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ÚVODNÍ SLOVO
Advent – převlek pro stres a kšeft?!
Co je to vlastně advent? Na to lze
odpovědět různě. Bez přemýšlení lze
říci, že to vnímáme často jako nějaký
převlek pro hektičnost, stres a kšeft,
který je ozdoben levnými šablonami,
na něž už stejně dávno nikdo nevěří.
V mnohém to může být pravda, ale
přesto to nevyjadřuje celou pravdu.
Lze ovšem také zcela opačně říct, že
advent je časem, v němž se uprostřed
nevěřícího světa stává viditelným
něco ze světla ztracené víry, jako
bychom
vnímali
jeho
odlesk.
Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co
vyhasly, protože jejich původní světlo
je stále na cestě k nám. Také každé
tajemství si často uchovává něco z
tepla a naděje pro ty, kteří už
nedokážou věřit. Proto lze také říci,
že advent je časem, v němž se
mobilizuje dobro, které už bylo skoro
zapomenuto, probouzí se ochota
myslet na druhé a dobro jim
prokazovat.
Francouzský spisovatel Julien Green
vypráví, že v mládí, přestože si hověl
v požitcích a odsuzoval církev,
existovalo něco zvláštního: čas od
času zašel do kostela s nepřiznanou
touhou, aby se stal zázrak, který by jej
rázem propustil na svobodu z jeho
„vězení“. „Zázrak se nekonal,“
pokračuje Green ve své zprávě, „ale z
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dálky jsem vnímal jakousi zvláštní
Přítomnost.“ To, co vypráví Julien
Green o svém bouřlivém mládí,
překvapivě
připomíná
zápas,
kterému, jak se zdá, je vystavena naše
doba. Projevuje se zde podoba
moderního života, který nám na jedné
straně připadá jako neodmyslitelný
rys naší svobody, na druhé straně jej
však chápeme jako otroctví, z něhož
by nás měl vysvobodit nejlépe nějaký
zázrak.
Bůh s námi jedná zcela lidsky.
Ochota
otevřít
se
tajemné
Přítomnosti, pomalu ji přijímat,
dovolit jí, aby do mě mohla pronikat,
to je to, co se děje v adventu – první
záblesky světla v ještě tolik temné
noci. Až se nám podaří sestoupit z
trůnu své namyšlenosti, stane se to, o
čem v Bibli žalmista říká, že srdce se
pozvedne, nabere výšku a skrytá Boží
přítomnost začne pronikat hlouběji
do našeho zmateného života.
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Advent není žádný náhlý div či
zázrak. Bůh s námi jedná zcela lidsky,
krok za krokem nás vede a čeká na
nás. Dny adventu se podobají tichému
klepání na naše nitra, abychom se
odvážili hledat tajemnou Boží
přítomnost, která jediná může
člověka opravdu osvobodit.
/podle knihy Josepha Ratzingera: Boží
světlo v naší době – Meditace
k církevnímu roku/

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.

ADVENT V NAŠICH FARNOSTECH
V adventní době můžeme přijmout
pozvání
na
roráty.
Roráty (z
latinského rorate „rosu dejte“)
představují specifickou podobu ranní
mariánské
mše
v
době
adventní. V kostele sv. Jiří bude
rorátní mše sv. 2.12., 9.12. a 20.12.
V kostele Všech svatých 7.12.,
13.12. a 21.12.

Úmysly na měsíc prosinec:
Všeobecný úmysl: Budoucnost těch
nejmladších. Aby každá země
připravila nezbytné odpovídající
kroky pro zajištění budoucnosti
nejmladší generace, především těch,
kteří
nepřiměřeně
strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří
žít z moci Boží milosti a ať přinášíme
dobré ovoce Božího Ducha pro tento
svět.
Z KALENDÁŘE
Svatá Hedvika Slezská
Byla to vévodkyně, která žila ve 13.
století. Jako dívka vyrůstala v
klášteře, ve dvanácti letech však byla
provdána za Jindřicha I. a o rok
později mu porodila první z
pozdějších sedmi dětí. Žila ve velmi
šťastném manželství až do smrti. Celý
svůj život věnovala blahu svého lidu,
zakládala nemocnice, ošetřovací
ústavy a klášter cisterciaček, kde byla

