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ÚVODNÍK
Bratři a sestry, ořechovští farníci!
V rámci tohoto úvodníku bych vás chtěl
pozvat na takovou dlouhodobější
duchovní obnovu farnosti, kterou
sestavil na základě svých zkušeností
německý kněz Ernst Sievers. Je to
duchovní obnova, která je zaměřená na
to, aby se člověk více otevřel působení
Ducha svatého, kterého přijal při křtu a
pak při biřmování. Chtěl bych vás k této
obnově všechny pozvat, je pro každého,
kdo chce prohlubovat svůj duchovní
život.
Připojuji text, kterým tuto obnovu
komentuje P. Robert Faricy S.J. z
Papežské univerzity Gregoriana: „Bůh
chce, dnes velkým vylitím svého Ducha
obnovit svou církev. To se děje
především zvláštním způsobem v
charizmatické obnově a zde v prvé řadě
v semináři „Život v Duchu“. Cílem tohoto
semináře je pomoci účastníkům, aby
zakusili nové, mocné, život proměňující
vylití Ducha svatého. Prvních šest týdnů
připravuje toto vylití Ducha, sedmý a
osmý týden prohlubuje důsledky tohoto
vylití. A co je vylití Ducha svatého? Ježíš
miluje Otce a Otec miluje Ježíše. Láskou
mezi nimi je osoba, Duch svatý, který
sám je láskou. Otec a Ježíš vylévají svého
Ducha lásky do našich srdcí, a to v nás
působí milost. Duch svatý nám dává sílu
milovat Pána a sloužit mu. Současně
umožňuje, abychom potkávali Ježíše v
našich bratřích a sestrách a abychom ho
v nich milovali. Mnozí lidé, kteří zakusili

nové vylití Ducha svatého, vydávají
svědectví o jeho působnosti, která
proměňuje život…
Modleme se: Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi
mne a mé bratry vyvolil, abychom se
stali nástroji obrácení a uzdravení, lásky
a síly v Duchu svatém. Pomoz nám,
abychom ti byli věrni v naší denní
modlitbě ve službě bližnímu, abychom
toto všechno konali láskyplně, pokorně
a moudře a pomoz nám, abychom vše
dělali ze síly tvého Ducha. Amen.“
Váš otec Jan
Jak bude probíhat duchovní obnova?
Každou neděli (9. 10. – 4.12) proběhne
společné setkání v neděli, které bude
trvat asi dvě hodiny a začínat bude v
17:00 (možná až v 18:00, podle společné
domluvy). Setkání se skládá ze společné
modlitby, přednášky a svědectví na dané
téma a setkání ve skupince, kde se mluví
o tom, jak člověka oslovily texty z Písma
svatého, které rozjímá během týdne.
Každý účastník dostane na týden úryvky
z Bible, nad kterými má každý den cca
30 minut rozjímat a přemýšlet o nich v
modlitbě.
Jeden z nedělních večerů bude věnován
bohoslužbě pokání a smíření. Přijede na
něj více zpovědníků a bude to příležitost
k vykonání důkladné svátosti smíření.
Tento večer bude delší než ostatní
večery. Další večer, který bude také
trochu delší, je večer přímluvné
modlitby.
Za
každého
účastníka
jednotlivě se bude přimlouvat dvojice
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přímluvců, kteří pro
vyprošovat Boží milost.

něj

budou

obnovy vedly především kněží. Ernest
Sievers si však uvědomil, že při rostoucí
zátěži kněží se bude moci obnova církve
provádět pouze tehdy, pokud se i laici,
muži a ženy, stanou učedníky a apoštoly
Ježíše a přispějí k rozvoji Božího
království. V Africe to tisíckrát zažil.
Díky tomu, že Duch svatý vane, může se
toto uskutečnit ve stejné, nebo ještě v
hojnější míře leckde.
Převzato
z
www.sered.fara.sk/oznamy/aktuality/9
15-kto-je-p-ernest-sievers

Kdo je Ernest Sievers?
Je to německý misionář – kněz, který
působil v Ghaně a Ugandě. Ernst Sievers,
W. V. (Misijní kongregace Bílých otců) se
narodil v roce 1938 v německém
Nordhornu. Byl nejstarší z devíti dětí v
hluboce věřící rodině. Po studiích v
Německu a Londýně byl vysvěcen za
kněze v roce 1964 (podobně jako čtyři
jeho bratři) a poté poslán do Říma, aby
získal licenciát z dogmatické teologie na
Gregoriánské univerzitě.

APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba Apoštolátu modlitby:
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:
Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!

V roce 1967 byl poslán do Ghany, aby
vyučoval teologii v regionálním hlavním
semináři v Tamale. V tomto městě dostal
23. května 1973 milost křtu v Duchu
svatém prostřednictvím přímluvné
modlitby dvou řeholních sester.
Otec Sievers toužil zapojit všechny věřící
do proudu Boží lásky, toto pozvání ho
zasáhlo ve třetí kapitole Lukášova
evangelia. „Ty jsi můj milovaný Syn, v
tobě mám zalíbení. Lk 3,22. Proto se
rozhodl sestavit Seminář duchovní
obnovy „Život v Duchu” resp. Modlitební
příručku, která spočívá v tom, že v
uvedených tématech nejde jen o nějaké
naučné „pravdy”, jakkoli důležité, ale
spíše o osobní vztah k osobě Otce, k
osobě Ježíše, k osobě Ducha Svatého a
potom o lidské vztahy, které máme mezi
sebou. Hlavním cílem je přivést člověka
k hlubšímu křesťanskému životu v síle
Ducha svatého. A Skrze seminář, být
uschopněný k tomu, abychom svůj život
formovali novým způsobem: Z Ježíšova
Ducha a z Jeho síly. Je to očekávání
nových Letnic. Do té doby duchovní

Říjen 2022
Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu
a odvážná při jeho ohlašování, byla
místem
solidarity,
bratrství
a
otevřenosti a stále více žila v atmosféře
synodality.
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Národní úmysl: Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři
vykonávali svůj úkol poctivě a
spravedlivě.

si přál Pavel VI. - ve třech fázích a se
zapojením "zdola". Tedy od Božího lidu.

Listopad 2022
Úmysl papeže: Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí,
především žijící na ulici, oběti válek a
sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly
znovu zažít srdečnost rodinného
prostředí.
Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají
na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve
věčný život.

