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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2019 BISKUPA VOJTĚCHA
„Světlo přišlo na svět…“
Jan 3, 19

Je budován most.
Vede z jakékoliv temnoty ke světlu.
Unese mne? Unese nás všechny?
Můžeme se odvážit po něm jít?
Nedokážeme se rozhodnout.
Jsme skleslí, váhaví, plní pochyb.
Také nám, stejně jako Marii, Josefovi
i pastýřům, musí anděl říci:
„Nebojte se!“
Přeji Vám požehnané Vánoce i celý příští rok.

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
(Text upraven podle Anny Six)
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a americkým světcem. Nejenže hlásal
jednotu, ale jako by sám ztělesňoval
most mezi různými světy: syn Němce
a Češky slouží v Americe bílým
několika
národů,
indiánům
i
černochům. Kéž nám vyprosí tak
široké a otevřené srdce, které právě v
dnešní době prolínání kultur a světů
velice potřebujeme, ale též vpravdě
misijního ducha, Ducha Kristova.
Jan Nepomuk Neumann se narodil 28.
března 1811 v Prachaticích. Po
ukončení
základní
školy
v
Prachaticích odešel do Českých
Budějovic na piaristické gymnázium.
Soukromě se ale musel doučovat i
češtinu, protože doma se mluvilo
spíše německy. Po maturitě váhal
mezi medicínou v Praze a seminářem
v Českých Budějovicích. Táhlo ho to
spíš k medicíně. Nakonec odeslal
přihlášky obě, a k jeho překvapení jej
přijali do budějovického semináře.
Po vystudování teologie v Českých
Budějovicích a v Praze odjel do
Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na
kněze (1836). Ihned následovalo
pověření pracovat na rozlehlém
území v okolí města Buffalo, poblíž
Niagarských vodopádů. S odvahou se
ujal své první farnosti. V červenci
odsloužil první mši svatou ve
vesničce Williamswille, v kostele bez
střechy a oken. Sám pocházel z
drsných poměrů, ale tvrdé životní
podmínky jeho farníků ho hluboce
zasáhly. V těch dobách se tam
nacházelo mnoho roztroušených
emigrantských osad, které tvořily
převážně německé rodiny, ale i

APOŠTOLÁT MODLITBY
Úmysly Celosvětové sítě modlitby
s papežem Františkem

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 leden 2020:
Evangelizační úmysl: Podpora míru
ve světě – Modleme se, aby křesťané,
lidé vyznávající jiná náboženství a
všichni lidé dobré vůle prosazovali ve
světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl: Za věřící různých
církví – ať na přímluvu sv. Jana
Sarkandra vytvářejí společenství
jedné Boží rodiny modlitbou a
společnou pomocí potřebným.
Z KALENDÁŘE
Sv. Jan Nepomuk Neumann
Prachatický rodák Jan Nepomuk
Neumann se stal misionářem v USA
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francouzské, irské a české. Jednotlivé
osady oddělovaly husté lesy, močály a
řeky, pořádné silnice chyběly. Sloužil
nejenom duchovně, ale staral se i o
praktické potřeby přistěhovalců.
Myslel hodně na děti a jejich vzdělání,
zakládal a pomáhal stavět školy,
nejprve
ve
Williamswille,
v
Lancasteru a později v osadě North
Bush, kam přesídlil v roce 1838. Tam
se také poprvé setkal a spřátelil s
indiány, nazýval je „chudými dětmi
přírody“.
V roce 1840 vstoupil do kongregace
redemptoristů. Roku 1852 se stal
biskupem ve Filadelfii. Jako heslo si
zvolil slova známé modlitby „Utrpení
Kristovo, posilni mě!“ Založil 80
kostelů a asi 100 katolických škol,
především pro přistěhovalce z
Evropy. Zemřel náhle 5. ledna 1860. V
roce 1963 byl prohlášen za
blahoslaveného a v roce 1977 za
svatého.

