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Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Milý čtenáři,
prázdninové dny skončily a další číslo
Peregrínka přichází opět za Tebou.
Hned v úvodu předkládáme vzpomínku
na P. Václava Kosmáka, kterého výročí
narození dne 5. září, jsme si mohli
připomenout.
Přejeme
příjemné
redakce
počtení.
ŽIVOT VE VÍŘE
P.Václav Kosmák
„Kukátkář“ a spisovatel
moravského lidu se
narodil 5.září 1843
v západomoravské
vesničce Martínkově,
kterou Kosmák pro
nerovný povrch polí a
cest nazývá
Drnkálovem. Narodil se jako čtvrté
dítě z 6-ti sourozenců. Otec byl
chudý
krejčí,
zastával
službu
kostelníka a zbožná matka, známá
svou
dobrosrdečností
s velkými
oběťmi, dali syna na studie.

Již jako malý chlapec pozoroval život
sousedů a známých a s bohatou
fantazií jej spojoval s různými
historkami o světýlkách, která
přivádějí ke zkáze, ovšem věnoval
pozornost i přírodě kolem sebe, která
dovedla získat citlivého hošíka, když
sledoval běh mračen či rej vážek
anebo vnímal vůni květin a přitom
touží být někde blízko u Pána Boha.
Brzy však setřel čas pel snů a
dětských nadějí a Kosmák odchází na
doporučení faráře P. Jedličky do
Jihlavy, kde na zdejším gymnáziu
maturoval.
Rozhodl se pro kněžství – v r. 1866
byl vysvěcen na kněze. Již na
bohosloveckých studiích se stýká
s moravskými buditeli jako Sušilem,
zvlášť ho dovedl nadchnout Pavel
Křížkovský. V této době píše drobnou
prózu „Upomínky“, plnou něžné lásky
k matce předčasně zesnulé.
Obraz života Kosmákova by postrádal
to podstatné, kdybych se nezmínil o
jeho kněžském působení. Pobyl na
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různých
farách
–
Moravské
Budějovice,
Hostim,
Biskupce,
Řeznovice, Moutnice a farářem se
stal v Tvarožné, kde vybudoval nový
kostel – sám při svěcení jako
vynikající řečník promluvil v kázání
na téma „Kde domov můj“. Zde bych
se chtěl pozastavit, proč o P.
Kosmákovi píši. Při mém nástupu do
farnosti Ořechov v r. 1981, setkal
jsem se několikrát se stařenkou
dávno zesnulou – Marií Párovou,
pamětnicí stavby kostela, nadanou
úžasnou pamětí a vypravěčským
talentem – která se zmínila o P.
Kosmákovi,
který
docházel
z Tvarožné do Ořechova za Mons.
Antonínem Páralem a naopak. Jejich
přátelství bylo natolik upřímné, že
při jedné návštěvě došlo k přání,
které P. Páral nemohl splnit a tak
odpověděl P. Kosmák: „Toníčku, něco
za to pro Pána Boha musíš vykonat.“
Stalo se, že přijal návrh a podnět P.
Kosmáka, aby vybudoval zdejší
stávající chrám. Později byl P.
Kosmák z Tvarožné přeložen do
Prosiměřic, kde po pěti letech
podléhá strastiplné chorobě a umírá
15.3.1898 ve věku 55 let. Dříve však
rozloučil se v kostele s farníky: „Vše
na světě pomíjí, je třeba se starat,
aby se člověk se svým cílem
neminul.“

Dnes
odpočívá
na
Ústředním
hřbitově v Brně, skupina 28. Své
povídky nazýval „Kukátkem“ a sebe
„potulným kukátkářem“. Z jeho prací
jsou známé: Chrt, Ztracená, Eugenie
a jiné. Poslední slova P.Václava
Kosmáka 15.3.1898 „Maria oroduj …!
Pojďme na věčnost – vidím město
veliké. Pojďme dále!“
Kdykoliv se zastavuji u jeho hrobu,
vidím stále kytice čerstvých květů,
to nám připomíná, že lid moravský na
svého kukátkáře, kněze a buditele
nezapomíná.