Která modlitba je nejlepší? Existují
mnohé způsoby a tradice modlitby.
Který je nejlepší?
Odpověď zní: ten, který nám vyhovuje.
Jak říkal můj duchovní průvodce David:
„Bůh se s námi setkává tam, kde právě
jsme.“ Žádná forma modlitby tedy není a
priori lepší než jiná.
Vždyť ani u způsobů setkání s přítelem
nelze říci, který je lepší a který horší.
Lepší modlitba je ta, která je nejlepší pro
nás.
Příhoda s maminkou, která se modlila
prosťounký růženec.

ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE

Jak jsem chtěl maminku naučit lepší
modlitbu než růženec
V souvislosti s označováním různých
forem modlitby jako „lepších“ či
„horších“ vyprávěl David rád jednu svoji
příhodu. Když působil jako spirituál v
prestižním semináři Josephinum ve
státě Ohio, jel navštívit svou maminku,
starší irskou katoličku, žijící nedaleko
Bostonu. Všiml si, že se modlí růženec,
starobylou a tradiční katolickou
modlitbu.
Počátky růžence sahají hluboko do
středověku. Laici se modlili růženec jako
paralelu k modlitbě mnišských komunit,
které žily v jejich blízkosti a během roku
se dokola modlily 150 žalmů. (Pomodlit
se třikrát růženec obnáší odříkat 150
zdrávasů.) V době, kdy většina křesťanů
neuměla číst a kdy byly knihy, včetně
Bible, mimo klášter nedostupné, šňůrka
se zrnky nebo semínky pro věřící
představovala jednoduchý prostředek,

Foto: zdroj Wikipedie

DRUHÁ FÁZE SYNODY
Synodální cesta o synodalitě, která
v srpnu
2022
začala
svou
druhou, kontinentální fázi, a která
skončí v roce 2023 shromážděním
slaveným ve Vatikánu, má jediný cíl: aby
církev na celém světě kráčela společně,
bez vyloučení a vylučování, ale aby
naslouchala hlasu všech, aby "nikdo
netrpěl tím, že se necítí být přijat a
vyslyšen".
Právě naslouchání je půdou, na které se
diecéze pěti kontinentů pohybují už
téměř rok od začátku této cesty v říjnu
2021, kterou papež strukturoval poprvé v historii tohoto institutu, který
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jak obnovit svou blízkost k evangelijním
událostem prostřednictvím modlitby,
kterou nás naučil Ježíš (Otče náš), a
opakováním slov, jež Marii řekli
archanděl Gabriel a Alžběta (Buď
zdráva, Maria – Zdrávas).“ U každého
„desátku“ růžence se rozjímá o jiné
události z Ježíšova nebo Mariina života.
Po zkušenostech nabytých studiem měl
David jako spirituál pocit, že tento
„jednoduchý prostředek“ modlitby,
který jeho maminka ráda používala, byl
mírně řečeno až příliš prosťounký.
Rozhodl se, že maminku naučí něco o
„skutečné modlitbě“, jak se vyjádřil.
„Proč se modlíš růženec?“ zeptal se
maminky.
„Davide, vždycky jsem se modlila
růženec,“ odpověděla.
„A proč?“
„Protože se mi líbí,“ řekla.
David cítil, že takhle se dál nedostane,
proto se rozhodl, že otestuje maminčinu
omezenou zkušenost v modlitbě a naučí
ji „lepší“ způsob.
Zeptal se tedy: „Co se děje, když se
modlíš růženec?“
„Napřed se upokojím,“ řekla, „a potom
se dívám na Boha a Bůh se dívá na mě.“

David si uvědomil ještě něco: „Ačkoli
jsem roky studoval a měl jsem za sebou
dlouhou formaci, ona měla s Bohem
pravděpodobně hlubší vztah než já!“
David tuto příhodu vyprávěl, když chtěl
připomenout, že neexistuje jeden
správný způsob modlitby. Může však
existovat určitá metoda, která nám lépe
vyhovuje.
Všímejme si, která metoda a způsob
modlitby nás nejvíc přitahuje. Možná
nás Bůh tímto způsobem volá, abychom
ji vyzkoušeli. Jak by řekla Davidova
maminka, při některé z nich se možná
Bůh bude dívat na nás a my se budeme
dívat na Boha.
/ zpracováno podle knihy: James Martin,
Jezuitský návod (téměř) na všechno,
Karmelitánské nakladatelství/
SVATOST JE PRO KAŽDÉHO
Před 25 lety zemřela Matka Tereza
Stručný životopis světice, vlastním
jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu
[gondže bojadžiu] 27.8.1910 - 5.9.1997
1910, 27. srpna: Narodila se ve Skopje, v
albánské oblasti Kosovo, která o několik
let později přechází do rukou Jugoslávie.
Narodila se v katolické, šťastné a bohaté
rodině Nicoly Bojaxhiu - schopného
obchodníka a doktora farmacie. Při křtu
dostala jméno Agnese. Doma jí ale říkali
„Gonxha“, to znamená „Poupátko“. Měla
o dva roky staršího bratra Lazara a v
roce 1913 se narodila její mladší sestra
Agata.

„To mě úplně vykolejilo!“ řekl se
smíchem David, když o tom vyprávěl.
Zjistil,
že
v
úsudku
ohledně
maminčiných duchovních zkušeností se
mýlil. Kdo může říct, co se děje uvnitř
druhého
člověka?
David
poznal
nebezpečí
nadřazování
jednoho
způsobu modlitby k Bohu nad jiný. Jak
napsal svatý Ignác z Loyoly: „Je velmi
nebezpečné nutit všechny lidi k jedné
cestě k dokonalosti.“
Bůh se dívá na mě a já se dívám na něho

1919, červen: ve 46-ti letech umírá její
otec. Byl poradcem starosty a pracoval v
hnutí za připojení Skopje k Albánii. Zdá
se, že byl zabit jugoslávskou policií.
4
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1922: Agnese vyslechla ve farním
kostele několik kázání jezuitských
misionářů, kteří pracovali v Indii, a
poprvé zatoužila zasvětit svůj život
Bohu a stát se misionářkou. Ale podle
svých slov se nechtěla stát řeholnicí a na
volání
k
zasvěcenému
životu
neodpověděla.