zástavu. Arcibiskup Kennirck o jeho
smrti prohlásil: „On nemohl zemřít
jinak než na cestě. Byl stále na
pochodu. Každou hodinu, v každém
okamžiku života jeho duše směřovala
k Bohu“
Patron: Čech, katolického školství v
USA, sester boromejek…
/zdroj: pastorace.cz/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Trapisté – řád cisterciáků přísné
observance
,,Ničemu nedávat přednost před láskou
ke Kristu.´´(řehole svatého Benedikta)
Zaměřují se výlučně na modlitbu.
Roku 1098 odešla skupina mnichů
z kláštera Molesmes, aby mohla
věrněji žít pro Pána podle řehole
svatého Benedikta. Klášter Citeaux,
který založili, dal vzniknout novému
řádu cisterciáků. Větev přísné
observance
(trapisté)
byla
ustanovena v roce 1892. Nový Dvůr
byl založen opatstvím Sept-Fons ve
Francii roku 2002.
Trapisté jsou cenobité, tzn. mniši
žijící výrazně komunitním způsobem
života: při modlitbě, práci, jídle,
četbě, …
,,Mniši by měli být jako země, na které
pracují za deště, za slunečního svitu,
v blátě, v parnu či ve větru. Pole v nás
probouzejí ctnost, činí nás stálými
jako zem, na níž žijeme. Učí nás
vytrvat.´´ (Thomas Merton, mnich
kláštera Getsemani)
/podle knihy Blázni pro Boha
zpracovala Lada/

Životní pouť svatého Jana Nepomuka
Neumanna skončila zcela náhle 5.
ledna 1860, když se vracel z pošty, ve
věku nedožitých 49 let. Šlo o srdeční
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sílu, abychom vždy dokázali odpovědět
na nenávist láskou, na spravedlnost
naprostou věrností spravedlnosti, na
bídu sebezáporem, na válku mírem.
Bože, slyš můj hlas a uděl světu svůj
trvalý pokoj a mír!
sv. Jan Pavel II.

MARIA A CESTA K JEDNOTĚ CÍRKVE
Do
Nového
roku
vstupujeme
s Pannou Marií, Matkou Boží,
Královnou míru. Během celého roku
s námi bude putovat a my si můžeme
mariánskými svátky připomínat její
ctnosti a s touhou v srdci se
přibližovat
tajemstvím
Mariina
života. Každou první sobotu můžeme
v modlitbě zasvětit svůj život, svoje
rodiny Mariinu Neposkvrněnému
Srdci. Každého 13. dne v měsíci si
připomenout zjevení Matky Boží ve
Fatimě.
V encyklice sv. Jana Pavla II.
Redemptoris
Mater
nacházíme
krásné úvahy o Panně Marii, které
vedou k úvaze o Panně Marii jako o
cestě k jednotě – ať už v rodinách
nebo farních společenstvích nebo
v církvi.
Hned první den v roce slavíme
Slavnost Matky Boží a Světový den
míru.
Modlitba za mír
Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i
člověka, pravdy a krásy!
Slyš můj hlas – vždyť je to hlas všech
obětí všech válek a všeho násilí mezi
jednotlivými národy;
slyš můj hlas, když Tě prosím
a vlož do srdcí všech lidí moudrost
míru, sílu spravedlnosti a radost ze
společenství;
slyš můj hlas - vždyť mluvím jménem
mnoha lidí v každé zemi a v každé
epoše dějin, kteří nechtějí válku a jsou
připraveni kráčet cestami míru;
slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a

