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Drazí bratři a sestry,
znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro
přípravu na velikonoční svátky nám Bůh
ve své prozřetelnosti každý rok nabízí
postní období jako „svátostné znamení
našeho obrácení“. To nás vybízí
a zároveň nám umožňuje, abychom se
celým srdcem a celým životem vrátili k
Pánu. Tímto poselstvím chci i letos celé
církvi pomoci, aby tento čas milosti
prožívala s radostí a v pravdě. Přitom se
chci inspirovat Ježíšovými slovy z
Matoušova evangelia: „Protože se značně
rozmůže nepravost, ochladne u mnoha
lidí láska“ (24,12). Tato slova se objevují
v kázání o konci časů a zazněla v
Jeruzalémě, na Olivové hoře, kde později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi
na otázku učedníků Ježíš předpovídá
velké strasti a popisuje situaci, ve které
se společenství věřících může snadno
ocitnout: uprostřed bolestných událostí,
kdy falešní proroci svedou lid na scestí,
a v mnoha srdcích ochladne láska, která
je jádrem evangelia.
Falešní proroci
Zaposlouchejme se do evangelního
úryvku a snažme se porozumět, do
jakého převleku se tito falešní proroci
skrývají. Mohou se jevit jako „zaříkávači
hadů“, kteří manipulují lidskými city, aby

druhé zotročili a odvedli tam, kde je
chtějí mít. Falešní proroci mohou být
také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení
snadná a okamžitá východiska, která se
ale brzy ukážou být naprosto bezcenná.
Každý z nás je proto vybízen, aby se
zahleděl do srdce a zkoumal, zda se
nestává obětí těchto falešných proroků
a jejich lží. Musíme se naučit neulpívat
na tom, co se nabízí jako první dojem,
ale dívat se pod povrch a zkoumat, co v
našem srdci zanechává dobré a trvalé
stopy, protože to pochází od Boha a
slouží nám to ke skutečnému dobru.
Zamrzlé srdce
Dante Alighieri ve svém popisu pekla
představuje ďábla, jak sedí na ledovém
trůnu, uprostřed mrazivého osamocení
bez lásky. Jak se stane, že v nás
ochladne láska? Jaká znamení nám
naznačují, že v nás láska začíná
chladnout? Lásku víc než co jiného ničí
chamtivost po penězích, „kořen všeho
zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji následuje
odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před
útěchou z jeho slova a svátostí dáváme
přednost své opuštěnosti. To vše vede k
násilí obracejícímu se proti každému,
koho považujeme za hrozbu pro své
„jistoty“: proti nenarozenému dítěti,
proti nemocnému starci, proti přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo
proti bližnímu, který nesplňuje naše
očekávání.
Němým
svědkem
této
ochládající lásky je také stvořený svět.
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Země je otrávena odpadem, odhozeným
z nedbalosti anebo kvůli vlastním
zájmům.
Moře,
sama
znečištěná,
ukrývají
ostatky
nesčetných
ztroskotaných obětí nucené migrace.
Nebesa, podle Božího záměru vzniklá
proto, aby mu zpívala chválu, rozdírají
stroje, ze kterých se dolů snáší
nástroje smrti. Láska může ochladnout
také v našich společenstvích.
V
apoštolské
exhortaci
Evangelii
gaudium jsem se pokusil popsat ty
nejviditelnější
projevy
takového
nedostatku lásky. Jsou jimi sobectví
a duchovní lenost, sterilní pesimismus,
pokušení k uzavírání se do sebe,
vzájemné válčení a také mentalita
zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o
to, co je vidět, a tak polevujeme ve
svém misijním nadšení.
Co máme dělat?
Možná ve svém nitru anebo okolo sebe
zpozorujeme znamení, která jsem právě
popsal. Tehdy nám však církev, naše
matka a učitelka, společně s mnohdy
hořkým lékem pravdy nabízí v tomto
postním
období
také
sladký
a
uzdravující
prostředek
modlitby,
almužny a postu. Když věnujeme více
času modlitbě, umožníme svému srdci,
aby se zbavilo všech skrytých lží,
kterými sami sebe klameme, a nalezlo
útěchu v Bohu. On je náš Otec a chce,
abychom měli život. Almužna nás
osvobozuje od chamtivosti a pomáhá
nám vidět ve svém bližním bratra nebo
sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom

mně. Jak bych si přál, aby se almužna
pro každého z nás stala skutečným
životním stylem! Půst oslabuje naše
sklony k násilí, odzbrojuje nás a je
významnou příležitostí k růstu. Půst nás
probouzí a působí, že jsme vnímavější
vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu
poslouchat Boha, který jediný dokáže
utišit náš hlad.
Velikonoční oheň
Především vybízím vás, kdo patříte k
církvi, abyste na cestu postem
nastoupili s nadšením a nechali se
podpírat almužnou, postem a modlitbou.
A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky
v mnoha srdcích začíná skomírat,
vězme, že pro Srdce Boží to nikdy
neplatí! On nám stále dává nové
příležitosti, jak znovu začít milovat.
Jedním z takových okamžiků milosti
bude i letos iniciativa „24 hodin pro
Pána“, která celé společenství církve
zve, aby přijalo svátost smíření
spojenou s eucharistickou adorací. V
roce 2018 se inspiruje slovy žalmu „u
tebe je odpuštění“ (130,4) a uskuteční
se od pátku 9. března do soboty 10.
března.
/Poznámka: V Brně bude v pátek 9. 3.
2018 v kostele sv. Maří Magdalény
(Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin
možnost zpovědi. Současně bude
vystavena eucharistie. Od 20 do 22
hodin pak proběhne v katedrále sv.
Petra a Pavla Nikodémova noc tj. chvíle
ztišení, modlitby a další možnosti
přijmout svátost smíření./
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Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme znovu
slavit
jímavý
obřad
rozsvícení
velikonoční svíce: toto světlo získané z
„nového ohně“ postupně přemůže
temnotu
a
osvětlí
bohoslužebné
shromáždění.
„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu
ve světlo promění,“ abychom všichni
mohli znovu prožít to, co zažili učedníci
na
cestě
do
Emauz.
Budeme-li
naslouchat Božímu slovu a čerpat posilu
z eucharistického chleba, bude i v
našem srdci stále vroucněji planout víra,
naděje a láska. Ze srdce vám žehnám a
modlím
se
za
vás
všechny.
Nezapomínejte se, prosím, modlit i vy
za mě.
/Papež František/

bloudil o hladu, než nalezl své rodiče.
Doma měl sen, v němž ho hlasy Irů
vyzývaly, aby se vrátil do Irska jako
misionář. Nejdříve žil několik let jako
mnich na Lérinských strovech u
Azurového pobřeží a potom se v Galii
připravoval u sv. Germána, biskupa v
Auxerre, na přijetí kněžství. Byl
vysvěcen na kněze a brzy i na biskupa.
Odebral se na pouť do Říma, kde dostal
od papeže sv. Celestina pověření k
hlásání evangelia v Irsku.

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Patrik
Žil na přelomu 4. a 5. století. Narodil se
kolem roku 385 v západní Anglii. Jeho
otec působil jako úředník, městský
radní a zároveň jáhen a dědeček byl
knězem. Patrik nebyl moc věřící, spíš ho
zajímal světský život, ale když mu bylo
16 let, přepadli irští piráti statek jeho
otce na pobřeží. Odvlekli mnoho zajatců
a mezi nimi i Patrika. Prodali ho do
otroctví v Irsku. Tam pásl ovce a trpěl
přitom hladem. Toto soužení způsobilo,
že se změnil. V zajetí doopravdy uvěřil v
Boha a intenzivně se modlil. Naučil se tu
dokonale irsky a poznal irské obyčeje a
způsob života. Po šesti letech se mu
podařilo uprchnout na lodi, směřující do
jižní Francie. Po třech dnech se dostal
na břeh své vlasti, ale ještě dlouho