P.Bohuslav Bláha
Marie Vojtěcha Hasmandová
Antonie Hasmandová se narodila 25.
března 1914 v Huštěnovicích (okres
Uherské Hradiště). V necelých 6-ti
letech jí zemřela matka (Rosálie). K
prvnímu příjímání šla 12. května 1923
v Huštěnovicích a
31. května 1926
přijala
svátost
biřmování
a
biřmovací jméno
Ludmila. Dne 6.
července
1927
vstoupila
jako
školní čekatelka
do kláštera boromejek ve Frýdlantě
nad Ostravicí.
V letech 1929-1933 navštěvovala
Učitelský ústav u Sv. Anny v Praze,
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své studium zakončila úspěšnou
maturitou. 14. srpna 1933 oslavila
obláčku a přijala řeholní jméno S.
Marie Vojtěcha. Po absolvování
noviciátu v mateřinci v Praze složila
15. srpna 1935 první sliby a poté 19.
března 1940 věčné sliby.
Za druhé světové války působila
nejdříve jako učitelka v Třeboni a ve
Frýdlantě (1941-1942) a poté jako
ošetřovatelka v nemocnici ve Slaném,
po válce byla ředitelkou školy v
Brně-Líšni (1945-1949) a poté
působila asi rok v mateřinci v Praze.
V roce 1950 byla jmenována
představenou
Neumannea
v
Prachaticích. Zde ukryla kněze
skrývajícího
se
před
Státní
bezpečností. V roce 1952 byla
zatčena a ve vykonstruovaném
procesu
byla
19.
září
1953
odsouzena krajským soudem v
Českých Budějovicích k 8 letům
vězení za údajnou špionáž a
velezradu. V průběhu věznění
onemocněla tuberkulózou a její
zdraví se celkově velmi zhoršilo. 10.
května 1960 byla propuštěna na
všeobecnou amnestii.
V letech 1960-1970 působila v
Charitním domě ve Vidnavě (od roku
1969 jako představená vidnavské
komunity sester boromejek). 8.
července
1970
byla
zvolena
generální představenou kongregace.

V
této
funkce
přepracovala
konstituci kongregace, aby lépe
odpovídala závěrům 2. vatikánského
koncilu a požadavkům kladeným na
kongregaci v moderním světě. V
říjnu 1987 vážně onemocněla,
posléze
bylo
onemocnění
diagnostikováno jako zhoubný nádor
na plicích. Zemřela 21. ledna 1988 ve
Znojmě-Hradišti, pohřbena byla 28.
ledna. 29. listopadu 1996 byl na
popud brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho zahájen proces jejího
svatořečení.
/čerpáno z knihy M.Holkové, Matka
Vojtěcha/
Proces
blahořečení
Matky
Vojtěchy Hasmandové
Milí spolubratři,
rád bych vás jako postulátor kauzy
blahořečení
boromejky
Boží
služebnice
Matky
Vojtěchy
Hasmandové
informoval
o beatifikačním procesu, který začal
ve Vatikánu po předání celé
dokumentace brněnského diecézního
soudu. Po 16-ti měsících, v únoru
2006, schválila Kongregace pro
kauzy svatých náš postup a začala
tak římská fáze procesu. Byl nám
určen relátor P. Ambrosius Eszter,
OP, který je současně generálním
relátorem.
Pod
jeho
vedením
připravujeme se spolupracovnicí,
3

PEREGRÍNEK
boromejkou
Matkou
Remigií
Češíkovou,
bývalou
generální
představenou, nyní představenou
sester boromejek v naší římské
papežské koleji Nepomucenu, tzv.
„Pozici o ctnostech“, tj. dokázat z
celé dokumentace, výslechu svědků a
archivního materiálu, že kandidátka
blahořečení žila křesťanské ctnosti
v heroickém stupni a že pověst
svatosti
po
její
smrti
trvá
a pokračuje, aby tak mohla být
vzorem a příkladem Božímu lidu.
Naše práce bude obsahovat i dobu, v
níž
Matka
Vojtěcha
působila,
zpracování zmanipulovaného procesu,
v kterém
byla
odsouzena
pro
velezradu na 8 let těžkého žaláře,
důkazy,
jak
za
dob
tvrdé
normalizace uváděla v život reformu
řeholního života podle směrnic II.
vatikánského koncilu a jak s velkým
rizikem dalšího žaláře „vypěstovala“
na 50 tajných povolání.
Ale jde tu ještě o další důležitou
věc, a to je zázračné uzdravení na
její přímluvu. To vyžaduje církev
jako takové razítko nebo pečeť, že
naše kandidátka je opravdu u Pána ve
věčné blaženosti a může nám
pomáhat. Prosím, abyste vyzvali
věřící k prosbám o vyslyšení. Je-li
nějaká osoba už tak postižená, že po
lékařské stránce za současného
stavu vědy není žádné řešení, tam