1948, 16. srpen: Matka Tereza odkládá
hábit a odchází z kláštera. Absolvuje
ošetřovatelský kurz.
1948, 25.12. Den Narození Páně si volí za
oficiální začátek svého poslání ve službě
chudým.
1949, 19. březen: Přijímá svou první
spolupracovnici.

1928, 25. září: V irském Dublinu
vstupuje k sestrám Naší Paní
Loretánské. Po dvou měsících odjíždí do
Indie, kde vyučuje na vyšší škole.
1929: zahajuje noviciát v Darjeelingu městečku na svazích Himalájí. Obléká
hábit a přijímá jméno Tereza z úcty ke
svaté Terezii od Dítěte Ježíše.
1931, 24. leden: Skládá časné sliby a
odjíždí do na střední školu vedenou
loretánskými sestrami v Kalkatě.
1934, 24. květen: Skládá věčné sliby a
stává se ředitelkou bengálské části High
School.
1946, 24. květen: Při cestě vlakem na
duchovní cvičení ji zasahuje bída
chudých. Cítí povolání zcela se věnovat
službě chudým a opustit kongregaci
Naší Paní Loretánské. Poté se snaží tuto
svou touhu realizovat, ale setkává se s
nepřátelstvím a nedůvěřivostí. Trpí tím
a onemocní. Ale kalkatský arcibiskup F.
Perier tuší, že právě tato řeholnice má
uskutečnit velký plán Prozřetelnosti a
rozhodne se jí pomáhat.

Foto: zdroj Wikipedie

1950, leden: Matka Tereza má asi 10
spolusester. Píše pravidla kongregace,
kterou by chtěla založit. Arcibiskup její
plán zkoumá a posílá do Říma.
1950, 7. říjen: Po dlouhém zkoumání
přichází odpověď z Vatikánu schvalující
novou kongregaci sester Matky Terezy.
Budou se jmenovat „Misionářky lásky“.
1952-1956: Zakládá několik důležitých
projektů: Nirmal Hriday - Dům
umírajících, Sishu Bhavan - Dům dětí,
Shantinagar - vesnici malomocných.

1948, 2. únor: Arcibiskup po dlouhém
zvažování a zkoumání píše papeži Piu
XII. a žádá ho o povolení pro Matku
Terezu, aby mohla odejít a začít nový
řeholní život mimo klášter.

1963, 25. březen: Kalkatský arcibiskup
schvaluje mužskou větev: "Bratry
misionáře lásky".

1948, 2. duben: Papež dává své svolení.
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1965, 26. červenec: Matka Tereza
zakládá ve Venezuele v Cocorote první
dům mimo území Indie. V Dalších letech
otevírá domy v Římě, na Srí Lance, v
Tanzánii, Austrálii (Borke, Melbourne),
v Jordánsku, v Londýně, v USA, v Irsku

2016, 4. září: svatořečení papežem
Františkem

od 1971: Přijímá řadu ocenění.

Zvony kostela Všech svatých
Jak jste si jistě mnozí všimli, z kostelní
věže kostela Všech svatých se již během
prázdnin začalo ozývat zvonění zvonů.
Zvony byly nějakou dobu odstaveny,
protože jejich pohonné ústrojí již
dosloužilo. Zahájili jsme proto jejich
opravu, kterou jsme po výběrovém
řízení zadali firmě Elektrozvon z
Olomouce. Zvony byly opatřeny novými
ložisky, novými závěsy, srdci a motory.
Nyní jsou již práce na obnově zvonů u
konce a zvony nás mohou vyzývat k
modlitbě. Přikládám článek kolegy
kněze Jana Krbce.
o. Jan

/z knihy Matka chudých , Karmelitánské
nakladatelství/
ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ/SVĚDECTVÍ

1979, 17. říjen: Přijímá v Oslo Nobelovu
cenu míru.
1984, podzim: Matka Tereza poprvé
navštěvuje Československo.
1988, únor: navštěvuje Moskvu
1990, březen: po opakovaných srdečních
záchvatech předkládá demisi na
generální představenou kongregace.
1990: druhá návštěva Československa
1992: třetí návštěva Československa,
kdy její sestry zakládají útulek v
Bratislavě.
1992: řád má cca 3500 sester po celém
světě (ve 445 domech v 95 zemích)
1997, 7. července: Navštěvuje papeže,
vrací se do Kalkaty, kde 5. září umírá.
V Indii byl vyhlášen státní smutek.
Vlajky byly spuštěny na půl žerdi. Tělo
zesnulé bylo vystaveno v kalkatském
kostele sv. Tomáše, kam se přišly
rozloučit statisíce lidí. 13. září pak byla
pohřbena. Její tělo - zabalené do státní
vlajky - bylo vynešeno na dělovou lafetu,
která před padesáti lety převážela tělo
Mahátmy Ghándhího. Pohřebního úřadu
se přímo zúčastnily desetitisíce hostí a
prostřednictvím televize další miliony
diváků.

Foto: Jan Kotík

2003, 19. říjen: "beatifikace" "blahořečení" papežem Janem Pavlem II.

Proč zvoní zvony? Protože se mám
modlit Anděl Páně!
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Jak spolu souvisí modlitba Anděl Páně a
znějící zvony?
V roce 2008 v německém Osnabrücku
proběhla
modlitební
akce
za
křesťanskou Evropu. Iniciativa, která
pochází od organizace Kirche in Not
(ACN) se snaží upozornit, že modlitba
Anděl Páně je nezbytnou modlitbou za
sjednocenou křesťanskou Evropu. Jeden
z členů již zmíněné organizace řekl:
„Nebudeme-li se modlit Anděl Páně,
přestanou v Evropě zvonit zvony a s
mlčícími zvony se odmlčí i křesťanská
kultura.“
Jistě si všichni dokážeme představit
situaci, kdy člověk, kterému už léta vadí
zvonění místních zvonů, přijde s
otázkou: „Proč se zvoní?“ Jestliže na
svoji otázku nedostane uspokojivou
odpověď ze strany věřících křesťanů,
pak si následně nechá změřit hlučnost
zvonů. Zjistí, že hlasitost zvonění
neodpovídá normám a bude usilovat o
zrušení zvonění.
Pokud si nebudeme stát za tím, že zvony
svolávají křesťany k modlitbě a pokud
se při zvonění zvonů nebudeme
skutečně modlit např. právě modlitbu
Anděl Páně, pak se vytratí původní
smysl zvonění. Zapomene se, proč se
zvoní a zvonění už nebude ohlašováním
času modlitby, ale jen prázdné hartusení
a rušení spokojených respektive
nespokojených obyvatelů té či oné obce
nebo města.

