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ÚVODNÍ SLOVO
Proč slavíme Slavnost všech svatých
Co znamenají pozemské pocty pro ty,
jimž podle spolehlivého Synova příslibu
prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro
ně znamená, že je velebíme? Svatí
nepotřebují, abychom je uctívali, a naše
zbožná oddanost jim nepřináší žádný
zisk. Je jasné, že to není důležité
pro ně, ale pro nás, když s úctou slavíme
jejich památku. Přiznávám se, že při
vzpomínce na ně pociťuji, jak se ve mně
probouzí mocná touha.
Především v nás památka svatých
vzbuzuje nebo posiluje touhu patřit do
jejich společnosti, která je pro nás tak
žádoucí, a stát se spoluobčany a
společníky blažených duchů, připojit
se k
shromáždění
patriarchů,
k
zástupům proroků, radě apoštolů,
velikému množství mučedníků, sdružení
vyznavačů,
sborům
panen,
být
pohromadě a radovat se ve společenství
všech svatých. Očekává nás obec
prvorozených křesťanů, a my o to
nedbáme; touží po nás svatí, a my si
toho
nevážíme;
čekají
na
nás
spravedliví, a my na to nehledíme.
Vzchopme se už konečně, bratři,
povstaňme s Kristem, usilujme o to, co
pochází shůry, a mysleme na to.
Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží
po nás, spěchejme k těm, kteří nás
očekávají, předložme přání svého srdce

těm, kteří nás vyhlížejí. Přejme si nejen
být ve společnosti svatých, ale mít i
účast na jejich štěstí, a toužíme-li po
jejich přítomnosti, ucházejme se velmi
horlivě také o to, abychom měli účast na
jejich slávě. V této ctižádosti není nic
zhoubného a vroucí touha po takové
slávě není nic nebezpečného.
A druhá touha, která nás naplňuje při
slavení památky svatých, směřuje k
tomu, aby se i nám ukázal Kristus, náš
život, tak jako se ukázal jim, a abychom
se také my s ním ukázali ve slávě.
Neboť zatím se nám Kristus, naše hlava,
nepředstavuje tak, jak je nyní, ale
máme ho před očima v té podobě, jakým
se pro nás stal: ne s korunou slávy, ale
ověnčený trním našich hříchů. Bylo by
hanbou stát se zhýčkaným údem, když
patříme k hlavě, korunované trním;
zatím není žádný purpur ke cti, ale spíše
na posměch. Až Kristus přijde, už se
nebude zvěstovat jeho smrt, abychom
věděli, že i my jsme už mrtví a že náš
život je skrytý s ním.
Tehdy se ukáže oslavená hlava a s ní
budou zářit oslavené údy, neboť on
přemění naše ubohé tělo, aby to
odpovídalo slávě, kterou má hlava, to
jest on sám.
Po této slávě tedy bezpečně dychtěme
s celou ctižádostí. Abychom směli v tuto
slávu doufat a ucházet se o tak velikou
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blaženost, k tomu je ovšem třeba velice
toužit také po pomoci svatých, aby nám
bylo dáno na jejich přímluvu, čeho
nemůžeme sami dosáhnout.
/Z kázání svatého Bernarda, opata
(Sermo 2: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5
[1958], 364-368/

„Buďte svatí, neboť já jsem svatý“ (Lv
11,44; 1 Petr 1,16).“ /čl.10/
 „Každého jeho vlastní cestou“, říká
koncil. Není tedy třeba klesat na mysli
při pohledu na vzory svatosti, které se
jeví nedostižné. Existují svědectví,
která jsou užitečná, povzbuzují nás a
motivují, ale nikoli proto, abychom je
kopírovali, což by nás dokonce mohlo
vzdalovat od té jediné a specifické
cesty, kterou Pán vyhradil nám. Záleží
na tom, aby každý věřící rozpoznal svoji
vlastní cestu a dal vzejít tomu
nejlepšímu ze sebe, co do něho zcela
osobně vložil Bůh (srov. 1 Kor 12,7), a
nevyčerpával se ve snaze napodobovat
něco, co není zamýšleno pro něho.“
/čl.11/

