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SLOVO OTCE MARIUSZE
„Poslal je hlásat Boží království…“
(Lk 9,2).
Milí farníci, každý, kdo někdy byl při
narození dítěte, musí si připustit, že je
to úchvatná zkušenost: nový život, který
se dere na světlo, silný křik vycházející
z tak křehkého tělíčka, i nakonec slzy
radosti jeho matky, které zázračně
smývají všechnu námahu a bolest. To vše
vzbuzuje jakousi posvátnou bázeň a úžas
nad tajemstvím zrození lidského života.
Je velkým privilegiem něco takového
pozorovat.
Myslím však, že ještě větší posvátnou
bázeň vzbuzuje, když můžeme být
svědky, jak se v někom při obrácení
k Bohu, rodí nový Ježíšův život. Je
nádherné pozorovat, jak Bůh postupně
očišťuje lidskou duši svým Slovem,
křestní voda smývá hříchy a dar Ducha
svatého upevňuje rodící se rozhodnutí
stát se pravým Ježíšovým učedníkem.
Myslím zde zejména na katechumeny a
nově pokřtěné dospělé lidi. Jejich
obličeje při křtu září něčím tak
krásným, něčím tak Božím, jakoby se
zde nebe dotýkalo země. Myslím také
slzy radosti „marnotratných synů“, kteří
po mnoha letech života v otroctví hříchu
se vrací k Bohu, přijímají svátost smíření
a jsou vnitřně uzdravováni. Konečně mám
před očima radost křesťanských matek,
které při křtu svého dítěte věří, že se

zde počíná život věčný v Bohu.
Je
velkým
privilegiem
něco
takového
pozorovat.
Ale víte, co je ještě úžasnější? Co je
ještě větším privilegiem? – Že nejsme
nezúčastněnými diváky. Že Bůh to
všechno nedělá sám, ale chtěl, abychom
byli
hlavními
a
nenahraditelnými
Ježíšovými
spolupracovníky
v Božím
plánu spásy. Proto neustále zve a volá
každého pokřtěného, abychom se stali
jeho rukama, nohama a hlasem v dnešním
světě. Chce z nás mít apoštoly jeho lásky
a milosrdenství. Vyzbrojuje nás k tomu
svojí mocí a silou z nebe. Mám radost, že
ve farnostech mně svěřených Ježíš už
našel své věrné spolupracovníky a
učedníky. Modlím se za ně obzvlášť, aby
vytrvali v nasazení pro Krista a dobru
pro druhé. Věřím, že toto Ježíšovo
pozvání přijmou rovněž další sestry a
bratři, vždyť je velkým privilegiem být
Ježíšovým apoštolem. Pán nám všem
k tomu žehnej!
otec Mariusz

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Vztah Jana Pavla II. k modlitbě
růžence (dle Rosarium Virginis Mariae)
V srdci Jana Pavla II. měla modlitba
růžence velmi důležité místo. Provázela
ho jak v radostných chvílích, tak i
v těžkých zkouškách života.
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Našel v této modlitbě vždy útěchu,
která mu pomáhala s mnoha jeho
starostmi.
29.října 1978 po jeho zvolení Petrovým
nástupcem řekl tato slova: „Růženec je
moje oblíbená modlitba. Je vskutku
nádherná!
Nádherná
ve
své
jednoduchosti a hloubce.