křesťané se po vzoru židů modlili
několikrát
denně.
Základem
křesťanskou denní modlitbu se stávají
židovské hymnické modlitby, tedy
žalmy. Tuto modlitbu pak přejímá
mnišská praxe. A právě na pravidelnou
modlitbu „Liturgie hodin“, jak se
modlitba breviáře nazývá, navazuje
modlitba Anděl Páně. Společně s
růžencem patří Anděl Páně mezi
nejdůležitější křesťanské modlitby.
Stejně jako růženec je modlitba Anděl
Páně lidová, Christologická, mariánská a
biblická.
Počátek této modlitby lze datovat do
roku 1241, kdy br. Sindigardi z Arezza,
ovlivněn zřejmě kázáním sv. Františka z
Assisi, uvádí modlitbu Zdrávas Maria
slovy: „Anděl Páně řekl Marii“. Roku
1274 sv. Bonaventura radí spolubratřím
pozdravit každý večer Pannu Marii
třemi Zdrávasy. Koncem 13. století se
pak v Montecasinském opatství začíná
zvonit ráno a večer k modlitbě Zdrávas
Maria. Důležitým datem je r. 1456, kdy
chtěl Turecký paša Mohammed II.
zasadit
smrtící
úder
západním
křesťanským zemím. Odpovědí na tuto
jeho snahu je okružní list o modlitbě
papeže Kalista III. Ten nařizuje polední
zvonění, při kterém se všichni křesťané
mají sjednotit v modlitbě a svolávat na
ohrožené křesťanstvo Boží ochranu
třemi Zdrávasy a modlitbou Otče náš.
Konečnou podobu modlitby Anděl Páně,
jak ji známe dnes, vtiskuje r. 1571 papež
Pius V. Šiřitelem této modlitby v
Zaalpské oblasti se potom stal sv. Petr
Canisius.
Papež Pavel VI. píše: „Tato modlitba
nepotřebuje žádnou reformu. Neztratila
za dlouhý čas nic ze své síly a ze svého

Jak vznikla modlitba Anděl Páně?
Křesťané byli od počátku vyzývání k
ustavičné modlitbě. „Bez přestání se
modlete“ (1 Sol 5, 17) slyšíme z úst sv.
apoštola Pavla. Křesťanská modlitební
praxe vychází ze židovské tradice a
7
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lesku, její struktura je prostá, je pevně
zakotvena v Písmu. Historický původ
modlitby připomíná potřebu modlit se
za mír a bezpečí, posvěcuje průběh dne
jako liturgická Denní modlitba církve.“

však za to, aby se naše země přihlásila
ke svým křesťanským kořenům?
Modlíme se za to, aby se Evropa stala
opět středem křesťanství, aby se opět
stala křesťanskou?
Právě v tento čas máme jedinečnou
šanci spojit své hlasy třikrát denně při
hlasu zvonu ve společném volání Anděl
Páně zvěstoval Panně Marii a rozjímat
nad tajemstvím naší spásy, kdy se Bůh
za spoluúčasti Panny Marie stává
člověkem a jehož přítomnost na této
zemi a jeho jednání přináší spásu všem
lidem. Oprašme tedy znovu, možná už
zapomenutou, modlitbu Anděl Páně a
při hlasu zvonů (a nejen při něm) se
modleme o znovuoživení křesťanské
víry v Evropě. Naši předkové věřili síle
modlitby a děli se zázraky…
Autor: P. Jan Krbec
https://vakci.signaly.cz/1201/proczvoni-zvony-protoze-se

Význam modlitby Anděl Páně dnes
Největší rozkvět modlitby Anděl Páně
byl v době, kdy Evropu ohrožovalo
nebezpečí z Východu. Situace křesťanů v
dnešní Evropě je velice podobná té před
několika staletími. Hrozba Islámu jak
militantního, tak skrytého je stále více
patrná. Ve Francii se k Islámu hlásí přes
8 mil. obyvatel, u nás je to „zatím“ 250
tisíc. Můžeme říct, že to, čeho nedosáhl
Islám před stovkami let vojensky, dosáhl
poklidnou cestou inkulturace. Avšak
nejsou to Muslimové, kteří by se
inkulturovali,
ale
jsme
to
my
„křesťanští“(?) Evropané, kteří bez
zábran přijímáme vše, co přichází do
Evropy.
Evropská
kultura
se
stala
autodestruktivní. V zemích Evropské
unie ztrácejí křesťanské hodnoty stále
více svůj význam. Neúcta k rodině, k
nenarozenému životu, ke stáří, krize
hodnot, morálky… Na druhou stranu je
tu obrovská touha po naplnění, touha po
duchovnu, touha po smyslu života, která
však není naplňována přesvědčivým
svědectvím křesťanů, ale radikálním
postojem ostatních náboženství.
Křesťané předešlých staletí věřili, že
společnou modlitbou ať už růžence
(jehož rozšíření též souviselo s
ohrožením Islámem) nebo modlitbou
Anděl Páně mohou zachránit víru v
Evropě. V dnešní době je v českých
zemích často slyšet pláč jak to vypadá se
stavem a počtem věřících. Modlíme se

