a kaplí. Pomáháme
lidem zlepšovat životní podmínky
a podporou řeholních kongregací a
diecézních
organizací
podáváme
pomocnou ruku všem potřebným.”(z
Dopisu
národního
ředitele
Papežských misijních děl v ČR k
Misijní neděli)

zněla: “Za Ořechov Ti, Pane, přinášíme
ořechy, za tvrdou skořápkou skrývají
dobré jádro. Dej, ať za mnohdy tvrdou
skořápkou některých srdcí, vidíme to
dobré, co jsi do každého z nich vložil.“
Nakonec velké díky všem dětem,
které se zapojily do krásného
obětního průvodu.
/Radka Jedličková/
Adopce na dálku
"Dělejte malé věci s velkou láskou"to jsou slova Matky Terezy.
Nepřepsali jsme dějiny lidstva,
nezachránili
jsme
svět
před
hladomorem, ani jsme neposkytli
všem lidem bez přístřeší své domovy.
Všichni víme, že toho nejsme schopni.
Ale díky tomu, že jsme se jako farnost
domluvili a trpělivě se každý rok
znovu skládali, jsme změnili dějiny
jedné rodiny. Máme důvod k radosti,
protože jsme u cíle. Naše indická
adoptivní holčička Merinka úspěšně
dostudovala! Díky projektu Adopce
na dálku a podpoře naší farnosti letos
ukončila studium a stala se z ní
zdravotní sestra. V současné době si
hledá zaměstnání. Mám od ní vyřídit
mnoho pozdravů, poděkování z
celého srdce a ujištění o její modlitbě
s prosbou za požehnání pro nás
všechny.
/Hanka Poledňová/

V kostele
Všech
svatých
jsme
prožívání Misijní neděle obohatili
obětním průvodem, ve kterém se
přinášely symbolické dary za každý
kontinent, a poslední byl za náš
Ořechov. Byly to ořechy a prosba

Oprava věže kostela Všech svatých
Po poničení věže silným větrem,
vyvstala potřeba provést po šedesáti
osmi letech generální opravu věže
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našeho
kostela.
Po
prvotních
průzkumech bylo zjištěno, že bude
muset být vyměněno kompletně
oplechování
věže.
Z důvodu
náročnosti oprav, bylo rozhodnuto o
provedení práce z lešení. S tím
vyplývá nutnost provést rekonstrukci
i zděné části věže a repasování
věžních hodin. Do výběrového řízení
se přihlásily tři firmy. Jedna z firem
odstoupila ihned po výběrovém
řízení. Nakonec provádí rekonstrukci
firma H&B DELTA. Při postavení
lešení bylo zjištěno, že omítky na věži
jsou v horším stavu, než se
předpokládalo,
což
stavbu
samozřejmě prodražuje.
Pozitivní
bylo naopak zjištění, že krovy a
dřevěný
záklop
věže
jsou
v naprostém pořádku a nemusí být
vyměněny. Požadavek farnosti byl,
aby věž kostela měla stejnou barvu i
vzhled jako věž původní. Tím nastaly
drobné potíže, jelikož hliníkový plech
se nedá letovat. Původní oplechování
je letované. Byl nabídnut plech
měděný. Tato varianta však byla pro
farnost z hlediska ekonomického
nepřijatelná. Nakonec vše dobře
dopadalo a našel se způsob jak celou
situaci vyřešit. Celková výška věže je
po kříž 39m a kovaný kříž měří 2m.
Celkem je tedy kostel vysoký 41m.
Kříž bude sejmut, očištěn a natřen
zlatou barvou. Pozlacení zlatem by
bylo jistě ideálnější, ale také mimo
rozpočet farnosti.
Po sundání
makovice, která se patrně bude muset
udělat nová, byly nalezeny dva

tubusy, které tam byly umístněny
v listopadu 1948. Jeden byl za obec,
druhý za farnost. Tubusy byly za
přítomnosti
zastupitelů
obce,
duchovního správce, pana kostelníka
a bývalého kronikáře obce v neděli
20. 10. 2019 otevřeny na obecním
úřadě. Jelikož umístnění bylo již po
únoru 1948, jsou listiny obce
poplatné své době. Seznámit se s nimi
můžete v obecním muzeu, kde budou
vystaveny. Po jejich naskenování a
přidání nových listin a fotografií,
budou opět navráceny do nové
makovice. Rozpočet celé akce
přesahuje již přes 1 600 000 Kč. Obec
přispěla částkou 400 000 Kč, dotace
z Ministerstva kultury je 650 000 Kč,
ostatní finance musí jít z kapsy nás
všech. Já jsem si ale jistý, na sto
procent, že celou akci zvládneme.
Museli bychom se před našimi předky
stydět, když oni během padesáti let
dokázali kostel postavit dvakrát.
/Tomáš Dudík, starosta obce/
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Výsledky
sčítání
návštěvníků
bohoslužeb 5. a 6. 10. 2019
v našich farnostech