V našich farnostech jsme mohli
v poslední den roku 2019 slyšet
v homilii rozjímání nad Ježíšovou tzv.
velekněžskou modlitbou, ve které
Ježíš prosil, aby všichni byli jedno.
Můžeme si domyslet, že odezvou na
tuto modlitbu je Týden modliteb za
jednotu křesťanů. Každoročně se
tento týden slaví od 18. do 25. ledna
Smíření křesťanů přesahuje lidské
síly a pomoci může jedině modlitba.
Duch vzbuzuje ve všech Kristových
učednících touhu a činnost, aby se
všichni pokojně sjednotili v jednom
stádu a pod jedním Pastýřem. Pouť
církve se vyznačuje zvláště v naší
době ekumenismem. Křesťané hledají
cesty, aby znovu nastolili jednotu, o
kterou prosil Kristus Otce pro své
učedníky v den před svým utrpením:
"Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve
mně a já v tobě, tak i oni ať jsou jedno
v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě
4
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poslal"
/Jan
17,21/.
Jednota
Kristových učedníků je tedy velké
znamení, jež má vzbudit víru světa,
zatímco
jejich
rozdělení
je
pohoršením.
Na této cestě sama Maria slouží jako
příklad: má vést křesťany k jednotě,
jakou chtěl jejich jediný Pán a po jaké
vroucně touží ti, kdo pozorně
naslouchají, „co říká dnes Duch
církvím. Proč bychom neměli všichni
společně pohlížet na Marii jako na
svou společnou Matku, která se modlí o
jednotu Boží rodiny a která jde přede
všemi v čele dlouhého průvodu svědků
víry v jediného Pána, který je Boží Syn
a skrze Ducha svatého byl počat v
jejím panenském lůně?“ /Redemptoris
Mater 30/
Podíváme-li se do současnosti, vidíme
různé církve s různým vztahem k
Marii:
od
vřelého
vztahu
pravoslavných
přes
opravdově
kladný, ale obezřelý vztah luteránů až
po ty církve, které o Marii vlastně
nemluví. Zadíváme-li se ale všichni
zpět až k počátkům a kořenům naší
víry a našeho křesťanského vyznání,
musíme vidět - jsme-li křesťany Ježíše, a ve světle evangelií si pak
nemůžeme od něho odmyslit jeho
Matku. Ježíšovu Matku - Marii opravdu
vidíme všichni, kdo se na Ježíše díváme.
A pro nás všechny, kdo Bohu věříme,
je velkým vzorem víry.
Vzdalme od sebe „podivnou zásadu“,
podle které někdy chceme druhé
„dotlačit do svatosti“ a současně jim
předhazovat právě to, v čem se od nás
liší a co mají dělat. Nemůžeme

samozřejmě říkat, že se ve všem se
všemi křesťany shodujeme, když to
není pravda. A naše neshody nejsou
jen a jen v nepodstatných věcech. Ale
nemůžeme také dělat z Panny Marie
důvod rozdělení ať už na jakékoliv
straně.

Marii nacházíme - podle Skutků
apoštolských - ve večeřadle s
apoštoly, modlícími se společně po
Ježíšově
nanebevstoupení
před
sesláním Ducha svatého. Ani dnes ji
nenajdeme jinde. Modlí se s námi. S
námi všemi, kteří chtějí mít Kristova
Ducha, kteří chtějí hlásat v jeho síle
světu evangelium, kteří dávají svůj
život Bohu. Nemůže být tedy Maria
od nikoho z nás daleko, ať patříme do
jakékoliv církve, protože nemůže být
daleko od Krista a od jeho věcí.
Bože, náš Otče, děkujeme Ti, že jsi nás
křesťany přijal všechny za vlastní.
5
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Děkujeme ti také za naši velkou sestru
ve víře, za náš vzor, za Matku Tvého
Syna Marii. Děkujeme ti, že jsi z nás ze
všech udělal jedno tělo - církev, že
spolu s Marií patříme Ježíši Kristu a v
něm Tobě.
/ze zdroje pastorace.cz, Redemptoris
Mater, zpracovala Leona/

Třetí den zjevení, 26. června 1981,
Panna Maria volala po míru slovy:
„Mír, mír, mír - a pouze mír! Mír musí
panovat mezi Bohem a člověkem, ale
také mezi lidmi!“
Lidé, kteří se zajímali o zjevení a
povolání Matky Boží, nejprve z
farnosti, poté z jiných míst světa, se
začali shromažďovat a modlit se
nejprve na kopci a poté v kostele.
Ihned
po
zjevení
začala
pronásledování vizionářů, jejich
rodičů, rodin, farníků, místních kněží
a dokonce i poutníků. Vizionáři byli
přijati k policejním výslechům a
psychiatrickým vyšetřením, ale vždy
bylo potvrzeno, že jsou zdraví.
Pozdější studie to potvrdily. Tehdejší
medžugorský kněz, otec Jozo Zovko
OFM, byl jeden a půl měsíce po
prvním zjevení zatčen, ačkoliv
nevinný, komunistickým soudem
odsouzen na tři a půl roku vězení.
Díky zjevení Panny Marie se
Medžugorje změnilo z obyčejné
venkovské farnosti na místo, kde se
shromažďují davy poutníků z celého
světa (v prvních dvaceti letech více
než 20 milionů), a tak se stalo jedním
z největších světových modlitebních
center srovnatelných s Lurdy a
Fatimou.
Nespočet
svědectví
poutníků říká, že právě zde našli víru
a mír.
Ve svém oficiálním postavení ohledně
událostí v Medžugorji se katolická
církev zdržuje konečného úsudku
zjevení.
Papež František se rozhodl povolit
poutě do Medžugorje, které mohou