Výlet dětí z náboženství
Na konci školního roku 2021/2022 byly
pozvány děti z našich farností na výlet.
Otec Jan a paní katechetky Radka a
Hanka pro ně připravili hezké nedělní
odpoledne. U křížku “u Holemých” jsem
předala dítko a večer si je vyzvedla “u
benzínky”. Pak jsem jen vnímala
radostné vyprávění, jak se šlo na
Peregrínek a plnily se různé úkoly a na
konci o. Jan všem koupil zmrzlinu 
Díky za to!
/Leona/
Cyrilometodějské hody
Letošní cyrilometodějské hody začaly
zvaním o týden dřív než obvykle. V
pátek jeli stárci a hasiči pro máju k
Petangu. V sobotu za hojného
povzbuzování ořechovských občanů se
mája vysoká 27 metrů zdobila a stavěla.
8
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Přes noc ze soboty na neděli ji stárci
hlídali. V neděli pak ve 14 hodin otec Jan
dal před kostelem požehnání a průvod
se vydal obcí. U obecního úřadu bylo
předáno starostou obce hodovéprávo a
průvod pokračoval ke kapli sv. Cyrila a
Metoděje k rybníčku. Poté byly hody
zahájeny. Vyvrcholením byla poutní mše
svatá, která se kvůli dešti přesunula do
kostela Všech svatých. Zúčastnili se jí
hasiči i několik stárků. Stárkovských
párů bylo 16.
/Radek Steingart/

ubytování, účastníci se sjíždí z celé
České republiky i ze Slovenska.
Každý rok bývá jeden z přednášejících
zahraniční host. Letos to byla paní
Ursula von Habsburg, která svědčila o
své práci pro organizaci Mary's meals
(Mariina jídla). Tato organizace působí v
mnoha chudých zemích a s pomocí
místních dobrovolníků a z místních
surovin připravuje jedno výživné jídlo
denně pro děti, podmínkou je, že musí
chodit do školy.
Charizmatická konference je pro mě
vždy
duchovním
osvěžením
a
povzbuzením.
/Radka Jedličková/
Pouť ke sv. Anně – Silůvky
K prázdninovým poutím patří i pouť ke
sv. Anně u kapličky v Silůvkách, vždy
perfektně zorganizovaná silůvskými
farníky. I tentokrát byl prostor zaplněn
poutníky převážně z našich farností.
Také počasí bylo příznivé. Bohu díky!
/Leona/

Foto: Miroslav Machek

Charismatická konference
Po dvouleté covidové přestávce se na
začátku prázdnin opět konala Katolická
charizmatická konference. Je to taková
čtyřdenní duchovní obnova ve velkém. V
posledních letech se konává v Brně na
Výstavišti. Účastníků bývá kolem 6 tisíc
lidí. Program, který je celodenní, se
skládá z přednášek, modliteb, adorací,
zpěvů chval, každý den je mše sv. Je
možnost přistoupit ke sv. smíření a také
požádat o přímluvnou modlitbu.
Paralelně probíhá v jiném pavilonu
"Dětská konference". Je pro děti od ctyř
let. Rodiče si tedy mohou hlavně
přednášky, ale i další program v klidu
užít. Děti mají svůj program. Pro
všechny je možnost celodenního
stravování. Pro zájemce je možné

Foto: Jan Rybníček
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Cyklopouť mužů
Návrh na pouť do Mariazell na kolech
vznikal někdy začátkem roku 2022.
Každý rok navštíví toto rakouské poutní
místo na 1 milion poutníků. Přesný
termín vyhlásil otec Jan na přelomu
července a srpna. Domluvit termín,
který je pro všechny vyhovující, bylo
dost obtížné, nicméně 14. srpna 2022 se
vyjelo z Ořechova do Mariazell.
Přihlásilo se pět poutníků. Naši
předkové chodili pěšky uctít Pannu
Marii, a bývala to pro ně dlouhá cesta na
cca 10 dní. My jsme na to měli
vyhrazené tři dny. Naše trasa měla 254
km + 55 km bonus, celkem tedy 309 km.

známí z jeho působení na Znojemsku.
Kolem 10h dopoledne v již kompletní
sestavě pěti poutníků vyrážíme směr
Rakousko. Volným tempem a za
horkého počasí mezi vinicemi se po
pohodlných stezkách podél hlavních
cest přibližujeme k Dunaji. Kolem 18h
zastavujeme
na
občerstvení
na
vesnickém statku a ochutnáváme místní
dobroty. Máme za sebou již 80 km. Po
přejetí Dunaje se v pohodlném rovném
profilu kolem řeky Traisen blížíme k St.
Poltenu, kde bychom chtěli najít nějaký
nocleh. Vyslali jsme tedy dva “rychlíky”
jako předvoj, aby situaci zjistili a
domluvili. Na vytipovaném místě –
kempu - nebylo však volné místo, a tak
jsme se ve večerních hodinách a ujetí
110 km ocitli v situaci “svaté rodiny v
Betlémě ”. Naše průzkumná dvojice měla
pro ostatní poutníky nečekané řešení.
Po setmění jsme provedli základní
hygienu - koupel v místním jezeře. I
když jsem měl drobné výhrady, nakonec
ta koupel předčila mé obavy. Nocleh byl
zajištěn nevídaným způsobem. V
restauraci se zeptali místního člověka,
zdali neví o nějakém místě na přespání,
klidně pod přístřeškem, a dotyčný nás
vzal k sobě domů na zahradu. Dva z nás
spali v zahradní chatce a ostatní ve
sklepě. K dispozici bylo umyvadlo a
elektřina. Pohodlnější spaní však bylo
venku na trávě. Ve 2h ráno začalo
vydatně pršet, a tak přístřeší zvítězilo.
Ráno jsme napsali “danke” na lístek a
vyrazili dál. Za pěkného počasí pokračujeme údolím řeky Traisen. Po obědě
otec Jan vzal za kliku kostela v Snkt
Aegyd am Neuwalde, a odsloužil mši
svatou. Posléze jsme začali stoupat na
kolech do kopců. V 19.30h jsme

Foto: Jan Kotík

V neděli po mši svaté v 11.30h vyjeli
první dva poutníci směrem na Znojmo,
trasa dlouhá 54 km. Večer za nimi dojeli
další dva. Nocovalo se na faře u kostela
sv. Mikuláše s krásným výhledem na
údolí a vranovskou přehradu. V pondělí
ráno jsme prožili mši svatou v kostele
sv. Jana Křtitele ve Znojmě. Otec Jan se
zde pozdravil s farníky, kteří mu byli
10
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doputovali do Mariazell, v nohách cca 90
km, a našli ubytování. (postel, sprcha)
Ve středu ráno jsme se zúčastnili mše
svaté v mariánské bazilice, kterou
koncelebroval otec Jan v německém
jazyce. Po vydatné snídani jsme si
vyšlápli do několika kopců a z
Annabergu - známého lyžařského
střediska, jsme si naplno užili 20 km
sjezdu do Lilienfeldu. Tam nás vyzvedli
domluvení, ochotní řidiči a dopravili nás
zpět domů. Musím říct, že pěší poutě,
které pravidelně absolvuji, jsou náročné,
ale tento způsob putování na kole, kdy
netušíte, kam dojedete, kde se umyjete,
kde přespíte, je ještě trošku vyšší level .
Byla to pro mne velká lekce, jak se učit nespoléhat sám na sebe, nemít věci pod
kontrolou, nediktovat okolí své vize,
podřídit se, smířit se. DÍKY ZA TO !!!
/ Jarek Hendrych/

tak jsme si ještě před dalším dnem
odpočinuli pod širým nebem nedaleko
od rumunských hranic. Další den jsme
dorazili do vesničky Rodna, kde nás
vřele uvítal místní katolický kněz (v
Rumunsku
převažuje
pravoslavná
církev) a zároveň mistr světa v závodech
psích spřežení z roku 2017.