Program adoračního dne je pro oba
kostely stejný:
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství
15:00 – 17:00 tichá adorace
17:00 modlitba růžence
17:30 mše svatá

celkem ženy muži prům.
věk
Radostice 16
11
5
64
Prštice
35
27
8
57
Sv. Jiří
53
34
19
66
Všech sv. 130
72
58
52

POZVÁNÍ
 na první pátek 1. 11. připadá
Slavnost Všech svatých. Otec
Krzysztof
bude
v tento
den
navštěvovat nemocné a sloužit mše
svaté bude v 8:00 u sv. Jiří, v 16:30
v Radosticích a v 18:00 poutní mši
sv. u Všech svatých v Ořechově

Ze všech obyvatel bydlících ve
farnosti …………………………..………4,4 %
V Ořechově
od sv. Jiří a Všech sv……………… 6,6 %
Adorační den farnosti
Každé ráno se bohoslovci modlí za
vybrané farnosti přímluvou, aby jim
Pán odplatil jejich modlitby za
seminář a zahrnul je svým
požehnáním. Na jednotlivé dny
připadají ty farnosti, které by měly
mít v moravských diecézích právě
adorační den.

 V sobotu 2. 11. vzpomeneme na
všechny věrné zemřelé. Mše sv.
budou slouženy v 8:00 u sv. Jiří,
v 9:30 u Všech svatých a v 16:30
v Pršticích. Společná modlitba v 9:15
na ořechovském hřbitově a v 15:00
na tikovickém hřbitově
 Mše sv. se zaměřením pro děti
bude sloužena v pátek 8.11. Do
obětního průvodu mohou děti
nakreslit a přinést obrázek svíčky
 K pravidelné tiché adoraci jsme
zváni do kostela Všech svatých každé
úterý od 17:30 do 18:00
ke společné modlitbě za
nemocné jsme zváni každou neděli
18:00 – 18:30 na faru u kostela
Všech svatých
 společenství rodin se sejde
v neděli 27.10. a 24.11. od 17:00 do
18:30 na faře u Všech svatých


⦁ Farnost Všech svatých v Ořechově
má adorační den 20. listopadu
⦁ Farnost sv. Jiří má adorační den
26. listopadu.
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Bohoslužby u Všech svatých v listopadu 2019

1.11.
2.11.

18:00
9:30

Poutní mše sv.
Mše sv.

3.11.
8.11.

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
31. neděle v mezidobí
pátek

9:15
17:30

10.11.
15.11.
17.11.
20.11.
22.11.
24.11.
29.11.

32. neděle v mezidobí
pátek
33. neděle v mezidobí
středa – Adorační den
pátek
34. neděle v mezidobí
pátek

9:15
17:30
9:15
17:30
17:30
9:15
17:30

Mše sv.
Mše sv. se zaměřením pro
děti
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Adorace v kostele Všech sv. každé úterý 17:30 – 18:00
Bohoslužby u sv. Jiří v listopadu 2019

31.10. čtvrtek

1.11.
2.11.
3.11.
7.11.
10.11.
14.11.
17.11.
21.11.
24.11.
26.11.
28.11.

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
31. neděle v mezidobí
čtvrtek
32. neděle v mezidobí
čtvrtek
33. neděle v mezidobí
čtvrtek
34. neděle v mezidobí
úterý – Adorační den
čtvrtek

17:00
17:30
18:00 –
18:30
8:00
8:00

Růženec
Mše sv.
Adorace

8:00
17:30
8:00
17:30
8:00
17:30
8:00
17:30
17:30

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
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Bohoslužby v Radosticích v listopadu 2019

28.10. Svátek sv. Šimona a
Judy
1.11. Slavnost Všech svatých
9.11. sobota
16.11. sobota
23.11. sobota
30.11. sobota

10:00

Poutní mše sv.

16:30
15:30
15:30
15:30
15:30

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

Bohoslužby v Pršticích v listopadu 2019

2.11.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
9.11. sobota
16.11. sobota
23.11. sobota
30.11. sobota

16:30

Mše sv.

16:30
16:30
16:30
16:30

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

Aktuální rozpis bohoslužeb, sledujte prosím, v týdenních ohláškách
Svátost smíření
⦁ Kostel Všech svatých – pátek 17:00 – 17:30
⦁ Kostel sv. Jiří – čtvrtek 17:00 – 17:30
⦁ Kostel Radostice – před mší sv.
⦁ Kaple Prštice – před mší sv.
⦁ dle domluvy s o. Krzysztofem
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