Foto: zdroj Wikipedie

Roku 432 začal sv. Patrik procházet
Irsko křížem krážem a všude s
apoštolskou horlivostí hlásal slovo Boží.
Nejdříve obrátil hospodáře, u kterého
sloužil jako otrok, a potom samotného
krále Laognaira, s kterým se setkal na
Bílou sobotu a získal pověst mocného
muže. Snažil se nahradit pohanské
svátky křesťanskými, čímž dosáhl toho,
že se nakonec druidové a bardové stali
křesťanskými mnichy a pohanské kněžky
žily po způsobu řeholnic. Jeden z
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bývalých bardů začal nadšeně skládat
zpěvy na Kristovu oslavu. Roku 444 si
Patrik zřídil v Armagh své biskupské
sídlo. Budoval biskupská sídla i na jiných
místech a zval do Irska kněze a biskupy
z jiných zemí, takže se Irsku brzy
říkalo "ostrov svatých". Irové ho
milovali jako otce a bohatí mu nosili
dary, které Patrik ale odmítal se slovy,
že chudoba je nejjistější cesta do nebe.
Za poměrně krátkou dobu asi 30 let
jeho působení se stalo prakticky celé
Irsko křesťanským. Pokřtěné Iry Patrik
učil číst a psát a ty nejschopnější z
nich světil na kněze. Zemřel kolem roku
461.
/podle abcsvatych.com vybrala Leona/

uvědomit, že náš život je plný temných
a bolavých skutečností; to víme i bez ní.
Je to především jedinečný způsob, jak
vědomě propojit to těžké v našem
životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak
si uvědomit a prožít, že na životní
těžkosti nejsme sami.
Křížovou cestu jsou křesťané zvyklí se
modlit především v pátek a v době
postní, protože si skrze ni připomínají
Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro
nás. Většinou se křížovou cestu modlíme
společně. Křížovou cestu je možné
pojmout i jako osobní modlitbu, v níž
chceme na své vlastní životní cestě nově
potkat Krista. Proto je možné se ji
modlit kdykoliv, nejen v době postní, a
není dokonce ani nutné se ji pomodlit
naráz celou. Někdy nám postačí jen
několik zastavení, nebo dokonce jen
jedno. Důležité je naučit se spojovat
svoji životní cestu s jeho cestou,
otevřít se pro to, co nám chce říci,
zahlédnout ho přítomného v tom, co
prožívám, a sjednotit se s ním ve svých
postojích, smýšlení a jednání.
Chceme-li se opravdu modlit, a ne se jen
něco „odmodlit“, je třeba se pro
modlitbu rozhodnout, což v praxi
znamená vyčlenit si na ni čas a zvolit si
pro ni vhodné místo. Mohu být tiše na
jednom
místě
a
kvůli
lepšímu
soustředění si před sebe položit kříž
nebo zapálit svíci. Mám-li možnost,
mohu se modlit pomocí obrazových
zastavení křížové cesty v některém
kostele nebo v přírodě.

LITURGIE A MODLITBA
Křížová cesta
Modlitba křížové cesty se vyvíjela v
průběhu církevních dějin (od 4. století
až po dnešek). Na jejím rozšíření se
podíleli především františkáni. Je to
jednoduchá modlitba skládající se
obvykle ze čtrnácti zastavení, které
nám připomínají Ježíšovo utrpení od
Pilátova soudu až po jeho pohřbení. V
dnešní době se začíná přidávat patnácté
zastavení pojednávající o Ježíšově
zmrtvýchvstání.
Křížová cesta je meditativní modlitba.
Jejím účelem je přivést člověka k
poznání, co všechno musel Ježíš vytrpět
pro naši spásu. Toto poznávání je
postupné, má mnoho rovin, proto se tato
modlitba nikdy nevyčerpá. Modlitba
křížové cesty není jen příležitost, jak si
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U každé modlitby hodné toho jména je
třeba si nejprve uvědomit Ježíšovu
přítomnost,
vstoupit
do
jeho
přítomnosti a poprosit o Ducha svatého,
o vnímavé srdce, abychom dobře
rozuměli tomu, co nám Pán chce říci a v
čem se nás chce dotknout. K tomu je
možno použít i úvodní modlitbu, nebo se
v tomto duchu pomodlit vlastními slovy.
Pak už je třeba jen pomalu si přečíst
text spojený s konkrétním zastavením
křížové cesty a tiše naslouchat Božímu
slovu, které je v něm ukryté. Mohu se
ptát Pána, v čem se mě dané slovo týká,
a posléze prosit o milost proměnění
mysli podle mysli Kristovy (srov. Flp
2,5n). Jinými slovy, mohu prosit, abych
mocí Kristova Ducha dokázal ve své
konkrétní situaci myslet, mluvit a
jednat, jak by jednal Kristus na mém
místě.
/podle www. pastorace.cz vybrala Lada/