Foto: Jan Kotík

Odtud jsme se vydali severovýchodně
směrem k hoře Ineu (2,279 m n.m.). Ze
začátku to bylo sice náročné, ale o pár
metrů stoupání nahoru, stál ten výhled
za to. První den jsme ušli více, než jsme
původně čekali, a tak bylo možné
přenocovat v chatě. V úterý už jsme
zdolávali samotnou horu Ineu, při jejímž
výstupu nás potkali nejen divocí koně,
ale i místní pastýř ovcí se svým stádem.
Na vrchol hory Ineu jsme se ale kvůli
špatnému počasí podívat nešli. Cesta
tedy pokračovala směrem k hoře
Gârgalău (2159 m n.m.). Při jejím
sestupu nás zastihla velká bouře.
Naštěstí nebyla další chata tak daleko, a
tak, i když celí mokří, jsme přenocovali
uvnitř v suchu. Hned ráno bylo potřeba
vše sušit. Čekání jsme si zkrátili jako
vždy snídání, kterou si každý nesl sám a

Foto: Jarek Hendrych

Mládež v Rumunsku
Naše výprava osmi sedmi mládežníků
s panem farářem začala na faře
v Tikovicích v 16:45 a po rozdělení
společného jídla a krátké modlitbě na
cestu nás čekala asi 800 km dlouhá cesta
autem na sever Rumunska do vesnice
Rodna. Cestu jsme však naráz neujeli, a
11
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ranními chválami. Ve středu už naším
cílem byl sestup ze hřebene, ale ještě
předtím nás čekala mše a to ve 2158 m
n.m. na vrcholku Vf. Galatului.

cestu zpět, ale ještě předtím jsme si
odpočinuli v maďarských lázních. Domů
jsme dorazili kolem dvou hodin ráno.
/Tomáš Smejkal/
Práce na tikovské faře
Jak již víte, obnovili jsme práce na
rekonstrukci fary v Tikovicích. V levé
části vznikne univerzální zázemí pro
pastorační činnost, výuku náboženství,
setkání skupin věřících, zkoušky
chrámového sboru, schůzky skauta a
pro mnoho dalších aktivit. Bude zde,
kromě velkého sálu, také malý
kuchyňský kout a především tolik
potřebné sociální zřízení. Na několika
brigádách, kterých se hojně zúčastnili
pracovníci obou farností, byly nejprve
provedeny výkopy podlah a bourací
práce. Následovalo uložení překladů a
vybourání zdi, což propojilo dvě
místnosti do jedné velké. Firma pak
provedla
podsekání
a
izolaci
obvodových
zdí
a
po
vylití
podkladového betonu jsme mohli
přistoupit
k nalepení
izolačních
asfaltových pásů na podlahy. Byly již
vyzděny i stěny budoucích toalet a
přizděny okna. Nyní nastoupí instalatér
pro rozvody vody, odpadů a topení a
rovněž elektrikář. Pak se naklade
podlahový polystyren a vylijí se horní
podlahy. Jsme moc rádi za každou
brigádnickou pomoc, která nám šetří
nemalé peníze. Ohromným bonusem je
pochopitelně to, že máme pana faráře
inženýra „stavaře“, který umí pracovat
jak s tužkou nad projektem, tak
s lopatou u míchačky! Všem, co nás
podporují
financemi,
prací,
občerstvením i modlitbou patří dík a
Pánbůh zaplať!
/Mirek Florián/

Foto: Jan Kotík

Odtud už naše cesta pokračovala dolů
do údolí. Při sestupu jsme našli
nádhernou planinu na stanování, avšak
bylo ještě brzo a kilometrů před námi
bylo možná víc, než bychom stihli za
jeden den ujít. A tak, i když s tím všichni
nesouhlasili, jsme šli dál. Jestli to ale byl
dobrý nápad si nikdo nebyl jistý. Před
naší cestou se totiž objevila farma,
kterou hlídali pastevečtí psi. Naštěstí
nám tímto úsekem pomohl projít místní,
který tuto farmu vlastnil. K večeru jsme
se začali obávat, protože původní místo,
kde jsme chtěli stanovat, bylo na
mapách špatně vyobrazeno a další
takové místo bylo vzdálené dalších 5
km. Naštěstí jsme nějaké menší místo
našli. Ve čtvrtek jsme měli namířeno do
vesničky Anieș. Odtud už to bylo jen 5
km do Rodny, ale všichni byli tak
vyčerpaní, že jsme nakonec dojeli do
Rodny autem. Po přijetí do Rodny nás
místní kněz bohatě pohostil a dal nám
možnost přenocovat na faře. Ráno po
mši svaté a snídani jsme se vydali na
12
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Putování do Žarošic
V sobotu 10.9. jsme se odpoledne
vypravily na „zlatou sobotní pouť“ do
Žarošic. Po drobném zaváhání jsme se
šťastně dopravily na místo. Mše začala v
16 h a obloha byla zatažená. P. farář
začal slovy, že nad touto oblohou je jistě
plášť P. Marie, která nás přikryje, o
chvíli později se opravdu nebe
rozjasnilo.
V kázání mě nejvíc oslovil důraz na
obětavé odevzdání, oběť, tak jako P.
Maria pokorně a obětavě žila.
Na nádvoří se sjížděli poutníci v krojích
z různých krajů i ze Slovenska a
přinášeli si nádherně ozdobené sochy
Panny Marie.
Připomněli jsme si, jak těžký úděl na
sebe vzala, její oběť, pokoru a
neskonalou lásku, která je nám
příkladem.
Zaujal nás také příběh malého slepého
chlapce, který se spolu s maminkou
vytrvale modlil k Panně Marii a zázračně
začal vidět. Po celou dobu zněly
mariánské písně z kostela, který byl
krásně vyzdobený květinami.
Hlavní mše začínala v 18 h, té už se
zúčastnily další naše farnice, s kterými
jsme se náhodou setkaly, když jsme
odcházely od stánků s pouťovým
zbožím.
Děkujeme za ochranu po cestě sv.
Kryštofovi a hlavně Matce Boží.
/Liba Smejkalová, Jitka Smejkalová,
Milena Kovářová/