zorganizovat modlitby ale jen a
výlučně na přímluvu Matky Vojtěchy,
bez dalších svatých. Uzdravení musí
být náhlé a trvalé. Po lékařích
nežádáme,
aby
vyslovili
slovo
„zázrak“, ale jen dokumentaci s
konkluzí, že s dotyčnou osobou byla
naděje na uzdravení u konce. Celé
šetření ve Vatikánu je velmi přísné,
probíhá
komisemi
lékařů
a
odborníků, až ke kardinálské komisi
a Svatému otci. Kdyby nám Matka
Vojtěcha nějaké uzdravení vyprosila,
celá procedura by se urychlila.
Obrázky a modlitby o uzdravení,
jakož i zprávy o vyslyšení adresujte
na: Postulace Matky Vojtěchy,
Šporkova 12, 118 00 Praha 1.
Ale musím se zmínit i o stránce
finanční,
která
spočívá
na
postulátorovi, aby zajistil pokrytí
všech výdajů. Ty nás čekají s
vytištěním „Pozice o ctnostech“
(alespoň
100 výtisků),
placení
posudků odborníků, nakonec celé
slavnostní prohlášení beatifikace. Ta
se nyní podle rozhodnutí Svatého
otce koná v diecézích, kde probíhal
proces, a bude k ní pověřen
kardinál - prefekt Kongregace pro
kauzy svatých, takže bychom ji měli
v Brně.
A ještě prosím uvědomte věřící o
možnosti přispět na tento účel na
konto
sester
boromejek
na:
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Komerční banka Praha 1, číslo účtu
27-2072820437/0100,
variabilní
symbol 1988.
Už předem „Zaplať Pán Bůh“ za vaši
spolupráci, a duchovní odplatu
ponechávám Matce Vojtěše.
V Kristu váš
Mons. Josef Laštovica, postulátor
Palazzo del Sant'Uffizio
/převzato doslovně
z www.biskupstvi-ltm.cz/

K němu máme zaměřit svůj vnitřní
pohled. Od něho můžeme očekávat
klid pro naše srdce uprostřed
životních problémů a pocitů vin,
které by jinak hrozily, že nás
rozsypou.
Modlitba není útěkem před realitou,
nic si v ní nemohu namlouvat.
V modlitbě se pravda mého života
stane zřejmou a to není vždycky
příjemné. Přitom vypluje na povrch
všechno, co jsem kdy spackal, komu
jsem ublížil a kdy jsem se vůči komu
choval nespravedlivě. Ozývat se
budou i zklamání. Není proto náhoda,
že se řada lidí tichu modlitby
vyhýbá. Aby nemuseli slyšet pravdu
svého srdce, raději utíkají do
přehnané aktivity. Jedna z forem
úniku
spočívá
v mnohomluvnosti
modlitby anebo v jejím množství.
Bohu se přitom nedává možnost, aby
nás dovedl k pravdě. Modlitba, v níž
se pravda stane zřejmou, je
modlitba ticha. Během ní padají
všechny masky a to, co skrývají
předkládáme Bohu, aby to proměnil a
uzdravil.
/Anselm Grün – Otcové Pouště/

DUCHOVNÍ ŽIVOT
Rozptýlení v modlitbě
Když prodléváš na modlitbě, stává se
ti, že se vynořují věci, jimiž jsi se
zabýval v minulosti, nebo které jsou
pro tebe důležité v současnosti.
Také se může stát, že musíš myslet
na osoby, kterým jsi kdysi ublížil.
Modlitba nás konfrontuje s vlastní
pravdou, během ní se vynořuje
všechno, co se nás vnitřně dotýká.
Vyplouvají minulé konflikty, poranění
a rány našeho dětství. Naléhavým se
stává ale také všechno, co nás právě
zaměstnává, finanční obavy, starost
o
budoucnost
dětí,
vnitřní
nespokojenost či různé další obavy a
neklid. Mohou se vynořovat i lidé,
kterým jsme sami kdysi ublížili.
Modlitba
tak
odhaluje
naše
provinění. Neměli bychom ale pak
kroužit kolem svých vin, starostí a
problémů, nýbrž nabídnout je Bohu.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Hnutí Modlitby matek
Hnutí Modlitby matek je tiché a
nenápadné. Vzniklo v druhé polovině
devadesátých let v Anglii. Veronika
5