nezáleží výhradně na nás. Je to Duch,
který nám přichází na pomoc, učí nás
modlitbě, vnuká, co je potřeba. To však
předpokládá, že náš základní postoj v
modlitbě bude naslouchání, postoj toho,
kdo se nechá vést, asi tak, jako se při
tanci nechává vést partnerka svým
partnerem.“
V závěru knihy mě oslovilo zamyšlení k
modlitbě
Korunky
k
Božímu
milosrdenství. Vždycky jsem měla
problém se slovy - obětuji Ti Tělo a
Krev, Duši i božství Tvého nejmilejšího
Syna … jak mohu obětovat něco, co
nemám? Nechápala jsem. Kniha mi
pomohla.
„Klíčem k porozumění, jakou prosbu
vlastně pronášíme jsou slova „obětuji“ a
„smír“.
V
pohanské
mentalitě
představovala
smírná
oběť
úkon,
kterým si provinivší se člověk snažil
naklonit Boha, který se na něj – podle
lidských představ – hněval. V židovskokřesťanském pohledu je však smíření s
Bohem úkonem, kterým člověk dovoluje
Bohu, aby odstranil překážky, vzniklé na
lidské straně hříchem, poněvadž toho
není sám schopen a obětováním člověk
prosí Boha, aby tento obnovený vztah
posvětil a přijal. Proto je možné,
abychom my, lidé, nabízeli Bohu jako
Syna, neboť Otec sám nám jej dal jako
Prostředníka našeho smíření se sebou.“
Tato malá knížka formátu A5 o 59
stranách je pro všechny hledající
nachystána ve farní knihovně.
/Jana Ryšavá/

FARNÍ KNIHOVNA
Nedávno jsem si vzadu v kostele našla
malou knížku – O
modlitbě –
Minikatechismus,
praktické
úvahy
Otce Pavla Vojtěcha Kohuta OCD.
Velmi čtivě a lidsky je tu rozebíráno
téma modlitby a zamyšlení k modlitbě
Korunky k Božímu milosrdenství. O dvě
citace bych se s vámi ráda podělila:
„Na modlitbu nejsme sami, nezáleží to
všechno jen na nás, nemusíme se bát, že
to břemeno neuneseme! Někdy je pro
nás těžké se modlit, ale zvláště v
takových chvílích si potřebujeme
vzpomenout, že „úspěch“ naší modlitby
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Je kulturní památkou České republiky,
jeho původ sahá do 13. století. V Lesním
Hlubokém je zámecká kaple sv. Anny,
kde je jednou ročně sloužena poutní
mše svatá.
Zajímavou
aktivitou
domašovských
farníků je ruční pletení obvazů z příze
zasílané na pomoc malomocným.
/Leona/

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
3. část – Farnost Domašov
Do farnosti patří obce Domašov,
Javůrek, Lesní Hluboké, Rudka a Říčky.
Velikost domašovského katastru se v
průběhu staletí mnohokrát změnila. Byl
několikrát
odňat
z
vlastnictví
Rajhradského kláštera a znovu vrácen.
I privilegia Rajhradského klášteru byla
obnovována
a odnímána
českými
panovníky. Domašov procházel složitou
dobou českých a moravských dějin a to
se samozřejmě projevilo i na jeho
historii. Přesto však nejvíce byl spojen s
dějinami Rajhradského kláštera.
V Domašově se nachází farní kostel sv.
Vavřince.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Farní ples
V tomto roce se konal již čtvrtý farní
ples. Jako každoročně bylo zcela
vyprodáno. Každý, kdo se zúčastnil byť
jen jedenkrát, ten se na další ples moc
těšil. Otec Mariusz z Moravan zahájil
ples úvodním slovem a společnou
modlitbou. Mladí z Ořechova, Moravan i
Nebovid se jako každoročně skvěle
postarali o důstojný průběh celé akce.
Vytvořili nám nápaditou výzdobou sálu
krásné prostředí, kde se každý skvěle
pobavil nejen tancem, ale i bohatým
kulturním programem, o který se rovněž
zasloužila mládež. Kapela hrála, lidé
tančili a vše probíhalo velice poklidně za
celovečerního moderování manželů Evy
a Jiřího Šímových. Tombola byla
neobyčejně bohatá a téměř každý si
odnesl aspoň malou výhru. A pro ty,
kteří nevyhráli nic v tombole, je tu
něco, co je mnohem víc. Je to pocit, že
patříme k sobě v našem krásném
křesťanském společenství, kde jsme
všichni bratry a sestrami.