Další pozvání je na na 2. adventní
neděli 8. 12. v 15:30 do kostela sv.
Jiří na Adventní koncert učitelů a
žáků Základní umělecké školy v
Ořechově.
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abatyší její dcera, jediné z dětí, které
Hedvice zbylo. Lidé ji měli rádi. Nosila
skoro stejné oblečení jako služebné, i
v zimě chodila z kajícnosti bosa, jedla
jen obyčejné jídlo a stále sebou měla
13 chudých, kterým rozdělovala to, co
bylo určeno jí jako vévodkyni. Brzy
po
smrti
byla
svatořečena.
Úmrtí: 1243
Postavení: vdova, řeholnice OCist
Patronka: Slezska, Polska, Berlína,
Vratislavi,
Třebnice,
Krakova,
vyhnanců z vlasti, snoubenců a vdov;
proti
rodinným
nesvárům,
Atributy: bosé nohy, boty v ruce (aby
si je mohla obout, kdyby to vyžadoval
dobrý mrav); soška Panny Marie,
kterou prý stále nosila sebou; model
kostela. Je zobrazována v dlouhém
šatě a plášti, s vévodskou korunkou
na hlavě.

svém každodenním životě poznávali a
plnili Tvou vůli. Prosíme o to skrze
Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky
věků. Amen.
/čerpáno www.abcsvatych.com/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Sestry svaté Hedviky
,,Blahoslavení milosrdní“
Hlavním zaměřením Kongregace
sester
sv.
Hedviky
od
Neposkvrněného Početí Panny a
Matky Boží Marie je křesťanská
výchova a vzdělávání dětí a mládeže
se zvláštním zaměřením na děti
zanedbané a opuštěné. Sestry také
pečují o nemocné a seniory, slouží
církvi v jejích potřebách a pomáhají
jakkoli potřebným. V naší vlasti
sestry slouží v Domově pro osoby se
zdravotním postižením, věnují se
katechezi
dětí
i
dospělých,
kostelnické a varhanické službě,
pořádají duchovní obnovy a poskytují
zázemí pro setkávání různých skupin.
Počátky kongregace sahají do
poloviny 19. století. Vyrůstala
postupně z apoštolského nadšení
kněze Roberta Spiskeho, kterého se
dotýkala lidská nouze. Pod jeho
vedením v roce 1848 vytvořilo kolem
tří tisíc zbožných a horlivých žen a
dívek Sdružení svaté Hedviky, které
založilo soukromý výchovný dům pro
opuštěné děti. Z tohoto Sdružení se

Závěrečná
modlitba
breviáře:
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a
veď nás, ať následujeme příklad
pokory a milosrdné lásky, který nám
dala svatá Hedvika, a na její mocnou
přímluvu nám pomáhej, abychom ve
3
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v roce 1859 zrodila nová Kongregace
sester sv. Hedviky.
Kongregace je řeholní společenství,
které se řídí řeholí sv. Augustina a
vlastními Stanovami. Po vzoru své
patronky svaté Hedviky Slezské mají
sestry milosrdnou láskou, vycházející
z důvěrného
spojení
s Bohem,
zpřítomňovat Boží lásku lidem a
v duchu sounáležitosti s církví být
otevřené pro nové požadavky lásky a
milosrdenství.

« Odpustek znamená, že se před
Bohem odpouštějí časné tresty za
hříchy, jejichž 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. (…)
Každý věřící může získat odpustky
buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé
na způsob přímluvy. /KKC 1471/
« 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. /KKC 1472/

V Břežanech, v areálu zahrady sester
zvaný Emauzy, nabízí Hedvičky místo
určené pro duchovní obnovy,
setkávání i odpočinek.
/podle knihy Blázni pro Boha
zpracovala Lada/
CO JSOU ODPUSTKY A JAK JE ZÍSKAT
II. ČÁST
« „Praxe odpustků v sobě zahrnuje jak
nauku o nekonečných zásluhách
Krista, které Církev jako služebnice
vykoupení rozděluje a aplikuje, tak
také společenství svatých, a říká nám,
že jsme sjednoceni vzájemně v Kristu
a že nadpřirozený život každého
může být prospěšný druhým .“
/Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 87/

Odpustky v „dušičkovém týdnu“
Odpustky jsou přivlastnitelné duším v
očistci.