PEREGRÍNEK

6

PEREGRÍNEK

7

PEREGRÍNEK
Walsler spolu se svou švagrovou
Sandrou tehdy psaly knihu o
postavení dětí ve své zemi. Kniha
obsahovala nejrůznější statistiky,
např. kolik dětí droguje, kolik
propadlo alkoholu, kolik jich je
denně
týraných.
Hovořila
o
osamělých
dětech,
o
dětské
prostituci, o tom, že denně
telefonuje v Anglii na linku důvěry
deset tisíc dětí, protože větší
kapacitu
linka
důvěry
nemá…
Veronika se Sandrou byly těmito
fakty otřeseny a přemýšlely, jak své
děti a vnoučata ochránit před
negativními dopady života současné
společnosti. Tehdy Sandru v noci
vzbudil hlas: „Modli se za své děti!“
Šla za Veronikou a přestože
nevěděly, jak a co mají dělat, začaly
se modlit každý den třetí desátek
radostného růžence, který připomíná
tajemství narození Ježíše Krista
v Betlémě. Tak to trvalo měsíc.
Potom se setkaly s dalšími třemi
ženami se stejnou myšlenkou… Bez
jakékoliv reklamy se společné
modlení maminek rozšířilo velkou
rychlostí po celém světě. Skupinky,
jejichž členy jsou lidé různých církví
i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku,
Rusku, Americe, Francii a vytvářejí
nepřetržitý proud modliteb za děti.
Do
České
republiky
přijela
zakladatelka hnutí paní Veronika

Walsler poprvé v listopadu 1996.
V současné době působí v naší
republice už 350 modlitebních
skupin, z nichž jedna je i v naší
farnosti, kde funguje již 3 roky.
Cílem modliteb není „vynucení si“
zázraku. Jde především o upevnění
vlastní víry a jistoty, že Bůh dává
našim dětem vše, co potřebují. Chce,
abychom uvěřili, že i když cítíme
strach a bezmoc, když se nám zdají
naše problémy beznadějné, u Boha
není nic nemožné. Někdy se změní
těžká situace, jindy se změní náš
pohled na ni. Bůh nám pomáhá, ale
nesmíme zapomenout na náš podíl a
musíme pokračovat – modlitba je
síla, která může změnit svět, ale
nedoprovázejme
ji
svými
představami, jak by ta změna měla
vypadat.
Hnutí Modlitby matek vydává svůj
vlastní
Zpravodaj.
Letos
naše
modlitební skupina navázala kontakt
s koordinátorkou
pro
Českou
republiku p. Růženou Fialovou z Brna.
Nejenže nás láskyplně přijala a
povzbudila, ale zasílá také aktuální
Zpravodaje Hnutí Modliteb matek.
Pokud do nich chcete nahlédnout
nebo si je přečíst, obraťte se na
Leonu Steingartovou, je v nich plno
pěkného čtení. Hnutí Modliteb
matek také pořádá každoročně
celostátní
setkání
v Brně
a
8
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celosvětové setkání v Anglii. Letošní
setkání v Brně se uskutečnilo od 14.
do 16. září. Kéž láska matek
proměňuje svět.
/LS/

tajemství růžence světla. Paní
Jedličková zakoupila nové kartičky
růžence světla.
/MK/
Pamětníci vypravují
Často si připomínáme hrdinské činy
některých svatých, kteří pro pravdu
a hlásání Božího království dokázali
položit i život. Jejich osudy se nám
však často zdají vzdálené buď
historicky, nebo zeměpisně.
Připomeňme
si
teď
hrdinství
ořechovských farníků, které je
z doby nedávno minulé a které by
nemělo vejít v zapomnění.
1.9. roku 1952 byl v Ořechově
uspořádán
večer
Hovorů
s občanstvem o škole. Sešlo se na
200 lidí, kteří byli svědky opravdu
ostré debaty. Šlo o odstranění křížů
za školních tříd. Čtyři z nich, kteří
se nahlas dokázali ozvat proti
zločinnému režimu a zastat se víry
v Boha, byli 2.7.1953 odsouzeni.
Jejich sousedé proti nim u soudu
svědčili. Svůj trest dvouměsíčního
odnětí svobody si všichni odpykali.
/HP/