v Ořechově
skautský
oddíl.
Na
prvopočátku jsme byli pouze 4 - já, pan
farář Honza Kotík, Monča Trenzová a
Kryštof Jeřábek. Sešli jsme se z různých
oddílů s různými zvyklostmi, ale spojili
jsme své zkušenosti, nápady a znalosti a
pustili jsme se do toho. Proč jsme se
rozhodli založit tady v Ořechově skaut?
Myslím,
že
odpověď
je
velmi
jednoduchá, všichni 4 jsme skauti –
srdcaři, někteří z nás už skautují velmi
dlouho a skauting už neodmyslitelně
patří do našich životů. Díky skautu jsme
získali mnohé hodnoty jako je férovost,
spolupráce, ohleduplnost, kladný vztah
k přírodě a mnoho dalších. Ze skautu
máme také ty nejlepší zážitky a skvělé
přátelé. Skauting má pro nás skauty i
duchovní rozměr, slibovali jsme
skautský slib, ve kterém je i tato část:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce… pro
věřící skauty je Pravda a Láska Bůh, pro
někoho zase nějaké vyšší dobro.
V každodenním životě je možné nalézt
Pravdu a Lásku například v podání
pomocné ruky, v pohledu do očí
milované osobě nebo v krásách přírody.
Jako skauti se snažíme tuto Pravdu a
Lásku šířit, aby jí mohli okusit i ostatní.
Naším cílem a snem tedy je, aby také
děti z Ořechova mohli skaut zažít.
Plány tedy byly velké a přípravě jsme
obětovali velké množství času. Když
jsme konečně poslali letáček „do světa“,
tak jsme vůbec netušili, že se přihlásí tak
velké množství dětí, jaké se přihlásilo.
Proto jsme byli nesmírně rádi, že se do
našeho týmu vedoucích připojila ještě
Pavlínka Fričová, Marťa Šmídová a
Radek Steingart a díky nim jsme mohli
vytvořit více družin a přijmout tak i více
dětí. Z přihlášených dětí jsme vytvořili 3

SKAUT
Nový skautský oddíl v Ořechově
Je tomu už pár měsíců, kdy jsme začali
snít a poté už i plánovat, že založíme
13
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družinky, dvě chlapecké (mladší a
starší) a jednu družinku holek. Předtím,
než jsme začali se schůzkami, tak jsme
se potkali s dětmi a také rodiči na
zahajovací schůzce. Účast na této akci
byla vysoká a dopadla nad naše
očekávání. Pro děti byl připravený
program se zajímavými aktivitami, kdy
například luštili šifru, stavěli stan, učili
se střílet z luku, orientovali se v mapě a
poznávali zvířata a rostliny. Zatímco děti
plnily úkoly a vzájemně se seznamovaly,
tak pro rodiče jsme měli připravované
povídání o skautingu, o našem oddíle,
naší činnosti, plánech atd. Akce byla
završena společným opékáním špekáčků
a těstových hadů a zpíváním písniček.
Následující týden, jsme již začali se
schůzkami. Zatím se navzájem s dětmi
seznamujeme a hrajeme různé hry.
Na příštích schůzkách se děti již boudou
učit také tábornickým dovednostem,
šifrám, orientaci v mapě, historii
skautingu a mnoho dalšího. S dětmi se
budeme snažit bývat co nejvíce venku,
chodit do přírody a taky plánujeme
výpravy a víkendovky a další skautské
akce. Moc se na to těšíme a máme radost
z toho, že nás podporujete. Děkujeme!
/Anička Salneková/

FOND PULS
Velké
poděkování
patří
všem
donátorům, kteří se zapojili do projektu
podporování své farnosti, ať už
hmotnými prostředky nebo modlitbou.
MODLITBA DONÁTORA
Nebeský Otče, ať jsou naše farnosti
otcovským domovem všem.
Pane Ježíši Kriste, pomáhej nám, ať věrně
plníme poslání, které jsi nám všem svěřil.
Duchu Svatý, oživuj a probouzej naše
farnosti svými dary a charismaty.
Amen.
Donátoři z farnosti sv. Jiří získali
prvenství v našem rosickém děkanátu,
co do počtu donátorů. Blahopřejeme!
ZAJÍMAVOSTI Z DIECÉZE
Na poutním místě Vranov u Brna začala
v září opět „poutní sezóna“. K Panně
Marii Vranovské však během celého
roku přicházejí poutníci, aby zde složili
svoje radosti i starosti a vyprosili si
požehnání. Toto mariánské poutní místo
má na starost Řád Nejmenších bratří
svatého Františka z Pauly. Bratři zde
společnými silami vytváří místo přijetí a
načerpání pro všechny, kdo touží po
ztišení a po setkání s Bohem. Kořeny
historie založení Vranovského konventu
Narození Panny Marie sahají do roku
1633. V kronikách a historických
pramenech se můžeme dočíst o bohaté
historii. Mnohým současníkům se
Nejmenší bratři přiblížili až se svým
návratem na Vranov před třiceti lety,
30. srpna 1992, na pozvání biskupa
Vojtěcha Cikrleho.
Poutní místo Vranov je mnohým známé
také Duchovním centrem, kde se konají

Foto: Anička Salneková
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různé duchovní obnovy, přednášky,
kurzy, modlitební setkání.
Dovolila jsem si vedoucímu a současně
korektorovi
komunity,
P.
Karlu
Hanslíkovi OM, položit několik otázek.