Foto: zdroj domasov.info.cz
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Doufám, že bude-li Pán chtít, zase se za
rok spolu sejdeme na dalším, již pátém
farním plese.
/manželé Urbanovi/

Třetí zjevení Panny Marie
13. července 1917 se ve Fatimě třem
pasáčkům – Lucii, Františkovi a Hyacintě
– Panna Maria zjevila potřetí a ukázala
jim peklo. V tomto zjevení pasáčkům
řekla, že si přeje, aby se ve světě
ustanovila
úcta
k jejímu
Neposkvrněnému Srdci, a také hovořila
o smírném svatém přijímání v první
soboty v měsíci. „Viděli jste peklo, kam
se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby
je zachránil, chce Bůh ve světě zavést
úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.
Jestliže lidé udělají, co vám řeknu,
mnoho duší se zachrání a bude mír…“
Velký příslib
O osm let později, 10. prosince 1925, se
Panna Maria zjevila Lucii a řekla:
„Dcero, pohleď na mé Srdce, ovinuté
trny,
kterými
je
nevděční
lidé
probodávají rouháním a nevděkem. Snaž
se alespoň ty mě potěšit a řekni, že
slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců
v první sobotu vyzpovídají, přijmou
svaté přijímání, pomodlí se růženec a
stráví 15 minut při rozjímání 15
tajemství růžence, že jim budu blízko v
hodině smrti se všemi milostmi, které
potřebují ke spáse.
Proč právě pět prvních sobot?
Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním
sobotám, protože existuje 5 urážek a
rouhání proti
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
1. rouhání proti Neposkvrněnému Početí
Panny Marie,
2. rouhání proti jejímu Panenství,

Foto: Štěpán Langášek

Adorace s modlitbou růžence
Každou 1. sobotu v kostele sv. Jiří
v 8:30 se sejde skupinka věřících. Otec
Krzysztof vystaví Nejsvětější svátost a
modlí se všichni společně růženec.
Dovolte malé připomenutí, proč tomu
tak je.
Zaslíbení prvních sobot v měsíci
Podobně jako jsou první pátky v měsíci
zasvěceny
Nejsvětějšímu
Srdci
Ježíšovu, slavením prvních sobot v
měsíci
se
zasvěcujeme
Mariinu
Neposkvrněnému Srdci na smír za
urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými
je její Srdce uráženo. K tomu nás
vybízela sama Panna Maria ve Fatimě již
před sto lety.
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prvních pět sobot je projev její pokory,
kterou má i v nebi, protože se necítí
hodna stejné úcty. Moje prosba je však
projevem mé lásky, která nemůže snést,
abych dostal více než ta, se kterou jsme
v lásce spojeni.“

3. rouhání proti jejímu Božskému
Mateřství,
4. rouhání těch, kteří otevřeně zasévají
do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i
nenávist vůči Matce Boží,
5. urážky těch, kteří ji hanobí v jejích
obrazech a sochách.
Velká přislíbení k pobožnosti pěti
prvních sobot
K pobožnosti pěti prvních sobot byla
dána velká přislíbení: „Všem, kdo po pět
po sobě následujících prvních sobot v
měsíci splní požadované podmínky,
slibuji, že při nich budu v hodině smrti
se všemi milostmi potřebnými ke spáse
jejich duše.“
Podmínky smírných pobožností prvních
sobot v měsíci
1. svatá zpověď,
2. svaté přijímání na smír,
3. pět desátků svatého růžence,
4. rozjímání o tajemství sv. růžence o
jednom nebo více tajemstvích (15
minut).
Zpověď je možné vykonat před nebo po
první sobotě s úmyslem smíru za urážky
Neposkvrněného Srdce Panny Marie;
další tři podmínky však musí být splněny
v den první soboty. Toto vše konat s
úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce
Panny Marie pět po sobě jdoucích
prvních sobot.
Devět prvních sobot
Panna Maria žádala prostřednictvím
fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však
mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to
zdůvodnil takto: „Prosba mé Matky o

