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SLOVO OTCE MARIUSZE
Velikonoce se nejen slaví, ale i žijí
Moji milí, za pár dnů vstoupíme do
slavení
těch
nejdůležitějších
křesťanských svátků. Je to „svátek
svátků“, „slavnost slavností“. Velikonoce
jsou vrcholem liturgického slavení stejně
tak, jako byly vrcholem Ježíšova
pozemského života. Pán šel vědomě do
Jeruzaléma, aby dokonal na Golgotě své
dílo spásy. Toužil nás všechny skrze svůj
kříž přitáhnout k sobě a uvrhnout na
zem „oheň“ Boží lásky, který „spálí“ naše
hříchy.
Pro Pána Ježíše byly velikonoce něčím
ústředním a podstatným v jeho životě.
Celý jeho život směřoval k tomu, co se
odehrálo ve Večeřadle během Poslední
večeře, co se potom událo na Velký
pátek, když umíral na kříží, a co třetího
dne vyvrcholilo jeho zmrtvýchvstáním vítězstvím nad smrtí a hříchem.
Toto Ježíšovo „přejití“ ze smrti k životu
si budeme liturgicky připomínat během
Velikonočního tridua, v závěru Svatého
týdne. Však naše slavení Velikonoc
vyvrcholí na Bílou sobotu večer obřady
Velikonoční vigilie a křestní liturgie, při
které obnovíme křestní sliby. Tímto
vyjádříme, že i my jsme skrze víru
v Ježíše Krista a náš křest „přešli“
k novému životu a chceme s Jeho pomocí
žít jako nový člověk. Od chvíle křtu nám
Kristus dává k tomu zvláštní sílu.

Účinky tajemství Kristova vzkříšení a
křtu pronikají svou mocnou silou celý náš
život, aniž si to často uvědomujeme.
Proto je třeba, abychom se vědomě do
tohoto tajemství ponořili a skrze
prostředky, které nám církev nabízí,
přijali milost, kterou nám Pán už dal. A
těmi
základními
prostředky
jsou:
pravidelná účast na nedělní bohoslužbě
ve shromáždění Božího lidu s Ježíšem
uprostřed nás, naslouchání s vírou
Božímu slovu, časté svaté přijímání,
pravidelná zpověď. Naše osobní modlitby
nás vedou k tomu, co potom slavíme
v kostele během posvátné liturgie, k ní
směřují a k ní připravují. Proto i
sebezbožnější modlitby doma nenahradí
účast na společném chválení Pána u Jeho
oltáře.
Někdo řekl, že Velikonoce se především
žijí. Proto se je musíme učit nejen dobře
slavit, ale stejně tak žít, aby to
podstatné z Velikonoc se stalo trvalou
součástí našeho života. Velikonoce jsou
totiž svátky našeho úzkého sjednocení
s Kristem, které začalo při křtu a má se
naplnit ve společenství života s Ním
v nebi.
Přeju Vám, milí farníci, abyste se o
těchto Velikonocích setkali s živým,
plným moci zmrtvýchvstalým Pánem,
prožili Jeho blízkost a zakusili radost
z toho, že jste křesťané. Pán nám všem
k tomu žehnej!
otec Mariusz
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šel vykonat Boleslav sám osobně do
krakovského kostela sv. Michala, kde
Stanislava mečem zabil. Šlechta, která
předtím jen nečinně přihlížela jejich
sporu, vystoupila proti Boleslavovi a
vyhnala ho z Polska. Stanislav byl
nakonec pohřben na hřbitově kostela sv.
Michala a o několik let později byly jeho
statky
převezeny
do
krakovské
katedrály. Stanislav byl světcem, který
se nezastavil před nebezpečím, ale čelil
mu s důvěrou v Boha. Dokázal statečně
hájit Boží skutky a zůstával pevný ve
víře. Byl zároveň pokorným a jeho
služba pro druhé byla velkou součástí
jeho
života.
Stanislav
se
stal
opravdovým mučedníkem, který přijal
svůj konec, aby tak mohl Bůh ukázat své
milosrdenství.
Stanislav
byl
svatořečen v roce 1253 a jeho svátek
se slaví 11. dubna.
/Magda/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Stanislav
Stanislav se pravděpodobně narodil
v obci Szczepanow v Polsku okolo roku
1030.
Studoval
v benediktinském
klášteře v Krakově a dále poté ve
Hvězdně. Jeho studia pokračovala i
v Belgii a Paříži. V této době zemřeli
oba jeho rodiče a on se následně
rozhodl veškeré své dědictví rozdat
chudým. Jeho schopnosti v duchovní i
rozumové oblasti byly na velmi vysoké
úrovni a tak, když přijal kněžské
svěcení,
byl
papežem
jmenován
kanovníkem katedrály v Krakově. V roce
1072 byl vysvěcen na biskupa. Stanislav
se snažil šířit křesťanství po celém
Polsku a také usiloval o obnovu víry
kněží. On sám žil asketickým způsobem
života, dokázal si mnoho věcí odříct a
sloužit druhým. Poskytoval útočiště pro
chudé,
nemocné,
ty,
kteří
byli
prohlašováni za spodinu společnosti.
Stanislav se svojí odvážnou povahou a
hlubokou vírou v Boha však často
otevřeně kritizoval krále Boleslava II.
za jeho krutost a nespravedlivé jednání
s poddanými. Spor mezi nimi vyvrcholil
ve chvíli, kdy Stanislav poukázal na jeho
pohoršující mravní život a také na jeho
přílišné vměšování se do církevních
záležitostí. Stanislav ho následně
vyloučil
z církve.
Boleslav,
který
potlačoval přiznání pravdy, prohlásil ve
své zatvrzelosti Stanislava za zrádce,
kterého je potřeba se zbavit. Tento čin
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v Moravanech v 19:00 si připomínáme
Poslední večeři Páně před jeho
odchodem. Osvětluje se zvlášť příklad
Krista umývajícího apoštolům nohy a z
Pavlova listu se čte o začátku slavení
křesťanského velikonočního tajemství v
eucharistii.