začíná pociťovat jeho přítomnost a
předvídat jeho rysy. Když jej konečně
přivede v Betlémě na svět, může také
její tělesný zrak něžně spočinout na
tváři Syna, když jej zavinuje do plenek
a vkládá do jeslí.
Od této chvíle se její pohled, vždy
naplněný milujícím úžasem, od Syna již
neodtrhne. Občas to bude pohled
tázavý jako při události Ježíšova
nalezení v chrámě: „Dítě, proč jsi nám
to udělal?“ V každém případě se bude
jednat o pohled pronikavý, schopný číst
v Ježíšově nitru, vnímat dokonce i
skryté pocity a odhadovat jeho
rozhodnutí, jako tomu bylo například
v Káni. Jindy to bude pohled bolestný,
zvláště pod křížem. O velikonočním ránu
bude mít Maria pohled rozzářený
radostí ze vzkříšení a nakonec to bude
pohled planoucí sesláním Ducha svatého
o Letnicích.
Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do
jejího ducha, ji provázely za všech
okolností, když ve své mysli znovu
prožívala rozličné okamžiky svého
života po Synově boku. Právě tyto
vzpomínky jsou v jistém smyslu
podstatou „růžence“, který Maria
během dnu svého pozemského života
neustále recitovala.
Křesťanské společenství se modlitbou
růžence vlastně slaďuje se vzpomínkami
a pohledem Mariiným.
„V růžencových desátcích může naše
srdce obsáhnout i všechny skutečnosti,
které jsou složkami života jednotlivce,

Na pozadí slov Zdrávas, Maria se před
naším duchovním zrakem skutečně
promítají hlavní příběhy ze života
Ježíše Krista. Příběhy sestávají z
radostných, bolestných i slavných
tajemství a přivádějí nás k živému
společenství
s
Ježíšem
takřka
prostřednictvím srdce Matky.“
Maria je nepřekonatelným vzorem
kontemplace Krista. Oči Mariina srdce
se na Syna určitým způsobem upírají již
při Zvěstování, kdy jej počala z Ducha
Svatého, a v následujících měsících
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rodiny, národa, církve a celého lidstva.
Pojímá osobní příběhy i události týkající
se bližních a zvláštním způsobem objímá
ty, kdo jsou našemu srdci nejblíže.“
/Magdalenka/

věřících, které by člověk spočítal snad
na prstech jedné ruky. A hlavně radost,
že mají alespoň jednu mši svatou v
týdnu. Že by proto „Radostice“? ☺
První zmínka o Radosticích pochází z
roku 1330. Někteří historikové spojují
název obce dokonce se staroslovanským
králem Radhostem. V roce 1333 tu
vladykové Mikuláš a Petr z Radostic
založili kostel sv. Šimona a Judy. Tato
událost je prý zaznamenána na
pamětním kameni ve stěně kostela.
Takže letos slavili v Radosticích krásné
výročí - 680 let od založení kostela!
Původní stavba v gotickém slohu byla
pozměněna při přestavbách v roce 1772
a po roce 1850.
Radostice bývaly
samostatným statkem a rytířským
sídlem, ale v 17. století rytířská tvrz
zanikla i s panským dvorem. Na počátku
17. století měla obec 18 domů, po
třicetileté válce však zůstaly osídlené
jen 3 domy. V roce 1790 bylo v obci 31
domů a 143 obyvatel.
Dnes mají Radostice okolo 700
obyvatel. V roce 2001 byla úsilím obce
Radostice opravena větší část fasády,
která by si zasloužila dokončení
renovačních prací.
/Leona/

CESTOVNÍ OKÉNKO – POZNEJME
NAŠE PAMĚTIHODNOSTI
680. výročí od založení kostela sv.
Šimona a Judy
Do obce Radostice je to z Ořechova
přes polní cesty coby kamenem dohodil,
silnicí už o maličko dál. Přestože bydlím
v Ořechově už nějaký ten rok,
radostický kostelík jsem vídávala hlavně
zvenčí.

LITURGIE A MODLITBA

Až před nedávnem jsem měla možnost
být na čtvrteční mši svaté v kostele sv.
Šimona a Judy v Radosticích / svátek
apoštolů sv. Šimona a Judy si
připomínáme 28. října/. Zaujal mě
útulný prostor kostela uvnitř, téměř
„rodinná
atmosféra“
přítomných

Panny Marie Růžencové – historický
vývoj liturgie
Růženec vznikl ze zbožné praxe modlit
se 150 Otčenášů a Zdrávasů podle
vzoru liturgie hodin, v níž se každý
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týden recitovalo všech 150 žalmů. Tato
pobožnost je doložena asi z 12. století.
Před rokem 1483 se lidé modlili jen
první část Zdrávasu. Počet Zdrávasů a
Otčenášů se postupně snížil ze sto
padesáti na jeden Otčenáš a deset
Zdrávasů. Forma růžence se ustálila v
15. století a v roce 1569 jej schválil sv.
papež Pius V. v podobě, kterou má v
podstatě dodnes. Stejný papež zavedl
roku 1573 svátek Svatého růžence na
poděkování za vítězství křesťanských
vojsk nad Turky v námořní bitvě u
Lepanta, která se odehrála 7. 10. 1571.
V den válečného střetnutí se křesťané
v Římě na prosbu papeže nepřetržitě
modlili v chrámech svatý růženec.
Při úpravě liturgického kalendáře roku
1913, je tento mariánský svátek slaven
jako závazná památka Panny Marie
Růžencové 7. října.

Ke cti Panny Marie Růžencové se kromě
modlitby svatého růžence můžeme
pomodlit i litanie, které jsou schváleny
pro soukromou pobožnost.
Růženec je dar Mariiny lásky, Matkou
podaný prostředek k úspěšnému projití
životem a průvodcem na cestu ke
svatosti. S růžencem nejlépe oslavíme
každý den a prožijeme další.
Bože, vlej nám do duše svou milost,
abychom ve spojení s Pannou Marií stále
hlouběji prožívali tajemství našeho
vykoupení, a dej, ať nás všechny, kdo
jsme z andělova zvěstování poznali, že
se Tvůj Syn stal člověkem, jeho
umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.
Neboť on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky
věků. Amen.
/na
základě
závěrečné
modlitby
breviáře
a
knihy
Christophera
O´Donnella Ocarm. - Slavíme s Marií zpracovala Leona/

MODLITEBNÍ ÚMYSLY
Milý Ježíši, věčný Veleknězi, přijmi naši
modlitbu skrze ruce Panny Marie, za
našeho papeže Františka. Prosíme tě,
žehnej mu v jeho náročné službě.
Naplňuj ho stále svým svatým Duchem,
aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém
milosrdenství celému světu. Ochraňuj
ho ode všeho zlého a pošli mu dobré
rádce a spolupracovníky. Naplňuj ho
svou láskou, aby tě miloval nade všechno
a s horlivostí i pastýřskou láskou vedl
Boží lid, který jsi mu svěřil.
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*
Milý Ježíši, věčný Veleknězi, přijmi naši
modlitbu skrze ruce Panny Marie,
Královny kněží. Ona Tě první nosila na
svých rukou. Skrze ni a s ní, prosíme
Tě, za biskupy, kněze, jáhny a za
všechny duše zasvěcené Bohu. Posvěť je
v pravdě, sjednoť v lásce, dej jim svého
Ducha, který řídí duši a milosti, které
proměňují srdce. Ochraňuj je ode
všeho zlého a pošli jim ochotné
spolupracovníky. Dej, aby jejich život
oslavoval Tvou velebnost - vírou,
horlivostí a láskou.
*
Milý Ježíši, věčný Veleknězi, přijmi naši
modlitbu skrze ruce Panny Marie,
Královny míru. Skrze ni a s ní, prosíme
Tě,
za trvalý pokoj
a mír ve
světě. Prosíme Tě za oběti všech válek a
všeho násilí mezi jednotlivými národy.
Vlož do srdcí lidí rozumnost a sílu,
abychom vždy dokázali odpovědět na
nenávist láskou, na bídu sebezáporem,
na válku mírem. Ať jsme tvůrci pokoje.
*
Milý Ježíši, věčný Veleknězi, přijmi naši
modlitbu skrze ruce Panny Marie,
Královny rodin. Skrze ni a s ní, prosíme
Tě za rodiny, ať každá rodina na zemi
se stane pro každou následující generaci
pravou svatyní života a lásky. Dej, ať
láska,
posilovaná
milostí
svátosti
manželství, se projevuje mocněji, než
všechny slabosti a všechna utrpení,
skrze která naše rodiny někdy
procházejí.

*
Milý Ježíši, věčný Veleknězi, přijmi naši
modlitbu skrze ruce Panny Marie za naši
farnost. Ty jsi hlava církve, ty jsi hlava
našeho farního společenství. Dej, ať
máme jeden pro druhého správné slovo,
pomáhající skutek a odpuštění. Dej
našemu knězi a jeho spolupracovníkům
svého svatého Ducha a žehnej jejich
pastýřské službě. Pomáhej nám všem,
abychom sami sebe přinášeli jako oběť
živou pro rozkvět Božího království v
naší farnosti.
/Leona/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Pomoci my tvé žádáme, svatý Václave
Od roku 2003 se každoročně koná
tradiční národní pouť ve Staré
Boleslavi. Právě tady byl 28. září u dveří
kostela sv. Kosmy a Damiána zavražděn
svatý Václav.
I moravanská farnost se k památce
připojuje, a to nejen kvůli tradicím a
uctění patrona české země, ale také
jako patrona místního, protože, jak
víme, je moravanský kostel zasvěcen
právě svatému Václavu.
A tak jsme se při tomto svátku, v našem
čerstvými květy provoněném kostele,
opět setkali, abychom liturgicky oslavili
tohoto světce. Mše svatá byla vedena
ve slavnostním duchu a duchovní
prožitek
umocnily
také
zpěvy
moravanské scholy. Na závěr jsme volali
"Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha" při
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svatováclavském chorálu, jež je vskutku
důstojnou modlitbou lidu ke svému
patronu.
Co by ale byla správná oslava bez
setkání a sdílení se s přáteli, a v tomto
případě také se spolufarníky! Po
obřadech jsme se ve slunném popoledni
potkali ve farní zahradě, kde jsme se
občerstvili nejrůznějšími pochoutkami
místních hospodyněk a strávili hezké
chvíle v přátelské atmosféře v
rozhovorech,
zatímco
kolem
nás
skotačily děti. Co dodat? Snad jen velký
dík všem, kteří se podíleli na přípravách
této slavnosti! Svatý Václave, provázej
nás
po
celý
rok
a
vyprošuj
nám smilování u Pána!
/Lenka Šimonková/

pobožností, které se modlíme mimo mši
svatou v kostele nebo soukromě. A mezi
nimi vyniká mimořádným způsobem
modlitba sv. růžence. Právě v měsíci
říjnu – měsíce svatého růžence – si
připomeňme
některé
důležitější
myšlenky z učení církve, týkající se této
staré modlitby. Poslední důležitý
dokument na toto téma je Apoštolský
list Rosarium Virginis Mariae, papeže
Jana Pavla, O modlitbě sv. růžence,
napsaný v roce 2002 u příležitosti Roku
sv. růžence. Letos slavíme v církvi Rok
víry, a tenkrát to byl Rok sv. růžence.
Citace z Apoštolského listu Jana Pavla
II.
- růženec Panny Marie, který se vlivem
inspirace Ducha svatého postupně
vyvinul ve druhém tisíciletí, je
oblíbenou modlitbou mnoha světců
- ve své jednoduchosti a hloubce
zůstává
modlitbou
s
velkým
významem
- výborně se hodí k duchovní cestě
křesťanství, jež ani po dvou tisících
letech neztratilo nic ze svěžesti
svých počátků a jež je Božím
Duchem neustále povzbuzováno
- modlitba růžence, svou povahou
mariánská, je nicméně modlitbou
plynoucí ze srdce orientovaného ke
Kristu
- křesťanský lid se vydává do školy
Mariiny, v níž je přiveden ke
kontemplaci krásy Kristovy tváře a
zakoušení hlubin jeho lásky