Nebojme se slavení prvních pátků či
sobot – text je sice obsáhlý, ale ve
stručnosti se dá říci, že obětujeme
Pánu jednou za měsíc zhruba hodinu
svého času. A to ve srovnání s tím, co
pro nás vykonal Ježíš, snad nelze brát
ani jako oběť. Proto se navzájem
povzbuzujme k slavení a uctívání Srdce
Panny Marie a nebuďme hluší a lhostejní
k jejímu přání.
/podle pastorace. cz vybrala Leona/
Ministranti
Na šestadvacet ministrantských týmů
spolu v neděli 28. ledna 2018 zahájilo
další
ročník
Ministrantského
florbalového turnaje v Telnici. Taky
kluci z Ořechova dorazili, tentokrát
vybaveni
svými
červenými
„ministrantskými“
tričky.
Program
dlouhého odpoledne zahájil pan děkan
Jan Nekuda, který všem na úvod
požehnal a připomenul, že v tento den
slavíme svátek velký církevní učitel sv.
Tomáš Akvinský, patron studentů.
V mladší kategorii se naši ministranti
umístili na 5. místě (z 11 týmů) a Klárka
Makyčová z Moravan, která posílila náš
tým, získala ohodnocení nejlepšího
brankáře (brankářky). Ve starší
kategorii kluci obsadili 6. místo (z 8
týmů). Byli skvělí! Blahopřejeme!
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Během jarních prázdnin od 5. února se 8
ministrantů v Ořechově scházelo, aby
společně prožili v Ořechově jarní
prázdniny. Dopoledne jsme hrávali
florbal venku na hřišti, odpoledne
pohybové a stolní deskové hry na faře.
Domů jsme přišli jen na jídlo 
Nejzábavnější asi pro všechny byla
středa. Od rána zase florbal a po obědě
jsme se sešli na faře. Navečer jsme se
všichni vydali na mši sv. do Tikovic do

kostela ke sv. Jiří. Po mši svaté jsme se
vrátili na faru, hráli Monopoly, Dostihy
a sázky, podívali se na film a to nejlepší
– přespali jsme na faře. To byl zážitek!
Ve čtvrtek ráno jsme posnídali buchty
od maminek, zahráli si ještě nějaké hry,
uklidili a kolem poledne se vrátili domů.
Byly to pěkné jarňáky a byli jsme rádi,
že jsme je strávili spolu.
/Radek Steingart/

Foto: František Kroutil

FARNÍ MATRIKA
Sv. Jiří:
Pohřby: + Gustava Pehalová

Všech svatých:
Pohřby: + Božena Urbanová
+ Richard Prokeš
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POZVÁNÍ Z DIECÉZE

CO NÁS ČEKÁ

 Postní duchovní obnova v Kostelním
Vydří pro manžele 16.-18.3.2018
(začátek v pátek v 17:00, zakončení
v neděli okolo 15:00). Duchovní obnovu
povede otec karmelitán Serafim Jan
Smejkal. Přihlášky: simova.e@seznam.cz

 v neděli 4.3. nás navštíví při mši sv.
v 9:15 u Všech sv. sestry z Kongregace
Sester od Andělů. Poví nám o svém
apoštolátu a představí projekt pro
mládež. Po mši sv. jsme srdečně zváni
na setkání na faře.

 Pouť 23.3. na Květný pátek u
Panny Marie Bolestné ve Sloupu u
Moravského Krasu. Mše sv. v 5, 6, 7, 8
a 9 hodin. V 10:30 hlavní mše sv., v
13:00
křížová
cesta,
svátostné
požehnání, uctění ostatků sv. Kříže.
V 18:00 mše sv. a zakončení pouti.

 v neděli 4.3. se koná sbírka na
farní investice. Dobrovolná sbírka na
Boží hrob se koná na Velký pátek 30.3.
 v pátek 9.3. v 17:30 u Všech sv.
bude sloužena mše sv. se zaměřením
pro děti. Děti mohou přinést svůj
nakreslený obrázek na téma: křížová
cesta

 Diecézní setkání mládeže s otcem
biskupem Vojtěchem v sobotu 24.3. od
8:30 v katedrále na Petrově. Téma pro
rok 2018 je: „Neboj se, Maria, neboť
jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30)

 víkendovka pro ministranty na faře
ve Fryšavě po Žákovou horou se koná
16.-18.3.2018
 k modlitbě křížové cesty se můžeme
připojit ve středu v 17:00 u sv. Jiří
v Tikovicích, v pátek v 18:00 u Všech sv.
a v sobotu v 16:00 v Pršticích. V neděli
25.3. jsme zváni na křížovou cestu
v přírodě: sraz ve 14:00 u kostela
sv. Jiří a půjdeme na tikovický kopec
ke kříži

 Missa chrismatis na Zelený čtvrtek
29.3. v 9:00 v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně / Poznámka: Ve čtvrtek
Svatého týdne dopoledne se ve všech
katedrálách koná mše při svěcení olejů,
latinsky missa chrismatis. Doslovně
přeloženo mše křižma. Je to krásná
bohoslužba, při níž je katedrála plná
kněží z celé diecéze, kteří obklopují
svého biskupa. Spolu s ním slaví
eucharistii, připojují se k žehnání olejů
pro
nemocné
a
katechumeny
a
koncelebrují při svěcení směsi oleje a
vonného balzámu nazývané křižmo./

 na Velký pátek 30.3. jsme zváni
k pěší pouti (cca 6 km) od kostela
Nejsvětější Trojice ve Střelicích ke
kapli sv. Peregrina. Vychází se v 9:30.
 na Velký pátek 30.3. začíná modlitba
novény k Božímu milosrdenství

 Národní pochod pro život a rodinu
7.4. Více na pochodprozivot.cz
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Bohoslužby o Velikonocích 29.3.-2.4.2018
Ořechov –
sv. Jiří

Ořechov –
Všech svatých

Zelený čtvrtek
29.3.
Velký pátek 30.3.
Začíná Novéna
k Božímu
milosrdenství
Velikonoční vigilie
31.3.

Prštice

Radostice

17:30
15:00 kříž.cesta

17:00 kříž. cesta
17:30 obřady
Umučení Páně
19:00

Hod Boží
velikonoční 1.4.

8:00

9:15

Velikonoční
pondělí 2.4.

8:00

9:15

11:00

11:00

Svátost smíření před Velikonocemi

 během postní doby zpovídá o. Krzysztof v obvyklých časech, tj. před mší sv.

 v pátek 23.3. u Všech sv. bude zpovídat o. Mariusz od 17 do 19 hodin
(v 17:30 mše sv.)
 ve středu 28.3. u sv. Jiří bude zpovídat o. Mariusz od 17 do 18:30 hodin
(v 17:30 mše sv.)
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Bohoslužby v březnu 2018
2.3. 1. pátek
3.3. 1. sobota

pátek
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Všech sv.
Sv. Jiří
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

17:30
8:30
15:30
16:30
8:00
9:15

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Sv. Jiří
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Sv. Jiří
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15

Sv. Jiří
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15

27.3.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

28.3.

středa

Sv. Jiří

17:30

4.3. 3. neděle postní
6.3.
7.3.
9.3.
10.3.
11.3. 4. neděle postní
13.3.
14.3.
16.3.
17.3.
18.3. 5. neděle postní
20.3.
21.3.
23.3.
24.3.
25.3. Květná neděle

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

Mše sv.
Růženec
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.pro děti

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv.

Bohoslužby o Velikonocích najdete na předchozí stránce.
Časopis je určen pro vnitřní potřeby farníků. Vydává Římskokatolická farnost Ořechov. Redakce: Leona
Steingartová, Lada Badinová, P. Krzysztof Drzazga. Grafická úprava: István Steingart. Příspěvky můžete
zasílat na adresu peregrinek@email.cz. Telefon: 777 674 936
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