SVATÝ TÝDEN
A VELIKONOČNÍ TRIDUUM
Svatý týden tvoří vrchol církevního
roku. Připomínáme si v něm události, ze
kterých vyplývá smysl a cíl veškerých
lidských dějin - Ježíšovo utrpení, smrt
a zmrtvýchvstání. Květnou
nedělí
vstupujeme
do
Svatého
týdne.
Vycházíme naproti Kristu a vyjadřujeme
ochotu zemřít tomu, co není Boží, aby
to, co Boží je, v nás zvítězilo.
Velikonoční
triduum
umučení
a
zmrtvýchvstání Páně začíná od večerní
mše na památku Večeře Páně, vrcholí při
velikonoční vigilii a končí nešporami
neděle Zmrtvýchvstání Páně.

Velký pátek 14.4. - projevem naší
účasti na Kristově utrpení je náš dnešní
půst. Zájemci se mohou připojit k pěší
pouti (7km) ze Střelic (odchod v 9:30
od kostela Nejsvětější Trojice) ke kapli
sv. Peregrina. Tento den začíná Novéna
k Božímu
milosrdenství
(v
15:45
společná modlitba Korunky v kostele
Všech sv.). Modlitba křížové cesty
bude v Tikovicích v 15:00, v Ořechově u
Všech sv. v 16:00 a v Moravanech
v 17:45. Na začátku večerních obřadů
padá kněz před oltářem na tvář, aby tak
vyjádřil náš zármutek nad Kristovým
utrpením, ale i naši ochotu nést životní
kříže a tak Ježíše následovat. Obřady
Umučení
Páně
začínají
v 17:00
v Ořechově u Všech sv. a v 18:30
v Moravanech.

Pondělí Svatého týdne 10.4. – bude
sloužena dodatečná mše sv. v 18:00
v Moravanech a současně bude možnost
přijmout sv. smíření od 18:00 do 19:30 u
pozvaného kněze z jiné farnosti.
Středa Svatého týdne 12.4. – mše sv.
v 18:00 v Ořechově u Všech sv., po
mši sv. do cca 19:30 bude o. Mariusz
ještě zpovídat.

Bílá sobota 15.4. – přes den se
nekonají nikde bohoslužby, až po západu
slunce. Během dne je možnost modlitby
u Ježíšova hrobu. Liturgie Velké noci
začíná v 18:00 v Ořechově u Všech
sv. a ve 20:30 v Moravanech. Pro
velikonoční vigilii svaté noci je
stanoveno sedm čtení ze Starého
zákona, která připomínají podivuhodné
Boží skutky v dějinách spásy, a dvě

Zelený čtvrtek 13.4. - tento den si
připomínáme den ustanovení Nejsvětější
svátosti a ustanovení kněžství. Jsme
zváni do katedrály v Brně na Petrově,
kde se v 9:00 setká o. biskup Vojtěch
a o. biskup Pavel s kněžími brněnské
diecéze. Při této dopolední mši sv.
„Missa chrismatis“ se světí oleje a kněží
děkují za své povolání. Při večerní mši
v Ořechově u Všech sv. v 17:30 a
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čtení z Nového zákona: evangelium o
vzkříšení podle synoptiků a čtení z
Apoštola o křesťanském křtu jako
svátosti
vzkříšeného
Krista.
O
velikonoční vigilii obnoví křesťané svoje
křestní sliby.

s památkou umučení a vzkříšení Krista.
Ovlivňovaly řadu od nich odvozených
svátků pohyblivých.
Oslavy Velikonoc měly velice starou
tradici,
původem
ještě
z doby
předkřesťanské. Navazovaly pravděpodobně na židovský svátek pesach (odtud
latinské označení pascha), jenž byl
památkou vysvobození Židů z egyptského zajetí. Pesach připadá na den
prvního jarního úplňku. Velikonoce jsou
pozůstatkem roku řízeného současně
sluncem (slunovrat) a měsícem (úplněk),
který je pohyblivý, což působí rušivě
v pravidelném běhu juliánského a
gregoriánského kalendáře. Od počátku
se křesťané snažili oddělit Velikonoce
od židovského svátku pesach, navíc
propukaly spory o příslušné datum mezi
Alexandrií a Římem. Alexandrijský
způsob výpočtu data Velikonoc byl
nakonec v 6. století přijat obecně.
Vychází ze zásady slavit Velikonoce po
jarní rovnodennosti (stanovené na 21.
březen) v neděli po prvním jarním
úplňku.
Takto
stanovená
neděle
velikonoční může být v rozmezí od 22.
března do 25. dubna. Přesné tabulky pro
určování Velikonoc sestavil již v 5.
století patriarcha Kyrill, doplněné
později římským opatem Dionysiem
Exiguem a anglosaským mnichem Bedou
Venerabilis. Protože lidé dříve neuměli
astronomicky vypočítat datum prvního
jarního
úplňku,
je
v Dionysiových
tabulkách
k jeho
stanovení
užito
devatenáctiletého
kruhu.
Léta

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 16.4. naplnění pravou velikonoční radostí
vzýváme Krista oslaveného. Mše sv.
budou slouženy v Ořechově u Všech
sv. v 9:00, v Moravanech v 10:45,
v kapli Pršticích v 10:30 (slouží o.
Bohuslav Bláha) a v 14:30 v Ořechově
– Tikovicích.
Oslava Velikonoc trvá dalších padesát
dní (velikonoční doba) a vrcholí slavností
Seslání Ducha svatého (Letnice). První
týden po Velikonocích se nazývá
"velikonoční oktáv".
Pondělí velikonočního oktávu 17.4. –
mše sv. budou slouženy v 9:00
v Ořechově u Všech sv., v 10:45
v Moravanech
a
v 14:30
v Nebovidech.
Druhá neděle velikonoční 23.4. neděle Božího milosrdenství. Budou
slouženy mše sv. se zaměřením pro
děti v 9:00 v Ořechově u Všech sv. a
v 10:45 v Moravanech.
/Leona/

LITURGIE A MODLITBA
Velikonoce
Velikonoce
jsou
nejvýznamnějším
svátkem křesťanské církve, spojené
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Na velkých zrnkách: Věčný Otče,
obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána
Ježíše Krista na smír za hříchy naše i
celého světa. (1x)
Na malých zrnkách: Pro jeho bolestné
utrpení buď milosrdný k nám i k celému
světu. (10x)
Na závěr: Svatý Bože, Svatý Silný,
Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a
nad celým světem. (3x)

měsíčního cyklu, označovaná čísly od 1
do 19, jimž se pro jejich důležitost
říkalo zlatá (numeri aurei), se ve
středověku užívala i v dataci listin jako
vedlejší časové určení.
/podle knihy Církevní rok a
lidové obyčeje – Vlastimil Vondruška
zpracovala Lada/
Svátek Božího milosrdenství
– 2. neděle velikonoční
(letos 23. dubna 2017)

Kniha milosrdenství:
Kruh vzájemné modlitby za Boží
milosrdenství. Vznikl jako odpověď na
prosby čtenářů „Apoštola Božího
milosrdenství“ a je spojen s poutním
kostelem Božího milosrdenství ve
Slavkovicích u Nového Města na
Moravě.
„Kniha
milosrdenství“
je
neformálním sdružením věřících, kteří
cítí potřebu modlit se vzájemně za Boží
milosrdenství pro sebe, pro církev
v Čechách a na Moravě a pro celý svět.
Máte-li zájem – zeptejte se. Řekneme
vám víc.
/Lada/