O POVOLÁNÍ KE SVATOSTI
V dubnu tohoto roku byla představena
v pořadí již třetí exhortace papeže
Františka. Má název Gaudete et
exsultate (Radujte se a jásejte) – O
povolání ke svatosti v dnešním světě.
Vybízí k nespokojenosti s průměrností a
zve ke svatosti, k jejímuž dosažení
napomůže - kromě jiného – i smysl pro
humor. Pro inspiraci každého z nás,
dovolte několik citací na ukázku z 1.
kapitoly Povolání ke svatosti:

 „To by mělo nadchnout a povzbudit
každého, aby ze sebe vydal všechno ve
snaze dorůst do onoho jedinečného a
neopakovatelného projektu, který pro
něho či pro ni Bůh od věčnosti vysnil:
„Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal
jsem tě; dříve než jsi vyšel z
mateřského života, posvětil jsem tě“
(Jer 1,5).“ /čl.13/

 „Rád spatřuji svatost v trpělivém
Božím lidu: v ženách, které s tolikerou
láskou vychovávají svoje děti, v mužích,
kteří pracují, aby domů přinesli chléb, v
nemocných, starých řeholnicích, které
se stále usmívají. V tomto vytrvalém
každodenním ubírání se vpřed spatřuji
svatost bojující církve. Častokrát jde o
svatost „odvedle“, tedy o ty, kteří žijí
blízko nás, jsou odleskem Boží
přítomnosti anebo - jinými slovy „střední třídou svatosti“ /čl.7/

 „Ke svatosti není třeba být biskupem,
knězem,
řeholnicí
či
řeholníkem.
Častokrát jsme pokoušeni myslet si, že
svatost je vyhrazena těm, kdo mají
možnost zachovávat odstup od běžného
zaměstnání, aby se věnovali modlitbě.
Tak to není. Všichni jsme povoláni být
svatými tím, že budeme žít lásku a
nabízet
každému
svědectví
v

 „Touto exhortací bych především rád
připomněl povolání ke svatosti dané
Pánem každému z nás, také tobě:
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každodenním zaměstnání
jsme.“ /čl.14/

tam,

kde

Studium začal na Jezuitském gymnáziu,
avšak později studium kvůli častým
nemocem přerušil a učil se soukromě.
Dále pokračoval v kněžském semináři, v
roce 1920 byl vysvěcen. Téměř hned po
vysvěcení dostal poslání od biskupa
odjet studovat do Papežské akademie v
Římě. Poté začal působit v papežském
státním sekretariátu. V listopadu 1954
byl jmenován milánským arcibiskupem a
o čtyři roky později ho papež Jan
XXIII., po svém nástupu, jako prvního,
jmenoval kardinálem.
21. června 1963 proběhlo ve Vatikánu
jedno z nejkratších konkláve v dějinách
církve - papež Pavel VI. Jako papež měl
velký zájem o ekumenismus. Hned v
roce 1964 odjel na poutnickou cestu do
Svaté země, kde se setkal poprvé s
cařihradským patriarchou, s nímž se
později setkal ještě vícekrát. Pavel VI.
také často vykonával pastorační cesty,
proto si vysloužil u novinářů přezdívku
Flying Paul (Létající Pavel).
Mezi jeho nejznámější činy patří
pokračování
Druhého
vatikánského
koncilu, který byl kvůli smrti Jana
XXIII. přerušen, a vydání encykliky
Humanea
Vitae,
kde
potvrzuje
nepřijatelnost antikoncepce. Mnoho
také
udělal
pro
Československo.
Kritizoval komunistické režimy na
východě, zvláště invazi vojsk Varšavské
smlouvy do ČSSR v roce 1968, tajně
jmenoval biskupa Štěpána Trochtu a
arcibiskupa
Františka
Tomáška
kardinály. Když vláda ČSSR odmítla

 „Svatost, k níž tě volá Pán, roste
malými skutky.“ /čl.16/
 „Je zapotřebí ducha svatosti, který
pronikne samotu i službu, niternost i
evangelizační nasazení tak, aby každý
okamžik byl výrazem lásky prokázané
před Božím pohledem. