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ÚVODNÍ SLOVO
Na nebi se objevila „žena oděná
sluncem“ – prohlašuje vizionář z ostrova
Patmos v Apokalypse a poznamenává, že
byla v jiném stavu a měla porodit syna.
Potom jsme v evangeliu slyšeli Ježíše,
jak říká učedníkovi: „To je tvá matka“.
Máme Matku! „Tak krásná paní,“
komentovali to onoho požehnaného dne,
cestou domů mezi sebou fatimští
vizionáři.
A
večer
se
Hyacinta
nedokázala udržet a vyjevila tajemství
mamince: „Viděla jsem dnes Madonu.“
Viděli
nebeskou
Matku.
Stejným
směrem jako jejich oči se dívaly oči
mnohých, ale nespatřily nic. Panenská
Matka sem nepřišla, abychom ji viděli.
Na to budeme mít celou věčnost, rozumí
se, pokud dojdeme do nebe.
Ona však předpovědí a varováním před
nebezpečím pekla, kam směřuje - často
předkládaný i vnucovaný – život bez
Boha a znesvěcující Boha v Jeho
stvoření, nám přišla připomenout Světlo
Boha, který přebývá v nás a přikrývá
nás, neboť „dítě bylo uchváceno do
nebe k Bohu“.
Máme Matku. Přimknuti k Ní jako děti
prožíváme naději, která spočívá na
Ježíši, protože, „v síle nového života
budou kralovat skrze jednoho, totiž
Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti
dostávají milost a dar ospravedlnění“.
Ježíš svým nanebevstoupením usadil

vedle nebeského Otce naše lidství,
které přijal v lůně Panenské Matky a
které už nikdy neopustí. Upevněme jako
kotvu naši naději v onom lidství
umístěném na nebi po Otcově pravici.
Tato naděje ať je v životě nás všech
vzpruhou! Nadějí, která nás nese
neustále, až po poslední výdech.
Máme příklad svatých Františka a
Hyacinty Martových, které Panna Maria
uvedla do nezměrného moře Božího
Světla a přiměla je, aby se klaněli Bohu.
Odtud se jim dostávalo sil k překonávání
protivenství a utrpení. Boží přítomnost
se stala konstantou jejich životů, což se
zřetelně projevuje úpěnlivou modlitbou
za hříšníky a ustavičnou touhou být u
„Ježíše skrytého“ ve svatostánku. Pod
Mariiným pláštěm se neztratíme; z
jejích rukou přichází naděje a pokoj,
jež potřebujeme a které vyprošujeme
všem svým bratřím ve křtu a v lidství,
zejména nemocným a postiženým,
vězněným a nezaměstnaným, chudým a
opuštěným. Prosme Boha s nadějí, aby
nám lidé naslouchali; a obracejme se k
lidem s jistotou, že nás podporuje Bůh.
Bůh nás stvořil jako naději pro druhé,
naději,
která
je
skutečná
a
uskutečnitelná v každém životním stavu.
„Požadováním“ a „vyžadováním“ plnění
povinností vlastního stavu, tady nebe
vyhlašuje skutečnou a všeobecnou
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mobilizaci proti lhostejnosti, která
zmrazuje srdce a zhoršuje naši
krátkozrakost.
Nechceme
být
potracenou nadějí! Život může přežít
jedině díky velkodušnosti jiného života.
„Jestliže pšeničné zrno nepadne do
země a neodumře, zůstane samo;
odumře-li však, přinese hojný užitek“ –
to řekl a uskutečnil Pán, který nás
neustále předchází. Když procházíme
křížem, On už jím prošel před námi.
Nevystupujeme tak na kříž, abychom
nalezli Ježíše, nýbrž On se ponížil a
sestoupil na kříž, aby nalezl nás,
přemohl v nás temnoty zla a přivedl nás
zpět ke Světlu.
Pod Mariinou ochranou jsme ve světě
ranními
hlídkami,
které
dovedou
kontemplovat pravou tvář Ježíše
Spasitele,
jež
se
zaskvěla
o
Velikonocích, a znovu objevit mladou a
krásnou tvář církve, která září, když je
misijní, přívětivá, svobodná, věrná,
chudá na prostředky a bohatá láskou.
/ z homilie papeže Františka při
kanonizační liturgii bl. Františka a
Hyacinty Martových, Fatima 13.5.2017/

Nanebevstoupení Páně
Občas slýchám při setkáních: Nebylnebyla jsem dostatečně připravenýpřipravená na manželství. Nevěděl jsem,
co mě čeká. Od kněží prožívajících
těžkosti podobně: Nebyl jsem na to
připravený. Nevím, jak to mám řešit. O
tomto jsem neslyšel během celého
studia. Nemám nic proti dobré přípravě.
Naopak. V obou případech si ale
nedokážu představit přípravu na ten
který stav, jež by zahrnovala všechno,
co se může stát. Být dokonale
připravený na své životní povolání je z
tohoto hlediska nemožné.
Přesto jsem také slyšel lidi žijící v
manželství děkovat za to, že v přípravě
do života dostali od rodičů i kněží vše,
co potřebovali. A slyšel jsem takto
mluvit i kněze. Tito lidé cítili, že přes
všechny možné nedostatky a omezení,
je výchova, kterou prošli, přivedla k
Bohu, jako majáku v rozbouřených
vodách života. Proč takto začínám?
Možná, že zmiňované postoje mají svou

LITURGIE A MODLITBA
Pane Ježíši, když jsi vstoupil na nebe,
neopustil jsi nás. Jsi stále s námi a
vedeš svou církev. Děkujeme ti za
všechny způsoby, v nichž se s tebou
můžeme setkávat, zvláště za
eucharistii. Pomoz mi, abych tě vždycky
přijímal s úctou a vírou. Amen.
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paralelu u apoštolů, od kterých odchází
jejich Mistr, jak znovu prožíváme v
bohoslužebných
textech
slavnosti
Nanebevstoupení Páně.
Bůh, který v osobě Ježíše Krista
vstupuje do konkrétních lidských dějin
svým narozením a především svým
křtem, vystupuje ke svému i našemu
Otci. Je to událost současně historická
i přesažná, jak říká Katechismus
katolické církve. Ježíšovo oslavené
lidství vstupuje nezvratně do Božské
slávy symbolizované oblakem a nebem.
Končí doba, kdy se důvěrně potkává s
učedníky, jí s nimi a učí je o království.
A co se děje předtím? Apoštolové mají
za sebou tříletou univerzitu v jeho
blízkosti
a
dnes
jim
končí
čtyřicetidenní postgraduál, v němž měli
možnost uvidět zvláště velikonoční
události pohledem, kterým mohou
pochopit, co se vlastně dělo a děje. Jsou
vyzváni, aby čekali na Ducha Svatého,
kterým mají být pokřtěni, aby mohli
naplnit své poslání. Takto je to psáno ve
Skutcích apoštolů. Takto to dobře
známe. Ale Matouš vidí tuto událost
loučení Ježíše s apoštoly z trochu
jiného úhlu a nás zaráží a překvapuje,
když slyšíme: „ Uviděli ho a klaněli se
mu, někteří (a je možné překládat i
„všichni“) však měli pochybnosti.“
Jaké
pochybnosti?
O
Ježíšově
vzkříšení? To evidentně ne. O čem tedy
mohli pochybovat? Souviselo to spíše s
posláním, které přišel uskutečnit jejich
Pán a které mělo být svěřeno jim. Tedy