Na první neděli po Velikonocích se slaví
Svátek Božího milosrdenství. Neděli
Božího milosrdenství stanovil papež sv.
Jan Pavel II. v den svatořečení polské
řeholnice Faustyny Kowalské – 30.
dubna 2000.
Právě sestra Faustyna se stala
šiřitelkou poselství o milosrdenství
určeném celému světu.
„V tento den
jsou otevřena všechna stavidla Boží,
skrze něž proudí milosti; ať se žádná
duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby
její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček,
699).
Přípravou na svátek je novéna, která
spočívá v modlitbě Korunky k Božímu
milosrdenství.
„V této novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím
duším veškeré milosti“ (Deníček, 796).

240. VÝROČÍ
NAŠÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE
Brněnská diecéze je svou rozlohou třetí
největší v České republice. Založení
Biskupství brněnského je spjato s
církevními reformami Marie Terezie a
Josefa II., které v 70. letech 18.
století radikálně zasáhly do života
církve v celé habsburské monarchii. Na

Novéna k Božímu milosrdenství:
(modlí se na běžném růženci)
Otče náš
Zdrávas Maria
Věřím v Boha
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přímý podnět císařovny Marie Terezie a
na základě buly papeže Pia VI. bylo roku
1777 povýšeno olomoucké biskupství na
arcibiskupství a na jihozápadě Moravy
došlo k založení biskupství nového, se
sídlem v Brně. Prvním brněnským
biskupem byl jmenován hrabě Matyáš

František
Chorinský
z
Ledské,
dosavadní probošt brněnské kapituly a
pomocný biskup olomoucký. Brněnská
diecéze zahrnovala 151 farností v
osmnácti
správních
celcích
děkanátech.

Základní údaje o brněnské diecézi
z října 2016
Diecéze založena: 5. 12. 1777
Rozloha diecéze: 10 597 km2
Počet obyvatel (dle sčítání z března
2011):
- celkem: 1 387 000
- z toho katolíků: 500 000
Počet děkanství: 20 (viz mapka výše)
Počet farností: 450
- z toho obsazených knězem: 203

Na území brněnské diecéze působí:
2 biskupové
235 diecézních kněží
88 řeholních kněží
8 kněží z jiných diecézí
44 jáhnů
Brněnská diecéze má 17 bohoslovců
(včetně přípravného ročníku)
/zdroj www.biskupstvi.cz a Katalog
brněnské diecéze 2016 (data ke dni
1. 10. 2016)/
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vedená proti dítěti - přímá vražda
nevinného vykonaná samotnou matkou. A
když dopustíme, že matka může zabít
dokonce své vlastní dítě, jak můžeme po
jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli
navzájem?
Země,
která
potraty
povoluje, neučí lidi milovat, ale používat
násilí k dosažení svých cílů. Potrat je
největším nebezpečím míru na světě,
protože lidi zaslepuje.“
/Podle www.modlitbyzanejmensi.cz
zpracovala Radka Jedličková/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
25. března jsme si připomněli slavnost
Zvěstování Páně a také Den modliteb za
nenarozené děti a den ochrany života.
Pozvání k Modlitbám za nejmenší
Modlíme se za 20 tisíc dětí, které jsou
v naší zemi ročně usmrceny před
narozením,
aniž
pocítily
lásku
nejbližších. Je nás 2946, kteří denně
prosíme Boha za zastavení umělých
potratů, obrácení společnosti, lékařů a
rodičů a za respektování práva na život
každého dítěte od okamžiku jeho
početí. Připojte se k modlitbám za
život! Účastníci se každý den modlí na
úmysl
obnovení
kultury
života.
Doporučuje se například desátek
růžence s
aktuálním modlitebním
úmyslem. Nebo můžete přidat aktuální
úmysl k vašim obvyklým modlitbám.
Katolíci se jednou za měsíc ve všední
den účastní mše svaté s přijetím
eucharistie a osobním úmyslem za
obnovení kultury života. Nemocní, kteří
se nemohou mše svaté zúčastnit,
obětují na tento úmysl den svého
utrpení. Šestkrát ročně dostávají
účastníci modliteb dopis P. MUDr.
Jiřího Kordy. Závazek se automaticky
prodlužuje, pokud nám nesdělíte, že v
něm nechcete pokračovat. Můžete se
také připojit k Modlitbám zdravotníků a
k Duchovní adopci počatého dítěte.
Matka Tereza v roce 1994 řekla:
„Cítím, že potrat je dnes největším
nebezpečím pro mír, protože to je válka