Z říjnového kázání o růženci otce
Mariusze
Panna Maria ve všech svých zjeveních,
hlavně v La Salette, Lurdech a Fatimě,
vyzývala k modlitbě. Slovo modlitba se
v jejích
poselstvích
opakuje
asi
nejčastěji.
Je zajímavé, že v této
prosbě o modlitbu Matka Boží není příliš
pokroková, nežádá nějaké nové, zvláštní
formy našeho rozhovoru s Bohem, ale
jednoznačně nás vybízí, aby se obnovily
staré formy modlitby, abychom je
nanovo objevili.
Máme tedy krásnou
tradici modlitby, ve které samozřejmě
na prvním místě je Mše svatá. Mše sv. a
účast na svatém Příjímání je mimořádný
způsob našeho sjednocení s Kristem
ukřižovaným a zmrtvýchvstalým. Ale
kromě toho máme celou řádu modliteb a
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skrze růženec věřící čerpají hojnost
milostí přijímaných takřka z rukou
samotné Vykupitelovy matky
Jan Pavel II. v dokumentu také píše:
„Růženec je moje oblíbená modlitba. Je
vskutku nádherná! Nádherná ve své
jednoduchosti i hloubce. Přeji si, aby
tato modlitba byla zvláštním způsobem
předkládána a zhodnocována v různých
křesťanských společenstvích.“
„Růženec náleží k tomu nejlepšímu a
nejosvědčenějšímu,
co
tradice
křesťanské kontemplace nabízí.“ Hlavní
úmysly papeže k modlitbě svatého
růžence připomněl také nástupce Jana
Pavla II. – papež Benedikt XVI. Stejně
tak současný papež František vybízí k
modlitbě růžence - na úmysly papeže,
modlitby za církev a za mír ve světě.
V závěru dokumentu se ještě jednou
opakuje výzva: „Růženec je modlitba za
mír, ale stejně tak růženec je - a
vždycky byl - modlitbou rodinnou a za
rodinu. Růženec býval velmi oblíbenou
modlitbou křesťanských rodin a je
jisté, že měl na rodinné společenství
příznivý vliv. Toto cenné dědictví
bychom neměli opouštět…“
/vybrala Leona/

kde je asi 8 roků kostel zasvěcený
Božímu milosrdenství.

-

Poutě se zúčastnilo 47 farníků z
moravanské, ořechovské a tikovické
farnosti.
Přivítalo nás typicky chladné počasí
Vysočiny, o to však bylo vřelejší přijetí
bratra Tomáše z řádu pallotinů, který
po krátkém přivítání (úvodu) nám
promítl film o Božím milosrdenství, se
slovním doprovodem.
Poté následovala mše svatá sloužena
naším duchovním otcem Mariuszem.
Musím předeslat, že byla velice
důstojná a působivá, pro mnohé jistě
neobvyklá, když jsme jednotlivě prosili

Poutní zájezd do Slavkovic
Farnost u kostela Všech svatých a
Společenství sv. Peregrina v Ořechově
uspořádalo dne 5. 10., na svátek sv.
Faustyny Kowalské, poutní zájezd do
Slavkovic u Nového Města na Moravě,

7

PEREGRÍNEK
v přímluvách za
svoje
úmysly.
Po
skončení mše svaté byla ještě možnost
prohlédnout si okolí kaple s přilehlou
křížovou cestou a potom jsme se již
ubírali zpět k domovu.
Poděkování za duchovní posilu a pěkné
společenství patří všem, co se na této
pouti podíleli.
Těšíme se opět, dá-li Pán, na další
putování.
/Zdenka Fialová/

které jsou složkami života jednotlivce,
rodiny, národa, církve a celého lidstva.
Prostá modlitba růžence tedy tepe v
rytmu lidského života. Recitace růžence
není
nic
jiného,
než kontemplace
Kristovy tváře spolu s Marií.
Křesťan je sice povolán ke společné
modlitbě, ale má také vcházet do své
komůrky, aby se modlil k Otci ve
skrytosti (srov. Mt 6,6), a dokonce se
má modlit bez přestání, jak učí apoštol
Pavel
(srov.
1
Sol
5,17).“
Růženec = „neustálá“ modlitba.
Jestliže jsou liturgie, působení Kristovo
a jednání církve spásonosnými činnostmi
parexcellence, je
růženec
jakožto
rozjímání
o
Kristu
po
boku
Mariině blahodárnou kontemplací. Která
učitelka by mohla být v uskutečňování
tohoto úkolu zkušenější než právě
Maria? Maria nás u každého Synova
tajemství vybízí, abychom s pokorou
(podobně,
jako
tomu
bylo
při
Zvěstování)
vyslovili
své
otázky
otevírající cestu ke světlu, které jsou
zakončovány
vyjádřením poslušnosti
víry: „Jsem služebnice Páně: staň se mi
podle tvého slova“ (Lk 1,38).
Nahlížíme-li na růženec duchovním
pohledem
zakotveným
v neustálé
kontemplaci Kristovy tváře (za Mariina
doprovodu), je tento náročný ideál
připodobnění
se
Ježíši
sledován
prostřednictvím častého, můžeme říci
„přátelského“ navštěvování. Růženec nás
přirozeným způsobem uvede do Kristova
života a umožní nám „vdechovat“ jeho

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Rosarium Virginis Mariae – o modlitbě
svatého růžence
Růženec Panny Marie, který se, vlivem
inspirace Ducha svatého postupně
vyvinul ve druhém tisíciletí, je oblíbenou
modlitbou mnoha světců. Ve své
jednoduchosti
a
hloubce
zůstává
modlitbou s velkým významem, jejímž
posláním je přinášet plody svatosti.
Růženec
je
v
určitém
smyslu
komentářem -modlitbou pojednávající o
podivuhodné přítomnosti Matky Boží v
tajemství Krista a církve.
Na pozadí slov Zdrávas, Maria se před
naším duchovním zrakem, skutečně
promítají hlavní příběhy ze života
Ježíše Krista. Příběhy sestávají z
radostných, bolestných i slavných
tajemství a přivádějí nás k živému
společenství
s
Ježíšem
takřka
prostřednictvím srdce Matky.
V růžencových desátcích může naše
srdce obsáhnout i všechny skutečnosti,
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Peregrina a do Ořechova. Zde navštívíme
kostel Všech svatých a kostel sv. Jiří.
V Ořechově bude přestávka na oběd.
Následně pouť pokračuje do Radostic –
kostel sv. Šimona a Judy a zakončena bude
mší sv. v 17:00 v Pršticích – kapli sv. Jana
Nepomuckého.
*
Slavnost Všech svatých – v pátek 1. 11.
2013 je patronátní svátek ořechovské
farnosti. Poutní mše sv. na slavnost Všech
svatých bude sloužena v kostele Všech
svatých v 17:30 hodin, poté modlitba za
zemřelé
na
místním
hřbitově.
V Moravanech v kostele sv. Václava bude
1. 11. sloužena mše sv. v 19:00 hodin.
*
V dušičkovém čase – od 1. do 8. listopadu
- můžeme získat plnomocné odpustky pro
duše v očistci za těchto podmínek:
 vykonání sv. smíření
 sv. přijímání
 modlitba na úmysly Svatého otce
(Otčenáš a Věřím v Boha)
 návštěva hřbitova a modlitba za
zemřelé
 jeden den lze získat plnomocné
odpustky pro jednu duši
Svátost smíření není nutné přijímat každý
den. Doporučuje se přijmout sv. smíření
před anebo v průběhu dušičkového období,
tj. do 8.11. Svaté přijímání a modlitba na
úmysl Svatého otce jsou nutné každý den,
kdy chceme plnomocný odpustek získat.