péče o Boží království. My bychom mu
na jejich místě asi také řekli: „Jak teď
můžeš odejít, vždyť právě všechno
začíná! Bez tebe to dál nepůjde, my na
to nemáme, nejsme připraveni na takový
úkol, stanou se z nás sirotci...“
Ale Ježíš, jako by ignoroval jejich
pochybnosti, je pověřuje posláním:
„Jděte tedy a získávejte za učedníky
všechny národy, křtěte je ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého....“
Víme o tom, že my jsme ti učedníci,
kteří
byli
získáni
a
uvěřili?
Přijímáme na sebe také starost o Boží
království? Jestli ano, potom i pro nás
platí jeho zaslíbení: Hle, já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa.
Co z toho vyplývá? Rozlučme se s
myšlenkou, že na všechno v životě
budeme
připraveni,
že
nás
nic
nepřekvapí. Naopak. Posilněme v sobě
jistotu, že pokud přijmeme poslání být
svědky Božího království v rodinách i
všude tam, kde žijeme, že On bude s
námi. Ať tato jistota majáku nad
rozbouřenými vodami, jistota pevného
bodu, kterým lze pohnout zeměkoulí,
proměňuje – stejně jako kdysi u
apoštolů – naše nejistoty v radostnou
důvěru.
/slova brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho (2008)/
Mezi slavností Nanebevstoupení Páně a
Sesláním Ducha svatého se koná tzv.
novéna:
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Písmo potvrzuje, že devět dnů před
Nanebevstoupením Páně a Sesláním
Ducha Svatého apoštolové "jednomyslně
setrvávali v modlitbách spolu se ženami,
s Ježíšovou matkou Marií a s jeho
příbuznými" (Sk 1, 14) v očekávání
"vyzbrojení mocí z výsosti" (Lk 24, 49).
Z modlitby a reflexe nad touto událostí
spásy vyvstala pobožnost svatodušní
novény, která je mezi křesťanským
lidem velmi rozšířená. V misálu a v denní
modlitbě církve (zvláště při nešporách)
je tato "novéna" vlastně již obsažena:
biblické texty a texty modliteb různými
způsoby volají k očekávání Utěšitele.
Novéna před Sesláním Ducha Svatého
začíná letos v pátek 11.5 a trvá do
19.5.

nekvašených chlebů a připomíná událost
vylití Ducha svatého na apoštoly
shromážděné ve večeřadle, při níž bylo
dovršeno Kristovo působení, zjevena
Nejsvětější Trojice a slavnostně
ustanovena církev. Církev v liturgii
oslavuje Boha, vyznává svou víru a prosí
o tohoto samého Ducha svatého, který
byl darován na počátku, když se začalo
šířit evangelium.
Všemohoucí, věčný Bože, ty nám dáváš
každoročně v období padesáti dnů znovu
prožívat uskutečnění a
naplnění velikonočního díla naší
spásy; nepřestávej sesílat dary svého
svatého Ducha, aby tě lidé všech národů
a jazyků společně chválili a oslavovali.
/ podle www.liturgie.cz/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Peregrin a Panna Maria
V měsíci květnu naše farnost už
desetiletí připravuje pouť ke kapli sv.
Peregrina, ke cti světce, který ve svém
životě uctíval Pannu Marii. Sv. Peregrin
prožil po obrácení svůj život v Řádu
služebníků Panny Marie – servitů.
Peregrin láskyplně a s úctou hleděl na
Pannu Marii. Ona vedla jeho kroky ke
Kristu. Nechme se i my vést.
„Neposkvrněná Panno, Matko,
Ochránkyně a Orodovnice svatého
Peregrina. Jako sv. Peregrin, i my se
s důvěrou obracíme k tobě s pokornou
prosbou. Dej, abychom objevili a
uskutečnili plány, které má s námi Bůh.

Slavnost Seslání Ducha svatého
je korunou velikonočního období, velkým
oktávem velikonočním (je osmou nedělí
po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně).
Navazuje na židovské svátky letnic,
konané padesát dní po slavnosti
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Dej, abychom našli zalíbení
v následování evangelia tvého syna a
plnili vůli našeho nebeského Otce.
Spolu s tebou, Panno Maria, chválíme
Otce, Syna i Ducha svatého nyní i
vždycky a na věky věků. Amen.“

několik inspirativních myšlenek. Bůh
miluje všechny lidi stejnou láskou a
všechny je chce dovést k dokonalosti,
ale každého přitom vede úplně jinou
cestou. To znamená, že vnuknutí Ducha
svatého se projevují u každého člověka
jinak a různě často. Ducha nelze
k ničemu nutit, Bůh je pánem svých
darů. Jak se otevřít Duchu sv., nebránit
se jeho působení, učit se rozeznávat
jeho hlas a dát se jím vést? Ve
jmenované knize je postupně rozebráno
několik „podmínek“, kdy se působení
Ducha svatého může projevit. Chválit
Pána, z celého srdce děkovat – za vše,
toužit a prosit „Veď mne ve všech mých
rozhodnutích a dej, ať nezanedbám
žádné tvé vnuknutí“, rozhodnout se
Bohu nic neodepírat, žít v důvěřivé
poslušnosti a odevzdanosti, na ničem
nelpět, setrvávat ve vnitřním tichu a
pokoji,
věrně
vytrvávat
v osobní
modlitbě, zkoumat hnutí svého srdce
skrze pravidelnou svátost smíření … asi
je lépe pročíst knihu pozorně sám 
Knihovna na faře je otevřena každou
1. neděli po mši sv. v 9:15. Nebo
můžete
využít
samoobslužné
vypůjčování knih, kdykoli jste na faře u
příležitosti
setkání
„vašeho“
společenství.
/Leona/