Manželství a rodina
Akademie kanonického práva sídlící
v Brně na Petrově 5 ve spolupráci
s Papežským institutem Jana Pavla II.
pro rodinu v Římě organizuje studium
v rámci
trvalé
formace
v oblasti
pastorace manželství a rodiny. Cílem
studia je prohloubení vědomí důležitosti
rodiny, na což se zaměřovala poslední
biskupská synoda a papež František,
který podnítil reformu církevní služby
rodině. Záměrem pořádání tohoto studia
je poskytnutí pomoci při utváření
kultury rodiny v dnešní společnosti,
posílení manželské a rodinné spirituality
a pomoc při objevování povolání ke
svatosti
manželů.
Spolupracující
papežský institut, který založil sv. Jan
Pavel II. 13. 5. 1981 po skončení
tehdejší synody o rodině, má cíl dát
rodinné
pastoraci
filosofickou
a
teologickou
podporu,
která
bude
schopná reagovat proti ateistické a
materialistické vizi společnosti a
nabídnout
studentům
kvalitní
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specifickou přípravu. Garantem studia
v Brně je diecézní biskup J. E. Mons.
Vojtěch Cikrle a studijní plán byl
odsouhlasen partnerským institutem
v Římě.
Další aktivity pro obohacení manželského svazku a života rodiny nabízí také
Centrum pro rodinu a sociální péči
sídlící taktéž v Brně blízko katedrály sv.
Petra a Pavla na Biskupské ulici č. 7.
Nabízí
pestré
programy,
které
pomáhají
při budování
dobrých
partnerských vztahů, založených na
lásce, úctě a věrnosti.
Programy
poskytují odborné informace, osobní
svědectví
a
zážitkové
aktivity.
K nejbližším oblíbeným rodinným akcím
patří Rodinná pouť na Vranov v neděli
Božího milosrdenství.
/ze stránek
www.akademie.biskupstvi.cz a
www.crsp.cz vybrala Leona/

zdaleka ne jenom o ní. Je to kniha o
tajemství, jež může být odhaleno až na
samé hranici lidských možností.
PÍSEŇ PÍSNÍ – Padesát odstínů lásky
Láska prochází generacemi, v každém
věku překvapuje silou a půvabem,
všechny fáze života naplňuje zvláštní
dynamikou. Píseň písní se často
označuje
jako
Velepíseň
lásky.
Jednotlivé obrazy jako by zdůrazňovaly
paradox, který je cítit mezi řádky od
první do poslední chvíle: Láska je
zadarmo, ale má cenu nade vše. Je to ta
nejkřehčí rostlinka pod sluncem, ale
skrývá v sobě ohromnou sílu. Nelze ji
vynutit, ale ona sama přichází jako vítr,
kdy se jí zachce.

Dnes bych vám ráda představila 5CD
nosičů
pět
biblických
knih
přebásněných Danielem Rausem, v režie
Lukáše Hlavici s hudbou Huberta
Bittmana.

KAZATEL – Šalamounův grál
Má smysl hledat smysl? Příběh krále
Šalamouna je strhující. Ačkoli má
všechno, nepřestává se ptát po
podstatě dění a smyslu bytí. Nestačí mu
povrchní odpověď, hledá kámen mudrců,
sumu všeho poznání. Hledá v rozkoších,
hýření a sexu, v umění, vědění a
bohatství, poté v budování říše a
velkolepých dílech. Dosahuje víc, než
kdokoli před ním. Ale odpověď mu stále
uniká. Na své cestě se rozhodne
prozkoumat úděl člověka.

JÓB – Člověk soudí Boha
Přebásnění knihy Jób zvýrazňuje její
poetickou krásu a strhující děj. Do
popředí se dostává i filozofická stránka
starověkého textu, plného nadčasových
otázek. Jób je kniha o bolesti, ale

ŽALMY – David a jeho blues
Jakýmsi kmotrem žánru, označovaného
slovem „žalmy“, je starověký král David.
A to i přesto, že autorství je v mnoha
případech připsáno jiným. Jeho příběh
totiž s atmosférou textů přímo souvisí.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

8

PEREGRÍNEK
Davidovo blues není vzdálená teorie, ale
bytostná výpověď, často na hranici
lidských možností. Je to blues mezi
nebem a zemí.