Modlitba živého růžence
V současné době je v naší farnosti v
„živém růženci“ 20 členů. Modlíme
se tajemství růžence radostného,
světla, bolestného a slavného. Již od
roku 1942 rozdávala kartičky
s jednotlivými
tajemstvími
k modlitbě
svým
členům
paní
Josefka, která bydlela v orlovně.
Kolik měla v živém růženci členů se
nám nepodařilo zjistit. Po ní se ujala
vedení živého růžence v naší farnosti
paní Novotná, která bydlela vedle
pana Plška. Dále se podařilo zjistit,
že paní Nováková, která bydlela
v domě, kde nyní bydlí pan Cyril
Dvořák, také určitou dobu vedla
modlitbu živého růžence. Po ní
převzala „živý růženec“ paní Terezie
Macíčková, která nyní bydlí u Jana
Urbana. Další obětavou ženou, která
se
ujala
rozdávání
kartiček
s tajemstvími byla paní Františka
Šimková. Po smrti paní Šimkové
v roce 1989 převzala a modlitbu
živého
růžence
vede
Marie
Krejčířová. Od letošního roku
v měsíci květnu přibylo do živého
růžence dalších 5 členů, kteří
rozšířili živý růženec o modlitbu

„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi,
k tomu se i já přiznám před svým Otcem
v nebi.“
(Mat. 10,32)

Radostná zpráva – Peregrínek má
holčičku!
Díky štědrosti čtenářů Peregrínka,
kteří se složili a darovali celkem
9
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4900 Kč, jsme mohli finančně
zajistit jedno indické dítě na jeden
rok, tj. „adoptovat na dálku“.
Holčička se jmenuje Kanagaraj
Merina, má 7 let a chodí do druhé
třídy katolické základní školy. Má
oba rodiče a jednoho sourozence,
žijí ve velmi chudých poměrech. Až
vyroste, chce se stát učitelkou, baví
ji matematika a kreslení. Její fotka
je na nástěnce v kostele v Ořechově.
Chcete-li se ještě přidat k finanční
pomoci tomuto děvčátku, ráda vám
sdělí podrobnosti Hana Poledňová,
tel. 721 707 442. Všem dárcům
srdečné díky.
/HP/

lékař – gynekolog, později vystudoval
teologii a byl tajně vysvěcen na
kněze. Komunistický režim z něj
udělal černého barona, vězně i
horníka, ale nepodařilo se mu
zabránit v jeho pastorační aktivitě.
Všude, kam ho „Režisér“, jak říkal
Bohu, poslal, pomáhal lidem svým
duchovním vedením. Navíc byl ve
stálém korespondenčním kontaktu
s 2500 ovečkami, kterým se věnoval
na dálku.
Vzhledem k velkému zájmu o tuto
knihu je možnost si ji v knihovně
zamluvit. Na všechny nadšené
čtenáře se těší Radka Jedličková a
Hana Poledňová.
/HP/

Z knihovny Sv. Zdislavy
Počet zaregistrovaných čtenářů
v knihovně sv. Zdislavy stále roste.
Dostali
jsme
darem
od
Karmelitánského nakladatelství nové
knihy z jejich produkce v hodnotě
6962 Kč. Byl o ně takový zájem, že
si některé knihy čtenáři půjčili, aniž
bychom je stihli obalit a zaevidovat.
Jednu z nich bych vám ráda
představila. Je to kniha poselství
zavražděného kněze P. MUDr.
Ladislava Kubíčka, kterou sestavila
Marie Svatošová - zakladatelka
hospicového hnutí u nás. Nese název:
„Až k prolití krve“ a je poskládána
ze svědectví stovek lidí, kteří se s P.
Kubíčkem setkali. Pracoval jako

Výsledky
prázdninové
soutěže
Peregrínka
Do slosování postoupili všichni, kdo
se pokusili zodpovědět všech 9
soutěžních otázek.
1. cenu – DVD Matka Tereza vyhrála
Jana Pařilová, 2. cenu – CD Zpíváme
si písničku získal Ondřej Dudík a 3.
cena – zpěvník Hosana 3 patří Petře
Jedličkové. Výhercům blahopřejeme
a
všem
zúčastněným
dětem
děkujeme. Správné odpovědi jsou ke
shlédnutí na farních stránkách.
Děkujeme také dárci, který nechtěl
být jmenován, za finanční dar na
nákup cen do soutěže.
/HP/
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světlo, kde je tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Sv.František z Assisi
napůl Ital a napůl Francouz,
s krystalicky čistou duší a žhavým
srdcem. Člověk naplno otevřený všem
tvorům a každé kráse. Vydal se
naplno Boží lásce a nechtěl nic
jiného, než napodobit Krista. Svým
„bláznovstvím pro Pána“ je duchovně
blízký
světcům
křesťanského
Východu, radikálním uskutečňováním
Evangelia oslovuje evangelíky a
přitom jeho duchovním domovem je
katolická církev.
Je patronem: kupců, krejčích,
tkalců, patron Itálie
Atributy: kříž a kniha (regule řádu),
někdy ovečka u nohou
Svátek má 4.října