KRÁLOVNA MÍRU Z MEDŽUGORJE
Medjugorje je malé město s asi 4 000
obyvateli v chorvatské části Bosny a
Hercegoviny.
24. června 1981 kolem 18 hodin šest
mladých lidí: Ivanka Ivanković,
Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković,
Ivan Dragićević, Ivan Ivanković a
Milka Pavlović, viděli na kopci Crnica,
několik set metrů nad místem
zvaným Podbrdo, mladou ženu s
dítětem v náručí, která jim dala rukou
znamení, aby se k ní přiblížili.
Překvapení a vyděšení se k ní
nepřiblížili.
Následující den, 25. června 1981,
čtyři z nich, Ivanka Ivanković, Mirjana
Dragićević, Vicka Ivanković a Ivan
Dragićević, cítili, že je něco silně
přitahuje k místu, kde den předtím,
než viděli tu, kterou poznali jako
Matku Boží. Marija Pavlović a Jakov
Čolo se k nim připojili. Modlili se a
hovořili s Naší Paní. Proto je 25.
června výročí zjevení. Podle svědectví
vizionářů, od toho dne měli denní
zjevení, společně nebo zvlášť, kdekoli
byli. Milka Pavlović a Ivan Ivanković
už nikdy neviděli Boží Matku.
6
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být oficiálně organizovány diecézemi
a farnostmi, a ne soukromě jako
dříve. Panna Maria přišla, aby nám
dala mír. „Mír je láska a láska je mír“,
který chce satan zničit.
Dává nám zbraně proti němu a
předpis k dosažení míru: Modlitbu,
půst, Boží slovo, Svátost smíření,
Eucharistii.

V našich
farnostech
má
úcta
k Sedmibolestné Panně Marii své
pevné místo. Velké poděkování patří
všem, kdo se na obnově sochy
podíleli.

Ohlédnutí za adventní dobou
Čas radostného očekávání narození
našeho Spasitele provázelo v našich
farnostech
několik
událostí.
Především to byly rorátní mše svaté.
Ve farnosti Všech svatých byly
zakončeny společnou snídaní na faře,
tato setkání pro svou přátelskou
atmosféru získávají na oblibě 
Na druhou adventní neděli se konal
v kostele sv. Jiří Adventní koncert
učitelů a žáků Základní umělecké
školy v Ořechově. Koncert pro kvality
vystupujících
opět
nezklamal
návštěvníky a duchovně naladil na
blížící se Vánoce.
Samozřejmě letos nechyběla také
návštěva sv. Mikuláše – v pátek 6.12.
po dětské mši svaté přišel za dětmi do
kostela a všechny obdaroval.

Kdokoli sem přijde jednou, chce sem
přijít znovu - ke Královně míru.
/Markéta/
ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Obnovená socha
Dne 21. listopadu 2019 byla během
mše sv. v kostele sv. Jiří v Tikovicích
požehnána
obnovená
socha
Sedmibolestné Panny Marie, kterou
můžeme vidět při vstupu do kostela.
7
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Podpora trapistů a trapistek
Stalo se již tradicí, že v našich
farnostech máme možnost v době
adventní i postní zakoupit výrobky
bratří trapistů a tak podpořit jejich
klášter. Nejinak tomu bylo i 8.12., kdy
jsme si mohli zakoupit kvalitní kakao,
marmeládu, sušenky, hořčici a jiné
produkty a tak bratry v Novém Dvoře
podpořit.
Každoroční částka z pokladniček
„Postní almužna“ z farnosti sv. Jiří je
zase zasílána sestrám trapistkám do
Poličan – opatství Naší Paní nad
Vltavou jako podpora jejich činnosti.