Z Katechismu katolické církve, dále
KKC, články 1471–1479:
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« 1. listopadu (odpoledne) a 2.
listopadu (celý den) při
návštěvě
kostela - modlitba Páně, Vyznání víry,
tři obvyklé podmínky

Částečný odpustek
« modlitba Magnificat, recitace
Apoštolského vyznání víry, pozorná
přítomnost při kázání, modlitba
Anděl Páně, Anděle Boží, duchovní
přijímání, návštěva hřbitova a
modlitba za zesnulé, modlitba litanií,
schválená modlitba za kněžská nebo
řeholní povolání, modlitba za papeže,
znamení kříže…

« denně 1. až 8. listopadu při
návštěvě hřbitova - modlitba za
zemřelé, tři obvyklé podmínky
Jaké jsou tři obvyklé podmínky?
1) svátost smíření (věřící ji nemusí
přijmout přesně v den, kdy chce
získat odpustek)
2) svaté přijímání
3) modlitba na úmysl Svatého otce
+
4) vykonání skutku, s kterým je
spojen odpustek (+ úmysl jej získat)
5) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

Jubilejní odpustky v Loretě u
minoritů v Brně
Kostel sv. Janů tvoří již od 13.
století nedílnou součást města Brna, i
když se jeho podoba během staletí
měnila, zejména pak v období baroka
po přestavbě vedené architektem
Mořicem Grimmem. Na vnitřní
výzdobě
se
podílel
Jan
Jiří
Schauberger a Jan Jiří Etgens, hlavní
oltář zdobí obraz Uctívání Panny
Marie od Josefa Sterna.
Loretánská
kaple
je
stavba
napodobující Svatou chýši v italském
Loretu. Je to místo Zvěstování Panně
Marii a života Svaté Rodiny. Na oltáři
stojí kopie Černé Panny Marie
Loretánské. Součástí Loretánské
kaple jsou Svaté schody, kopie
Jeruzalémských schodů, po kterých
kráčel Ježíš Kristus k Pilátovi.
Sochařskou výzdobu Loretánské
kaple provedl J. J. Schauberger, malbu
v kupoli, která oslavuje Pannu Marii,
vytvořil F. Ř. I. Eckstein.
Právě Loretánská kaple je denně
otevřena a nabízí možnost ztišení a
modlitby. Věřící, kteří přicházejí

Odpustky při jiných příležitostech
« Prostřednictvím Církve lze získávat
plnomocné (i částečné) odpustky i při
mnoha dalších příležitostech, které
lze nalézt v Enchiridionu odpustků.
Plnomocný odpustek můžeme získat
jen jednou denně. Výjimku může
tvořit případ, když je člověk v
nebezpečí smrti.
Plnomocný odpustek
«
společná
modlitba
růžence,
modlitba křížové cesty, půlhodinová
adorace před Nejsvětější svátostí,
půlhodinové rozjímání a četba Písma
svatého, účast na alespoň třídenních
exerciciích, přijetí požehnání Urbi et
Orbi, obnova křestního slibu (během
velikonoční vigílie, nebo při výročí
křtu)
5
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s láskou a pravou kajícností (zříkají
se zalíbení v jakémkoli hříchu),
mohou za obvyklých podmínek
(svátost smíření v blízké době, svaté
přijímání a modlitba na úmysly
svatého Otce nejlépe v ten den),
v době až do 29. 4. 2020 získat
plnomocné odpustky pro sebe nebo
pro duše v očistci, pokud jako
poutníci navštíví Svatou chýši
(Loretu) při kostele svatých Janů
v Brně a zbožně se zde zúčastní
jubilejních bohoslužeb anebo zde
nějaký čas setrvají ve zbožném
rozjímání, které zakončí Modlitbou
Páně, vyznáním víry a vzýváním Panny
Marie, svatých Cyrila a Metoděje,
svatého Jana Křtitele a svatého Jana
Evangelisty. Všechny tyto modlitby
jsou napsány u vstupu do Lorety.
Stačí jen přijít ….