OKÉNKO PRO DĚTI
Ahoj děvčata a kluci!
Přejeme vám všem úspěšný nový
školní rok, ještě jednou děkujeme
všem, kdo se zúčastnili soutěže a
nevěšte hlavu, pokud jste nevyhráli,
Peregrínek pro vás jistě zase
nachystá jinou soutěž. V tomto
školním roce se opět můžete těšit na
kamarády a prožívat společně volný
čas, ať už v sportovních aktivitách
Jednoty Orel v krásné nové orlovně,
ve
středečních
hodinách
náboženství
v budově
Obecního
úřadu nebo pátky ve „spolču“
v přízemí budovy na Ořechovičské
ulici, kde sídlí dětská lékařka.
Na závěr máme pro vás dva citáty
sv.Jana Boska, který mládeži velmi
dobře rozuměl.

Životopis sv. Františka z Assisi formou
komiksu
otiskujeme
na
dvojstraně
uprostřed
se
svolením
redakce
Katechetického věstníku

Modlitba sv.Františka
Pane,
učiň ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je
nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,

„Jestliže
toužíte
konat
povinnosti dobře, milujte je.“

své

„Když kráčíte, zůstaňte nohama na
zemi, ale srdcem v nebi.“
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v 17.hodin
ve
farní
budově
v Ořechově.
 Redakce
Peregrínka
děkuje
upřímně
všem,
kteří
finančně
přispívají
na
náklady
spojené
s tiskem farního časopisu. Také
děkujeme všem, které jsme kdy
oslovili
s prosbou
o
textové
příspěvky, že nám vždy ochotně
vyjdete vstříc a něco pro nás
napíšete. ☺
 Při příležitosti 230. výročí
založení brněnské diecéze proběhne
10.11.
v Brně
v prostorách
Biskupského gymnázia na Barvičově
ulici sympozium s názvem
„Brněnská
diecéze
1777-2007:
historie a současnost“
Bližší informace: L. Steingartová
 Výuka
náboženství
v tomto
školním roce probíhá opět v zasedací
místnosti OÚ každou středu. Bližší
informace: R. Jedličková, 607794135
 Příští číslo Peregrínka plánujeme
na 23. prosince na 4. adventní neděli.
Pokud máte nápady a připomínky,
obraťte se na nás. Děkujeme za
Vaše modlitby a příspěvky.

OZNÁMENÍ
 V pátek 28. září pořádá naše
farnost ve spolupráci s Institutem
pro křesťanskou kulturu ve Znojmě
– Hradišti dvoudenní mariánskou
pouť do Egeru v Maďarsku. Pro
přihlášené připomínáme, že odjezd
autobusu z Ořechova od kostela
Všech svatých je 28.9. v 4:30 hodin.
Podrobný program pouti je umístěn
na nástěnkách v kostelech.
 „Pošli mě, půjdu já“ je motto 3.
celostátního misijního kongresu dětí,
který se letos koná v Brně na
Petrově. Pojeďte v sobotu 6. října,
kdo chcete poznat bohatství a
důležitost misií. Kongres bude
zahájen v 9 hodin a bude následovat
pásmo modliteb, písní, scének a v 10
hodin pak začne „Misijní olympiáda“.
Setkání
bude
zakončeno
v odpoledních hodinách pontifikální
bohoslužbou, které bude předsedat
brněnský biskup Mons. Vojtěch
Cikrle.
 Termíny setkání Modliteb matek:
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11.,
5.12., 12.12., 19.12. Těšíme se na Vás
opět ve středy, v letním čase v 18.
hodin, s posunem zimního času

redakce

Redakce a zpracování: Hana Poledňová, Leona Steingartová. Příspěvky odevzdávejte do
označených krabic „Peregrínek“ v kostelech v Ořechově, Tikovicích, Bratčicích nebo zasílejte
e-mailem na adresu < steingartova@atlas.cz >. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti.
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