Jsme ujištěni o modlitbě za naše
farnosti a níže rádi otiskujeme dopis
a přání od sester.

Foto: prodej trapistických produktů
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Dopis a přání sester trapistek
Vážení
přátelé,
u
příležitosti
vánočních svátků bychom vás chtěly
pozdravit a říci vám něco o našem
životě během tohoto roku, který se
chýlí ke konci. Potěšilo nás, že jsme
měly příležitost přijmout různé
návštěvy, jež nám přinesly radost z
bratrského společenství v křesťanské
víře, které můžeme zakoušet v církvi,
a z přátelství mnoha lidí vůči naší
komunitě. Několikrát v průběhu roku
nám dával přednášky Dom Samuel,
opat našich bratrů trapistů v Novém
Dvoře. Svou návštěvou nás poctil
současný nuncius Mons. Balvo. Dále
nás navštívili (v pořadí podle data
jejich pobytu zde) přátelé z hnutí
Křesťanská Rus, díky nimž jsme měly
příležitost účastnit se mše svaté v
byzantském ritu, náš Otec immediát
Dom José, který je představeným
kláštera Frattocchie v Itálii, emeritní
biskup plzeňský Mons. Radkovský,
pomocný biskup a generální vikář
pražské
arcidiecéze
Mons.
Wasserbauer,
seminaristé
z
pražského kněžského semináře, kteří
nám také pomáhali se zahradními
pracemi, potom tu byli poutníci z
Venezuely, kteří si u Pražského
Jezulátka vyprošovali pomoc pro
obtížnou situaci ve své zemi a také
nás žádali o modlitbu za celý
venezuelský lid. Za Venezuelu jsme se
opravdu modlily hodně, stejně jako za
Sýrii, Nigérii, Kongo, Hongkong a
celou Čínu, Evropu a za všechny trpící
země světa, za pronásledované
křesťany
a
samozřejmě
jsme

nezapomínaly
ani
na
Českou
republiku a náš národ. Dne 28. září
jsme si s vděčností připomněly výročí
1090 let od mučednické smrti
svatého Václava a v listopadu pak 30.
výročí pádu komunismu a kanonizace
svaté Anežky. Liturgická modlitba a
lectio divina, což jsou základní
hodnoty
našeho
života,
nám
poskytovaly duchovní stravu Božího
Slova a Jeho nauky. V letošním roce
jsme rozjímaly zvláště nad tématem
obrácení, což pro nás bylo pomocí pro
velikonoční obnovu křestních slibů, a
dále jsme se zabývaly texty o
křesťanské lásce a o liturgii. V červnu
proběhly v našem řádu oslavy 900 let
od sepsání Charty charitatis, což je
krásný dokument z doby počátku
cisterciáckého řádu, který ustanovuje,
jaké
mají
být
vztahy
mezi
jednotlivými kláštery. V tomto roce
jsme měly milost přijetí tří nových
postulantek, jedna novicka složila své
první časné sliby na jeden rok a jedna
sestra složila slavné sliby. Teď vám
můžeme oznámit, že dvě z našich
postulantek přijmou bílý hábit (tedy
budou mít obláčku a stanou se
novickami), a to dne 18. ledna 2020
na slavnost Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů, která je hlavní
patronkou
naší
komunity.
Jí
svěřujeme také vás všechny s
vděčností za vaše přátelství, a
prosíme ji, aby ochraňovala vás i vaše
drahé a vyprosila vám zdraví těla a
především duše. Přejeme vám k
těmto Vánocům milost radosti a
svatosti od našeho Pána a Spasitele.
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 křída, kadidlo, voda budou
věřícím požehnány v neděli 5.
ledna Věřící si mohou přinést také
zlaté
předměty,
např.
křížky,
medailky a vlastní vhodné nádoby
s vodou k požehnání
 Tříkrálová sbírka proběhne
v Ořechově v sobotu 11. 1. 2020
 v úterý 14. 1. je setkání kněží
rosického děkanátu, které je
zahájeno mší sv. v 9:00 v kostele
Všech svatých. Na mši sv. jsme podle
svých možností srdečně zváni.