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Národní setkání Modliteb matek
25.-27.10.2019
se
konalo
v Pardubicích národní setkání Hnutí
Modlitby matek. V sobotu, 26.10.,
jsme se vydaly i my maminky
z Ořechova a jedna ze Syrovic. Ráno
jsme se vypravily vlakem z Brna do
Pardubic. Setkání se koná každý rok a
má vždy nové téma. Tentokrát:
„Duchovní boj pod Boží ochranou“.
Příjezd do Pardubic byl včas a už při
vystupování na nádraží se to rojilo
maminkami, babičkami a na všech byl
vidět vstřícný úsměv a společný cíl –
Kulturní centrum. Všechny jsme se
úspěšně zapsaly, našly si místo v sále
a očekávaly, co nového pro nás Pán
připravil.
Celý
den
provázela
hudebním doprovodem skupina
Víbůh z Litoměřic. Přivítala nás hlavní
koordinátorka Markéta Klímová.
První přednášku měl P. Jakub Fr.
Sadílek – téma: Modlitba pokorného
proniká oblaka, a neutiší se, dokud
nedosáhne cíle (Sir 35,17). Druhá
přednášející byla sestra Michaela
z Kongregace
Sester
Učednic
Božského
Mistra
z brněnské
komunity (pozn. sestry byly v naší
farnosti v únoru 2019 a také z jejich
dílny mají naši ministranti obleky, ve
kterých slouží u oltáře). Její přístup ke
Kristu byl tak poutavý a naléhavý,
tvrdí, že musíme být s Kristem ve
všem a pořád. Nedělat nic sami, ale
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„ s Ním“. Byla ročník 1980 a zapálená,
opravdu krásný člověk. Po přednášce
pospíchala do Polska na další akci.
Poslední
přednáška
byla
od
karmelitána Ant. Marka Příkaského –
„Buďme opatrní a přemýšlejme o tom,
co děláme a k čemu jsme ochotni se
přimknout – různá jiná východní
učení, léčitelství, knihy – vše musí být
posvěceno Duchem svatým, modleme
se za to. Naše myšlenka je to první, co
musí patřit Bohu a ptát se ho, prosit o
vedení Duchem svatým.“
Společná mše sv. za přítomnosti 11
kněží, s hlavním celebrantem o.
Šebestiánem
Smrčinou,
byla
vrcholem setkání. Potom následovala
společná modlitba a odevzdání našich
dětí. Po celý den byla příležitost ke
svátosti smíření, adorace, koupi knih
a obrázků. Strávily jsme krásný,
naplněný den a šťastně se zase vrátily
do svých domovů za svými, posíleny a
povzbuzeny ve víře. Děkujeme.
/Milena Kovářová/

v sudý bývá celostátní Katechetický
kongres. V plánu je i zavést setkávání
katechetů na úrovni děkanátů, aby se
katecheté lépe poznali a mohli sdílet
své radosti a starosti, a vzájemně se
obohacovat. Program byl pestrý. Po
úvodním povzbudivém slovu otce
Tomáše Koumala, který je vedoucím
Katechetického centra v brněnské
diecézi,
následovala
přednáška
salesiána a spisovatele otce Zdeňka
Jančaříka na téma: Totalitní člověk
v nás. Po přestávce následovala další
přednáška
paní
PhDr.
Ivany
Bernardové, psycholožky a lektorky
psychologicko – pedagogické poradny
v Praze, Výchova k hodnotám a ke
svobodě. Po dobrém obědě následoval
blok zahrnující řadu nápadů a
inspirací z praxe různých farností
nebo osobností. Poté následovaly
informace z diecéze a z oblasti
katecheze. Setkání se zakončilo mší
svatou v kostele sv. Leopolda, mši
celebroval pomocný brněnský biskup
o. Pavel Konzbul. Během celého
setkání jsme si mohli prohlédnout
katechetické pomůcky od různých
vydavatelů a případně zakoupit.
/Radka Jedličková/

Diecézní setkání katechetů
V sobotu 9. listopadu se ve
společenském sále u Milosrdných
bratří v Brně konalo Diecézní setkání
katechetů. Koná se v každý lichý rok,
7
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Ministranti v Telnici
Tak jako každý rok, i letos se
ořechovští
ministranti
posíleni
ministranty z Moravan a Syrovic,
vydali na „Ministrantskou olympiádu“
do Telnice. Byla sobota 9. listopadu a
byl vidět už z dálky obrovský průvod
ministrantů, většinou spadajících pod
děkanství
Modřice.
Kluci
byli
rozděleni do tří věkových kategorií: I.
stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ/VŠ (staří
pardálové).