pocity. Blahoslavený Bartolo Longo k
tomu říká: „Jako dva přátelé, kteří se
spolu často setkávají, mají ve zvyku
připodobňovat se jeden druhému i ve
zvycích, tak se také my – když v
meditacích o růžencových tajemstvích
důvěrně hovoříme s Kristem i svatou
Pannou a sdílíme spolu tentýž život v
eucharistii – můžeme připodobnit
(nakolik nám to naše slabost dovolí)
těmto dvěma osobám a naučit se od
našich nejvyšších vzorů pokornému,
chudému, skrytému, trpělivému a
dokonalému životu“. Požehnaný růženec
Mariin, líbezné pouto pojící nás s
Bohem!
/Dle Apoštolského listu Rosarium
Virginis Mariae papeže Jana Pavla II.
z 16. 10. 2002 zpracovala Lada/

OKÉNKO MLÁDEŽE
Letí mladý pilot nováček, letadlem, je
pátek večer, jeho poslední let před
víkendem, tak si říká, že si trochu
vystřelí z leteckého dispečera, zvedne
vysílačku a říká: „Hádej kdo?“ Dispečer
jeho vtip pochopí, zhasne celé letiště a
řekne do vysílačky: „Hádej kde?“


CO NÁS ČEKÁ

*
V neděli 24. 11. se v kostele v Nebovidech
už tradičně bude konat mše svatá „se
svíčkami“ k oslavě sv. Kateřiny. Budeme
to slavit v 17:30, místo ranní mše sv.

V sobotu 19. 10. 2013 jsou zváni muži na
pouť po našich farnostech. V 9:00 sraz v
Moravanech u kostela sv. Václava, bude se
pokračovat přes Nebovidy – kostel sv.
Kříže, dál lesem na kopec ke kapli sv.
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Adorační dny našich farností
19. 11. farnost Moravany
20. 11. farnost Ořechov - Všech sv.
26. 11. farnost Ořechov - sv. Jiří
*
Setkání s otcem misionářem Ryszardem
Grochowskim na mši sv.
v Ořechově:
kostel sv. Jiří – sobota 30. 11. v 18:30
kostel Všech sv. - neděle 1. 12. v 9:15
v Moravanech:
kostel sv. Václava – neděle 1. 12. v 10:45
*
Adventní duchovní obnova s P. Šímou pro
všechny naše farnosti 7.- 8.12.2013
sobota 7.12.
9:30 Přednáška + adorace NS v
moravanském kostele sv. Václava
Během adorace možnost sv. smíření u
exercitátora.
17:30 – 18:25 Svátost smíření v
ořechovském kostele u sv. Jiří v Tikovicích
18:30 Mše sv. a po jejím skončení další
přednáška v kostele sv. Jiří
neděle 8.12.
9:15 Mše sv. v Ořechově – kostel Všech
svatých
10:45 Mše sv. v Moravanech – kostel sv.
Václava
*
Společenství našich farností
Místo setkávání Moravany:
Společenství mládeže ze všech farností 1. a 3. pátek v měsíci po mši sv. První pátek
v měsíci je po mši sv. adorace NS
připravena mládeží.

Společenství seniorů – 2. pátek v měsíci po
mši sv.
Společenství manželů – 4. pátek v měsíci
po mši sv.
Společenství Modlitby matek – každou
sobotu v 7:00 a čtvrtek v 10:30 – kontakt
Oldřiška Langášková (tel: 737 478 084)
Společenství mužů ze všech farností – 2.
neděle v měsíci v 18:00
Místo setkávání Ořechov – Všech svatých
Společenství mladší mládeže od 7. třídy –
2. a 4. středa v měsíci v 18:45 na faře
Společenství sv. Peregrina – 1. středa v
měsíci po mši sv. na faře, před mší
možnost adorace NS
Společenství ministrantů – 1. a 3. pátek v
měsíci v 15:30 na faře
Společenství Modlitby matek – každou
středu v 16:30 na faře
Místo setkávání Ořechov – sv. Jiří
Zamyšlení nad Biblí a katechismus církve
pro všechny farníky – 4. čtvrtek v měsíci v
19:15 na faře
Společenství Modlitby matek – každé
pondělí v 17:00 v kostele sv. Jiří
V Silůvkách se setkávají Modlitby matek
každé pondělí – kontakt Lada Badinová 724
316 759
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