„Projevila se Boží dobrota, která
přináší spásu všem lidem.“ Tit 2,11
Vážení přátelé, přejeme vám i vašim
blízkým radostné svátky Narození
našeho Spasitele a hojnost Božího
požehnání do nového roku.
Komunita Naší Paní nad Vltavou

 odpoledne v úterý 14. 1. v 15:30
v kapli hospice v Rajhradě je
sloužena mše sv. za přátele sv.
Peregrina a za zemřelé členy
Společenství sv. Peregrina

POZVÁNÍ

 Ples farností Moravany &
Ořechov se koná v sobotu 25. ledna
2020 od 19:30 hodin ve Sportovní a
společenské hale v Nebovidech. Více
informací na www.farniples.cz

 na první pátek v měsíci 3.1.2020
bude otec Krzysztof navštěvovat
nemocné. Nahlásit je můžete u něj
osobně nebo telefonicky.
 jsme srdečně zváni na vánoční
koncert 5.1.2020 v 15:00 do kostela
Všech svatých. Vystoupí chrámový
sbor při kostele Všech svatých pod
vedením J. Ryšavé, chrámový sbor při
kostele sv. Jiří pod vedením L. Pešky,
skupina Gemini pod vedením M.
Dudíkové, skupina Fatima pod
vedením P. Trenze.

 Společenství rodin se uskuteční
v neděli 26. 1. 20120 od 17:00 na
faře u kostela Všech svatých v
Ořechově. Téma: Vztahy v rodině. Jsou
zvané i rodiny z obcí Radostice,
Silůvky a Prštice.
 v neděli 2.2.2020 navštíví farnost
Všech svatých sestry dominikánky u
příležitosti Dne zasvěceného života.
Po mši svaté jsou zájemci zvaní na
faru k neformálnímu setkání a
popovídání si se sestrami

 pro děti bude mše sv. sloužena
v pátek 10.1.2020 v 17:30 v kostele
Všech svatých. Děti mohou vyrobit
korunu Tříkrálového koledníka a
přinést s sebou. O. Krzysztof požehná
všem Tříkrálovým koledníkům.
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 2020 BISKUPA PAVLA
Požehnání je přání dobra, do kterého je zapojen Bůh jako jeho zdroj.
V roce 1979 byl v Jeruzalémě učiněn archeologický objev, kdy skupina vědců
nalezla dva malé stříbrné svitky s nejstarším dochovaným nápisem z Bible.
V těchto svitkách byla vyražena slova s áronským požehnáním. Jde o text, který
je čten například při slavnostním uvedení do funkce prezidenta USA a Izraele,
a nalezneme jej v biblické knize Numeri:
„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti
milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“
Mnoho lidí dnes přeje druhým lidem dobro, i když nejsou věřící. Mají k tomu
většinou dva důvody: buď mají druhé rádi, nebo zjistili, že je to výhodné, že se
to vyplatí. My křesťané máme o důvod víc – naše přání dobra můžeme spojit
s dobrem absolutním, a tím je sám Bůh. Nejenže to neuškodí, že se to vyplatí,
ale také tím naplňujeme Boží slovo
a získáváme tak sami schopnost Boží požehnání přijímat.
Přeji Vám požehnaný celý nový rok 2020.

Pavel Konzbul
pomocný biskup brněnský
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Bohoslužby v měsíci lednu v obvyklých časech
Kostel Všech svatých
Pátek: 17:30 mše svatá (každý druhý pátek v měsíci se zaměřením
pro děti)
Neděle: 9:15 mše svatá
Adorace Nejsvětější svátosti je každé úterý 17:30 – 18:00
a každý 1. pátek po mši sv.
Kostel sv. Jiří
Čtvrtek: 17:30 mše svatá
Neděle: 8:00 mše svatá
Adorace Nejsvětější svátosti je každý čtvrtek po mši svaté
a každou 1. sobotu v měsíci v 8:30 s modlitbou sv. růžence
Kostel sv. Šimona a Judy v Radosticích
Sobota: 15:30 mše svatá s nedělní platností

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Pršticích
Sobota: 16:30 mše svatá s nedělní platností

Zpravodaj Peregrínek je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická
farnost Ořechov. Fotografie z archivu farnosti nebo Wikipedie. 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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