Olympiáda měla část sportovního
zápolení ve třech disciplínách: pingpong, fotbal a florbal. A pak si také
ministranti ověřili znalosti svého
„povolání“ v testu znalostí. Vrátili
jsme se domů až večer, šťastní a
spokojení. Kluci bojovali a odnesli si
diplom, který je další do sbírky těch,
které už zdobí sakristii. A taky jsme si
letos dokázali, že jde test znalostí
napsat bez jediné chyby 

Poutní mše sv. v Radosticích
Letošní říjnová poutní mše sv. v
Radosticích se slavila ke cti našich

patronů v pondělí 28. 10. 2019 o 10.
hodině. Sloužil ji P. Jiří Paleček z
Neslovic, který byl v našich končinách

/Radek Steingart/

8
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poprvé. V homilii zdůraznil, že Juda
Tadeáš je příbuzný Pána Ježíše a je
velký
pomocník
zejména
v
neřešitelných situacích a bývá vzýván
v
těžkých
a
beznadějných
záležitostech.
Kostel byl naplněn do posledního
místečka. O to se zasloužili i farníci z
okolních obcí zejména z Ořechova, ale
i ze Silůvek a Prštic. Mohutným
zpěvem a závěrečným Te Deum Bože chválíme Tebe - jsme mši sv.
zakončili.
Dík
patří
varhanici,
všem
zúčastněným i těm, co se postarali o
úklid a výzdobu. Na shledanou za rok.
/Vojtěch Švestka/

mansionem benedicat, tedy Kristus ať
žehná tomuto domu). Dostávali jídlo
nebo jiné drobné dárky. Na tradici v
roce 2000 navázala Charita Česká
republika a dala jí nový význam:
koledníci obcházejí dům od domu a
zvou všechny lidi k účasti na pomoci
těm, kteří to právě potřebují.
Tříkrálová sbírka
Chceme Vám touto cestou ohlásit
dvacáté
pokračování
Tříkrálové
sbírky na začátku nového roku.
Koledovat se může od 1. do 14. 1.
2020. V Ořechově se skupinky
koledníků vydají na Tříkrálovou
sbírku 11. ledna 2020, v Pršticích
11. a 12. ledna, v Silůvkách 4.
ledna. V obci Radostice a Hajanech
bude
datum
ještě
upřesněno.
V případě zájmu o pomoc se obraťte
na místní koordinátory sbírky.
Kontakt: Tomáš Dudík (Ořechov),
Jana Jedličková (Prštice), Lada
Badinová (Silůvky), Vojtěch Švestka
(Radostice).
Každý vedoucí skupinky se bude
moci
prokázat
průkazkou
potvrzenou vedením Charity ČR a
platným občanským průkazem.
Pokladnička bude zapečetěna a
označena znakem Charity ČR.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky
chceme z větší částí použít na
vybudování nového výtahu v budově
hospice sv. Josefa pro přemisťování
hospicových pacientů a taky udělat
rekonstrukci
některých
vícelůžkových hospicových pokojů na

Tříkrálová sbírka 2020

S koncem roku přichází čas velkých
svátků – Vánoc. Jejich součástí je i
svátek Zjevení Páně neboli Tří králů,
kdy si připomínáme mudrce, kteří se
podle vyprávění evangelií přišli
poklonit právě narozenému Ježíši do
Betléma. S tímto svátkem byla už od
středověku
spojena
tradice
koledování – koledníci (často chudé
děti) chodili s písní dům od domu,
přáli vše dobré a na dveře psali C + M
+ B doplněné letopočtem jako přání
do celého roku (jedná se o iniciály
latinského
požehnání
Christus
9
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jednolůžkové. Dále pak potřebujeme
zakoupit zdravotní a kompenzační
pomůcky a pomůcky pro manipulaci
s imobilními klienty.
V předešlém roce jsme tak díky
vybraným prostředkům mohli pořídit
nové lehátka a vozíky na převoz
hospicových pacientů. Rozšířili jsme
Charitní
pečovatelskou
službu
zakoupením nového auta a podařilo
se nám nainstalovat přenosné
klimatizační jednotky v prostorách
hospice sv. Josefa.
Doufáme, že Vám letošní koledování
udělá radost a přinese mnoho
dobrého nejen k Vám, ale i do
domácností lidí, kterým je určena
následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem
děkujeme. Radostné Vánoce a
požehnaný rok 2020 za Oblastní
charitu Rajhrad přeje
Mária Durkáčová

nemocné. Nahlásit je můžete u něj
osobně nebo telefonicky.
 pro děti bude mše sv. sloužena
v pátek 6.12.2019 v 17:30 v kostele
Všech svatých. Po mši sv. přijde do
kostela za dětmi sv. Mikuláš.