 Na Velký pátek začíná novéna
k Božímu milosrdenství, končí v sobotu
22.
4.
před
svátkem
Božího
milosrdenství, tj. 2. nedělí velikonoční
 Na Velký pátek 14.4.
jsme
pozváni farností Střelice také k pěší
pouti na pouť ke kapli sv. Peregrina
po
nově
zbudované
poutní
cestě. Vychází se v 9:30 od kostela
Nejsvětější
Trojice
ve
Střelicích. Trasa vede lesem a je dlouhá cca
7 km. U kaple sv. Peregrina budou
poutníci mezi 11-12 hod.
 V týdnu po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné přinést postní
kasičky
 V neděli 23.4. na svátek Božího
milosrdenství budou mše svaté u Všech
svatých a v Moravanech slouženy se
zaměřením pro děti
 Poutní mše svatá ke cti sv.
Jiřího bude sloužena v sobotu 22.4.
v 18:00 v kostele sv. Jiří v Tikovicích
 Brigáda u kaple sv. Peregrina
pro přípravu na pouť bude v sobotu
29.4. v 9:00 hodin.
 V sobotu 6. 5. se koná pro
ministranty
celodenní
program
–
Ministrantský den v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci
 Pouť ke sv. Peregrinu se
uskuteční v pondělí 8. května. Průvod
vyjde ve 14 hodin od pneuservisu na ulici
Kyselkova, mše sv. u lesní kaple začne
v 15:00. Hlavní kazatel je pozvaný P.
Vít Severa ze Syrovic

PŘÍSLOVÍ – Modrost a její hostina
Jedním z velkých témat bohaté knihy
Přísloví je oslava moudrosti. Ta zde
vystupuje v personifikované podobě,
jako dáma, kterou je třeba mít v úctě,
protože její přízeň zcela mění kvalitu a
směr lidského života.
/Lada/

CO NÁS ČEKÁ
 Dodatečná mše sv. v pondělí 10.
dubna v 18:00 v Moravanech (během
mše sv. od 18:00 do 19:30 bude
možnost přijmout sv. smíření u
pozvaného zpovědníka z jiné farnosti)
 Ve středu 12. 4. v Ořechově
bude možnost přijmout sv. smíření
také po mši sv. do cca 19:30
 Ve čtvrtek 13.4. jsme zváni do
brněnské katedrály na mši sv., kterou
bude sloužit biskup s kněžími brněnské
diecéze. Missa
chrismatis
začne
v 9:00
 K modlitbě křížové cesty na
Velký pátek v našich farnostech se
můžeme připojit v 15:00 v kostele sv.
Jiří v Tikovicích, v 16:00 v kostele
Všech svatých v Ořechově a v 17:45
v Moravanech
 Na Velký pátek se uskuteční
během
obřadů
Umučení
Páně
dobrovolná sbírka na Boží hrob
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 Poutní mše svatá v Pršticích ke
cti sv. Jana Nepomuckého bude
sloužena 13. května v 16:30
 Jsme zváni na víkend rodin
v Osové Bítýšce od 19. do 21.
května. V pátek v 18:00 mše sv.
s farností, večerní program, v sobotu
v 9:00 pěší pouť do Křižanova, v 12:30
oběd, od 13:30 mše sv., večer v 18:00
táborák a možná fotbalový zápas 

V neděli v 9:30 mše sv. s farností.
Přihlášky u J. Šímy (tel.: 602 600 217)
 Nabízíme také ke zvážení účast
na společné pouti v sobotu 2. září do
Žďáru n. Sázavou na Diecézní pouť
rodin. Kdo by měl zájem vydat se
společně autobusem na tuto pouť,
prosím, zapište se v sakristii do
konce června, ať máme představu, zda
je zájem o autobus

Bohoslužby o Velikonocích
Ořechov –
sv. Jiří

Zelený
čtvrtek
13.4.
Velký pátek 15:00
14..4.
křížová cesta

Velikonoční
vigilie
15.4.
Hod Boží
velikonoční
16..4.
Velikonoční
pondělí
17.4.

14:30

Ořechov –
Všech svatých

Moravany –
sv. Václava

17:30

19:00

16:00
křížová cesta
17:00
Obřady
Umučení Páně

17:45
křížová cesta
18:30
Obřady
Umučení Páně

18:00

20:30

9:00

10:45

9:00

10:45

Nebovidy –
sv. Kříže

Prštice –
Sv. J.Nepom.

10:30
(o. Bláha)
14:30
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