/úryvek z Novény ke sv. Peregrinu/
FARNOSTI OŘECHOV
A SPOLEČENSTVÍ SV. PEREGRINA
SRDEČNĚ ZVOU NA

POUŤ KE CTI A CHVÁLE
SV. PEREGRINA V ÚTERÝ 8.5.2018
PROGRAM:
14:00 VYJDE PRŮVOD OD PNEUSERVISU NA
KYSELKOVÉ ULICI V OŘECHOVĚ
15:00 MŠE SV. U LESNÍ KAPLE

V případě nepříznivého počasí
mše sv. v 15:00 v kostele Všech svatých v Ořechově.

FARNÍ KNIHOVNA

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU

P. Jacques Philippe: Ve škole Ducha
svatého
V naší farní knihovně sv. Zdislavy u
Všech svatých jsem objevila další perlu.
Dovolte, abych se s vámi rozdělila o

Farnost Neslovice
Neslovice leží jihozápadně od Brna, na
okraji přírodního parku Bobrava. První
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písemná zmínka o obci pochází z roku
1342. Osudy Neslovic byly vždy spojeny
s Dolními Kounicemi. Dlouho patřily
tamnímu klášteru Rosa coeli. Později je
koupil Jiří Žabka z Limberka, pán
v Kounicích. Pozdně barokní kostel
Narození Panny Marie byl postaven
v letech 1782 – 1784. Na vyvýšeném
místě uprostřed obce stojí klasicistní
kaple
sv.
Gotharda
a
Floriána
z počátku
19.
století.
Mezi
nejvýznamnější akce v Neslovicích patří
Floriánská pouť v květnu a rozmarýnové
hody v září (nejbližší neděle po 8. září).
K farnosti Neslovice patří i obce
Kratochvilka a Hlína.
Obec Hlína leží na severovýchodě od
města Ivančice, na vrcholové části
Hlínské vrchoviny. Kostel rosický děkan
zasvětil 24. září 1794 sv. Kunhutě.
/Lada/

utrpení Ježíše Krista. Uvědomujeme si,
že náš životní kříž, bolesti a starosti ,
které v životě neseme, neneseme sami,
ale je s námi Ježíš, který nás má rád.
On přijal pokorně svůj těžký kříž, byl
odsouzen a zemřel potupnou smrtí na
kříži, za hříchy naše i celého světa. Za
naše vykoupení. Modlitbu křížové cesty,
kterou se můžeme modlit i sami osobně
kdykoliv, najdeme v kancionále, pod
číslem O71 – 075. Poutavé obrazy
k rozjímání jsou v každém kostele.
V kostele Všech svatých jsme se
v uplynulé postní době modlili společně
křížovou cestu vždy v pátek po mši
svaté.
Křížovou cestu každý týden
vedla
jiná
skupina:
společenství
rozjímavého růžence, společenství sv.
Peregrina, společenství Modlitby matek,
děti a mládež, schola Gemini, a nakonec
ministranti. Modlitby k rozjímání byly
vhodně vybrány se zaměřením právě na
danou skupinu lidí - pro děti a mládež,
pro ministranty, pro matky atd. Sedmá
křížová cesta o poslední postní neděli
byla společná pro obě naše farnosti.
Sv.Jiří i Všech svatých. Konala se venku
v přírodě. Vyšli jsme z kostela sv. Jiří a
průvod se odebral ke kříži na nedalekém
kopci Křiby. Procházeli jsme ulicí U
Kostela a ulicí Bašty, a po schodech
dále. Nesli jsme s sebou samozřejmě
kříž i mikrofon. Účastníků se sešlo
nezvykle hodně. Nejen z Ořechova,
Tikovic, ale i ze Silůvek, Prštic i
Radostic. Od malých dětí, až po starší
farníky.