 přijměte pozvání do kostela sv. Jiří
v neděli 8. prosince 2019 v 15:30 na
Adventní koncert učitelů a žáků ZUŠ
 mládež (do 30-ti let) je srdečně
zvána do Oslavan na Děkanátní
setkání mládeže v sobotu 14.12.
2019 od 15:00 hodin v Katolickém
domě v Oslavanech. Hlavním hostem
setkání bude o. Jiří Mikulášek.
Program a přihlášky najdete na
webových stránkách
www.farnostorechov.cz
 dále jsme srdečně zváni na již 6.
ročník Plesu farností Moravany &
Ořechov. Ples se koná v sobotu 25.
ledna 2020 od 19:30 hodin ve
Sportovní a společenské hale v
Nebovidech. Program a rezervaci
vstupenek
najdete
na
www.farniples.cz

POZVÁNÍ
 na první pátek v měsíci 6.12. bude
otec
Krzysztof
navštěvovat
10
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 Předvánoční setkání Společenství
rodin
se
uskuteční
v neděli
22.12.2019 od 17:00 na faře u
kostela Všech svatých. Téma: Rodina
ve společnosti.

 také během adventní doby o.
Krzysztof
bude
zpovídat
v obvyklých časech přede mší sv.,
ve čtvrtek 19.12. u sv. Jiří a v pátek
20.12. u Všech sv. bude zpovídat o.
Mariusz Sierpniak ještě také po mši
sv. od 18 do 19 hodin

 v úterý 14. ledna 2020 v 15:30
v kapli Sv. Rodiny v rajhradském
hospici je sloužena mše sv.
s úmyslem za přátele sv. Peregrina

Vánoční Bohoslužby v našich farnostech
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

8:00 sv. Jiří
17:00 sv. Jiří
8:00 sv. Jiří
8:00 sv. Jiří
-

28.12.

4. neděle adventní
pondělí
Vigilie Narození Páně
Narození Páně
Sv. Štěpán
Sv. Jan Evangelista
žehnání vína
sobota

29.12.

Svatá Rodina

8:00 sv. Jiří

9:15 Všech sv.
21:30 Všech sv.
9:15 Všech sv.
9:15 Všech sv.
8:00 Všech sv.

10:45 Prštice
10:45 Radostice
15:30 Radostice
16:30 Prštice

9:15 Všech sv.

Bohoslužby u sv. Jiří v prosinci 2019
1.12.
2.12.
5.12.
8.12.
9.12.
12.12.
15.12.
19.12.
20.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
31.12.
1.1.2020

1. neděle adventní
pondělí
čtvrtek
2. neděle adventní
pondělí
čtvrtek
3. neděle adventní
čtvrtek
pátek
4. neděle adventní
Vigilie Narození Páně
Narození Páně
Sv. Štěpán
Svatá Rodina
Sv. Silvestr
Slavnost Matky Boží

8:00
7:00
17:30
8:00
7:00
17:30
8:00
17:30
7:00
8:00
17:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
11

Mše sv.
Rorátní mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Rorátní mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Rorátní mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
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Bohoslužby u Všech svatých v prosinci 2019
1.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
13.12.
15.12.
20.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
29.12.
31.12.
1.1.2020

1. neděle adventní
pátek
sobota
2. neděle adventní
Neposkvrněného početí
pátek
3. neděle adventní
pátek
sobota
4. neděle adventní
Vigilie Narození Páně
Narození Páně
Sv. Štěpán
Sv. Jan Evangelista
Sv. Rodina
Sv. Silvestr
Slavnost Matky Boží

9:15
17:30
7:00
9:15
17:30
7:00
9:15
17:30
7:00
9:15
21:30
9:15
9:15
8:00
9:15
16:00
9:15

Mše sv.
Mše sv. pro děti
Rorátní mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Rorátní mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Rorátní mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv. / žehnání vína
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Bohoslužby v Pršticích v prosinci 2019
7.12.
14.12.
21.12.
25.12.
28.12.
1.1.2020

sobota
sobota
sobota
Narození Páně
sobota
Slavnost Matky Boží

16:30
16:30
16:30
10:45
16:30
10:45

Mše sv.
Bohoslužba slova
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Bohoslužby v Radosticích v prosinci 2019
7.12.
14.12.
21.12.
26.12.
28.12.

sobota
sobota
sobota
Sv. Štěpán
sobota

15:30
15:30
15:30
10:45
15:30

Mše sv.
Bohoslužba slova
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
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