3. Jak probíhala oprava zvonů, co byste
ke zvonkohře chtěl prozradit? Kolik písní
lze slyšet? Rozezní se pravidelně v určitou
hodinu?
Zvonohra má 12 zvonů, a o její umístění
se zasloužil poslední diecézní správce
tohoto místa farář P. Oldřich Mifek, v
roce 1989. Poslední roky z důvodu
špatného technického stavu zvonkohra
nezněla. Hledalo se řešení jakým
způsobem zvonohru opravit, aby mohla
znít ke slávě Boží a k potěšení poutníků,
a tak se dlouho pracovalo na novém
technickém řešení. Až letos na jaře firma
zvony sundala a odvezla do dílny, aby je
na konci srpna znovu přivezla a během
3 dnů osadila na původní místa s novým
mechanismem.
Zatím
je
tam
nainstalováno 10 různých písní, a
zvonkohru je možné slyšet po 12 hod. a
v 17 hod., nebo se dá pustit ručně v
sakristii.

1. Otče Karle, začnu od začátku - kdy jste
přišel na Vranov? Co máte rád na tomto
poutním místě? Kolik bratří v současné
době na Vranově žije?
Na Vranov jsem se dostal poprvé ke
konci své základní vojenské služby,
kterou jsem vykonával v Omicích. Na
tomto místě je cítit přítomnost Panny
Marie, je to místo promodlené mnoha
generacemi a nevnímám to jen já, ale je
to i svědectví mnoha poutníků, kteří
tady přicházejí. V současné době nás
tady žije 5 bratří, z toho jsme 3 kněží a 2
bratři laici.
2. Bylo nebo je výročí návratu v srpnu
roku 1992, kdy se sem na pozvání
biskupa Vojtěcha Cikrleho po více než
dvou stech letech vrátili pauláni, spojeno
s nějakými oslavami?
Ano, 30.8. jsme si připomněli návrat
paulánů
do
Vranova.
Letošní
připomínka byla spojena s požehnáním
nově opravené zvonohry, která je na
severní
straně
kostela.
Žehnání
proběhlo po mši sv., které předsedal
brněnský biskup Pavel Konzbul. Během
mše sv. jsme poděkovali Pánu Bohu za
milost a dar návratu, a možnost tady
působit. Oslava byla zakončena malým
pohoštěním a setkáním s farníky.
Následující neděli přijal pozvání
předsedat mši sv. také biskup Vojtěch
Cikrle, který paulány pozval a svěřil jim
toto místo do správy.

4. Vrátím se k zázemí Duchovního centra.
Vím, že poslední dobou prošlo stavebními
úpravami spojené s navýšením kapacity
ubytování. Kdy a jak však přišlo na mysl
vybudovat Duchovní centrum a jak
dlouho trvalo, než se zde uskutečnily
první akce? Jak hodnotíte využití
Duchovního centra s postupem let? Vrací
se k vám stejné skupiny lidí?
Co se týká Duchovního centra, tak jeho
vybudování je spojeno s příchodem
paulánů na Vranov. Už v době totality se
tady konaly exercicie pro ty, kteří se
připravovali na kněžské svěcení, stejně
tak i pro kněze. První myšlenka byla
ponechat tuto možnost i nadále, což s
příchodem komunity nebylo možné. A
tam se zrodila myšlenka vybudovat
Duchovní centrum, možná ne tak veliké
15
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jako je dnes, ale jelikož jsme tady v
památkové zóně, vložili se do toho
památkáři s podmínkou, „jestli chcete
stavět, tak do původní velikosti a tvaru,
který tady byl.“ A tak mezi roky 1992 –
1996 probíhaly projektové práce a
v roce 1996 se poprvé koplo do země,
aby se začalo se stavbou. Bylo potřeba
zbořit kaplanku, garáže a technické
zázemí, které tady bylo, a v roce 2000
proběhla částečná kolaudace první části
– jižního křídla. V roce 2002 byla
dobudovaná celá budova tak, jak vypadá
dnes, z venku vypadala dokončená, ale
uvnitř byly jen cihlové zdi, hlavně ty
obvodové, a zbytek se postupně
dodělával až do letošního roku. Možná i
díky tomu, že se Duchovní centrum
postupně rozrůstalo a zvedala se
ubytovací kapacita, z původních 32 osob
do finálních 146 osob, jsme postupně
vcházeli ve známost, a skupiny, které k
nám zamíří, odcházejí spokojeni a
důkazem toho je, že se k nám zase vrací.
Co se týká programu nebo obsazenosti
Duchovního centra, probíhají tady různá
setkání
jednodenní
až
týdenní,
duchovního charakteru i školící akce,
vyučování a vzdělávání v převážně
církevní a duchovní oblasti.

Také k celoročně přístupnému betlému
v boční kapli kostela. Vranovské jesličky
mají nainstalováno 52 koled, které se
rozeznějí po vhození mince, a přitom
můžeme rozjímat o 8 scénách z Ježíšova
života. V neposlední řadě nabídka
prohlídky lichtenštejnské hrobky, která
je vzhledem k pietnímu místu a k
ochraně památky přístupná jen jednou v
roce na tzv. "Noc kostelů".
/Leona/
POZVÁNÍ
- děti i s rodiči jsou srdečně zváni na
mše sv. se zaměřením pro děti v 17.30
v kostele Všech svatých každý
4. pátek v měsíci: 30.9., 21.10., 25.11,
23.12.2022
- současně jsou nově mše svaté se
zaměřením pro děti také v kostele sv.
Jiří v 17.30 tyto termíny: 13.10., 3.11.,
8.12.2022
- navštivte Fb skupinu Náboženství
Ořechov u Brna, kde budou postupně
fotky a informace z hodin náboženství a
dětských mší svatých.
- Slavnost Všech svatých 1. listopadu
a Památka na všechny věrné zemřelé
« 1. listopadu svátek Všech svatých - v
17 hodin dušičková pobožnost za
zemřelé na hřbitově v Ořechově, v 17.30
mše svatá. Po mši svaté agapé.
« 29.10. dušičková pobožnost v Pršticích
přede mší sv.
« 30.10. dušičková pobožnost na
hřbitově v Tikovicích v 15 hodin.
« 2.11.
dušičková pobožnost v
Radosticích v 17 hodin, následně mše
svatá

Otče, děkuji za milý rozhovor a přeji celé
komunitě i poutníkům, kteří k Vám
zavítají, hojnost Božích milostí a laskavou
náruč Panny Marie.
Milí farníci, jsme srdečně zváni na
zářijové vranovské poutě, o nichž se
dozvíme
i
na
webových
stránkách http://www.dc-vranov.cz/.
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