Kostel sv. Kunhuty na Hlíně. Foto: zdroj Wikipedia

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Ohlédnutí za postní dobou
V postní době je stěžejní modlitbou „
křížová cesta“. Při modlitbě křížové
cesty procházíme 14. zastaveními. Při
meditaci a zpěvu rozjímáme o bolesti a
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Pane, smiluj se nad námi, a odpusť nám,
buď milosrdný k nám i celému světu.
/Ludmila Krečmerová/
Diecézní setkání mládeže v Brně
V sobotu 24. března přijalo několik
mladých z naší farnosti pozvání otce
biskupa na setkání s ním, ostatními
mladými naší diecéze, a v neposlední
řadě s Bohem, na Petrov. Toto setkání
se koná každoročně v sobotu před
Květnou nedělí a do Brna zavítá kolem
2000 mladých z brněnské diecéze.
Letošní ročník provázel verš z Lukášova
evangelia „Neboj se, Maria, neboť jsi
nalezla milost u Boha.“
Hodinu
před
začátkem
probíhala
registrace účastníků a bylo milé, když
jsme mezi organizátory viděli známé
tváře z naší farnosti. V posledních
letech je možné využít přihlašování
předem přes internet a zkrátit si tak o
něco
v sobotu
ráno
fronty
při
registraci. V katedrále nás následně
přivítali sympatičtí moderátoři společně
s biskupem Vojtěchem a následoval
program, který pro nás připravili šikovní
animátoři. Součástí setkání je tradičně
katecheze
a
rozhovor
s otcem
biskupem. Letos poprvé jsme mu my
účastníci mohli posílat dotazy nikoliv
napsané na papírcích, ale formou SMS
zpráv. Naše chytré telefony jsme mohli
využít i ke stažení aplikace přímo
k setkání, kde jsme nalezli všechny
potřebné
informace.
Pro
mě
nejzajímavější část setkání je vždy
paralelní program asi 20 skupinek –

Foto: Leona Steingartová

První zastavení jsme se modlili už u
kostela a cestou postupně ostatních 12.
Poslední, 14. zastavení vyšlo právě na
kopci u kříže, který se krásně vyvyšuje
nad obcí. Tuto křížovou cestu, kterou
jsme obětovali za Sv. Otce Františka,
vedl náš otec Krzysztof. Rozjímavá
čtení a modlitby se vztahovaly ke
Svatému Otci a na jeho úmysly. Po
závěrečné modlitbě a zpěvu byla
pobožnost ukončena. Venku, v jarní
přírodě, jsme měli krásný duchovní
zážitek. I když místy byla cesta
skutečně křížová, strmá a blátivá, domů
jsme se rozcházeli v pohodě a radostně.
Vždyť vlastně i „křížová cesta „ Ježíše
Krista skončila radostně – slavným
vzkříšením.
Všem, kteří po celou postní dobu
připravovali a vedli pobožnosti křížové
cesty, chci poděkovat, zvláště za tu
poslední v přírodě. Pod vysokým nebem
bylo možné hlouběji prožít pocity
z Kristova utrpení, pochopit význam
různých lidských životních křížů, ale
následně i radostnou naději.

7

PEREGRÍNEK
většinou přednášek. Kdo by se zrovna
necítil na povídání na různá, ať už
duchovní nebo duchovní, témata, jistě
by si také našel své. Po obědě jsme se
opět sešli v katedrále na společný
program a setkání bylo zakončeno
slavením mše svaté. Ještě jednou
letošní novinkou byla možnost zúčastnit
se
pátečního
předprogramu.
Za
zorganizování
akce
děkujeme
Diecéznímu centru mládeže a desítkám
dobrovolníků z řad mládeže.
/Petra Jedličková/

s dětmi. Pozvání k putování ze Střelic
přijali i ořechovští farníci, někteří se
s námi potkali až u sv. Peregrina. Milé
setkání bylo zakončené u kaple
životopisem sv. Peregrina, modlitbou a
litaniemi, a pak jsme se podle vlastních
sil rozešli nebo rozjeli do svých domovů.
Pro dnešního člověka má citlivé
obnovování tradic nedozírný význam i do
budoucna pro jeho potomky. Na
obnoveném putování po dávné stezce je
znát, že Pán těmto aktivitám žehná.
A tak se můžeme těšit na brzkou pouť
ořechovskou nebo zase za rok na Velký
pátek třeba ze Střelic.
/Jana Záleská/

Ze Střelic k svatému Peregrinu
 Před pár lety střeličtí uvítali tradici
ořechovských farníků - putování k sv.
Peregrinu, vždy 8. května. Prošlapali a
proznačili cestu střelickými hvozdy, a
tím začalo setkávání poutníků těchto
dvou farností u „Peregrínka“.
A protože putování občerstvuje nejen
tělo ale i ducha, zvlášť když pouť má i
zvláštní úmysl, zatoužili střeličtí
vyrazit spolu k Peregrinovi častěji. Tak
vznikla, a posléze se i uskutečnila,
myšlenka putovat na Velký pátek – kající
pouť. Smysl poutě v den, kdy si
připomínáme umučení našeho Pána,
nebylo
potřeba
složitě
vymýšlet.
Střelická
poutní
cesta
začíná
požehnáním ve střelickém kostele a
vede lesními stezkami přes Zabitý žleb,
kde v modlitbě vždy vzpomeneme na
oběti
střelických
občanů
z doby
třicetileté války.
Letošního 2. ročníku se díky krásnému
počasí zúčastnilo i několik rodin

Foto: Dana Kadaňková

 Sešlo se nás asi 40 z toho 5 farníků z
Ořechova. Po požehnání v kostele
Nejsvětější Trojice od otce Vladimíra
Teťhala jsme vyrazili na pouť ke sv.
Peregrinovi. Krátké zastavení jsme měli
u Zabitého žlebu, modlili jsme se tam za
oběti tragické události. Nevím, jaká
jsou pravidla pouti, a jestli jsme je
naplnili, ale my jsme šli spolu, a šli jsme
rádi. Někdo šel na pouť se svými
úmysly, někdo chtěl prohloubit svou
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víru, jiný hledá smysl života, děti měly,
doufám radost a prožili krásné
společenství. Těším se za rok.
/Irena Martinů/
Pochod pro život
Zavřete oči! Máte? Tak a teď už si jen
začněte představovat. Někdo vás pozve
na sobotní výlet do Prahy. Pošle vám
poštou pro vaše děti trička, aby si měly
co obléknout . Zařídí vám zvláštní
vlak, takže se nemusíte starat o
jízdenky ani o místenky. Stačí včas
nastoupit.
Vlak
je
plný
milých
usměvavých lidí, přátelská atmosféra
sálá odevšad. Po vlaku chodí radostný
průvodčí, který vám nejde zkontrolovat
jízdenky, ale popřát příjemnou cestu a
informovat o tom, kdy budete v Praze.
Abyste nemuseli po příjezdu bloudit
Prahou, hned u Hlavního nádraží už na
vás čeká konvoj autobusů, které vás
dopraví až na Hradčany. Odrazuje vás
fronta
turistů
čekajících
na
bezpečnostní kontrolu před vstupem na
Hrad? Vy ji nečekejte, pro vás tu mají
domluvenou přednostní kontrolu. Mše
svatá ve zcela zaplněné svatovítské
katedrále důstojně zahájí dnešní
program. Hlavním celebrantem je
kardinál Dominik Duka. Po mši vám ale
vytrávilo, co? Na Klárově máte
připravený oběd. Nebojte, nezabloudíte,
podél cesty stojí dobří lidé, kteří vám
ukáží směr. Po obědě se s mladšími
dětmi podíváte na kejklíře, nebo si
s těmi staršími dětmi poslechnete
zajímavou přednášku. A následuje zlatý

hřeb dnešního dne- pouť ulicemi Prahy.
Aby vás při něm nic nerušilo a
neohrožovalo, doprava je odkloněna
jinam. Takže vás čeká krásná, klidná
procházka centrem Prahy.
O vaši
bezpečnost se postarají policisté a
duchovní zázemí zajistí přítomní kněží a
biskupové, pan arcibiskup i sám pan
kardinál. Pro ty z vás, kteří mají rádi
trochu toho adrenalinu, jsou podél
průvodu připraveny malé, ale opravdu
malé hloučky jedinců, kteří mají za úkol
vykřikovat nesmyslná hesla. Policejní
doprovod je vždy, když dostanou chuť
na nějakou větší akci, usměrní. Pochod
končí
na
Václavském
náměstí.
Společným zpěvem Svatováclavského
chorálu a české hymny se v duchu
ztišíte a necháte v sobě doznít silné
dojmy z dnešního dne. Na cestu domů
dostanete biskupské požehnání a
zvláštní vlak vás opět dopraví až do
Brna.

Foto: Hanka Poledňová

Oči už můžete klidně otevřít. Máte
pocit, že je to jen sen a nic podobného
se vám nikdy nepoštěstí? I my jsme
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tomu nemohli uvěřit, ale takto vypadal
Pochod pro život, jeho již 18. ročník,
kterého se letos 7.4. zúčastnilo kolem
7000 lidí. Za takto skvělou organizací
stojí Hnutí pro život, které svou
činností podporuje rodiny, manželství a
vyjadřuje respekt k životům těch
nejmenších z nás. Těch, kteří na den
svého narození teprve čekají.
/Hanka Poledňová/
Dětská mše sv.
V pátek 13. dubna jsem se zúčastnila
dětské mše. Jsem opravdu ráda za tuto
možnost, která skýtá dětem blíže se
přiblížit Pánu. Děti se naplno účastí
bohoslužby – čtou čtení z Písma
svatého, jsou přizvány k oltáři, společně
(držíc se za ruce) se s knězem modlí
Otče náš.
Tento den byl ale tak trošku zvláštní
tím, že otec Krzysztof rozdával dětem,
které letos půjdou k 1. sv. přijímání,
knížečku s názvem Cestička k Bohu.
Otec knihy požehnal, jednotlivě vzal
knížku a přečetl jméno dítěte a to si
knížku z jeho rukou převzalo. Bylo to
velmi dojemné.
V naší farnosti se první sv. přijímání
bude konat v neděli 27. května 2018 v
9:15 v kostele Všech svatých.
A které děti se ho zúčastní? Daniela
Dvořáková, Simona Kafrdová, Nela
Pařilová, Lea Soukalová, Martin Čech,
Oliver
Lhotecký,
Max
Theodor
Palacka, Vojtěch Poledňa.
Provázejme je v modlitbě.
/Lada/

FARNÍ MATRIKA
Všech Sv.
Pohřby:
Křest: Jassamine Micová (14.4.), Robin
Martin Šustek (29.4.)
Sv. Jiří
Křest: Filip Lankaš (21.4.), Oldřich
Talafant (22.4.), Rozárie Talafantová
(22.4.)
Pohřby : +Jindřiška Záděrová

POZVÁNÍ Z DIECÉZE
 Farnost Moravany srdečně zve také
ořechovské rodiny na víkend rodin
v Osové Bítýšce 11.-13.5., zvlášť na
sobotní
(12.5.) pěší pouť z Osové
Bítýšky (vychází se v 9:00 od fary) do
Křižanova (cca 10 km poklidná cesta i
pro kočárky). Pouť je zakončena mší
sv. v kostele sv. Zdislavy v 13:30
hodin. Zájemci o sobotní oběd po
skončení mše sv. se mohou nahlásit do
6.5. u Jiřího Šímy (tel.: 602 600 217)
 Od 11. do 15.7. se na brněnském
výstavišti opět koná Charismatická
konference. Od 1. dubna bylo již
zahájeno on-line přihlašování, které
bude ukončeno 25.6. ve 12 hodin. Více
informací na http://konference.cho.cz

CO NÁS ČEKÁ
 na 1. pátek v měsíci (4. května) o.
Krzysztof
navštěvuje
nemocné.
Můžete své nemocné nahlásit přímo u
otce na tel. 732369069.
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 na 1. sobotu v měsíci (5. května)
jsme opět zváni v 8:30 do kostela sv.
Jiří na adoraci a modlitbu růžence

bude zveřejněný na plakátcích. Na
památku tohoto výročí bude již v úterý
8.5. po poutní mši u kaple sv. Peregrina
zasázená a požehnaná lípa.

 během měsíce května se můžeme
těšit po mši sv. na májové pobožnosti

 V pátek 25.5. jsme zváni na Noc
kostelů. V naší farnosti je připravený
program v kostele sv. Šimona a Judy
v Radosticích od 18:00 hodin. Po
úvodním slovu starosty obce se můžeme
těšit na vystoupení žáků ZŠ Radostice,
čtení z kroniky obce, vystoupení ZUŠ
Ořechov a závěrečnou pobožnost. Bližší
informace najdete na nástěnce nebo na
webových stránkách nockostelu.cz

 v úterý 8.5. jsme zváni na pouť ke
cti sv. Peregrina. Ve 14:00 vyjde
průvod od pneuservisu na Kyselkové
ulici, v 15:00 bude sloužena mše sv. u
kaple. Součástí mše sv. budou obnovené
a nově složené sliby členů Společenství
sv. Peregrina. V případě nepříznivého
počasí mše sv. v 15:00 bude sloužena
v kostele Všech svatých
 ve čtvrtek
Nanebevstoupení
mše sv. u Všech
bude požehnání
kostelem

10.5. na slavnost
Páně bude sloužena
sv. v 17:30. Potom
nového kříže před

 V neděli 27.5. v 9:15 v kostele
Všech svatých přijme poprvé Pána
Ježíše v eucharistii 8 dětí.
 Boží Tělo v našich farnostech
oslavíme: ve čtvrtek 31.5. ve slavnost
Těla a krve Páně v 17:30 v kostele sv.
Jiří a v neděli 3. června - mše sv.
v 9:15 u Všech sv., poté průvod
s modlitbou u 4 oltářů.

 v pátek 11.5. v 17:30 v kostele
Všech svatých bude sloužena mše sv.
se zaměřením pro děti
 jsme srdečně zváni do ořechovské
orlovny v sobotu 12.5.2018 od 15
hodin. Připomeneme si památku výročí
150 let od úmrtí patrona orelské župy
Františka Sušila, teologa, kněze a
sběratele lidových písní. Je připraven
program pro děti, dále se můžeme
těšit na koncert ořechovské skupiny
Fatima, od
16:30
na
besedu
u
kulatého stolu o Fr. Sušilovi, koncert
písničkáře Jaroslava Hutky, cimbálovou
muziku Broňky Schoříkové a další. Celé
odpoledne bude moderovat Radek
Mezuláník. Podrobný časový program

 v neděli 10.6. navštíví naši farnost
o. Pavel Kafka, správce fondu na
podporu kněží a pastorace brněnské
diecéze. Po mši sv. v 9:15 u Všech sv.
nás seznámí s fondem PULS
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Bohoslužby na květen 2018
1.5. sv. Josef

úterý

Všech sv.

17:3018:00

2.5.

středa

Sv. Jiří

17:30

Adorace
Mše sv.
Mše sv.

4.5. 1. pátek

pátek

Všech sv.

17:30

Mše sv.

5.5. 1. sobota

sobota

Sv. Jiří

8:30

Růženec

sobota

Radostice

15:30

Mše sv.

sobota

Prštice

16:30

Mše sv.

neděle

Sv. Jiří

8:00

Mše sv.

neděle

Všech sv.

9:15

Mše sv.

8.5. Panna Maria, Prostřednice
všech milostí
9.5.

úterý

15:00

Mše sv.

středa

Kaple sv.
Peregrina
Sv. Jiří

17:30

Mše sv.

10.5. Nanebevstoupení Páně

čtvrtek

Všech sv.

17:30

Mše sv.

11.5.

pátek

Všech sv.

17:30

12.5.

sobota

Radostice

15:30

Mše sv.pro
děti
Mše sv.

sobota

Prštice

16:30

Mše sv.

13.5. 7. neděle velikonoční

neděle

Sv. Jiří

8:00

Mše sv.

15.5.

neděle
úterý

Všech sv.
Všech sv.

Mše sv.
Adorace

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

29.5.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

30.5.
31.5. Boží Tělo

středa
čtvrtek

Sv. Jiří
Sv. Jiří

9:15
17:3018:00
17:30
17:30
15:30
16:30
9:30
8:00
17:3018:00
17:30
17:30
15:30
16:30
8:00
9:15
17:3018:00
17:30
17:30

6.5. 6. neděle velikonoční

16.5. sv. Jan Nepomucký
18.5.
19.5.
20.5. Seslání Ducha svatého
22.5.
23.5.
25.5.
26.5.
27.5. Nejsvětější Trojice

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.
Mše sv. a
adorace
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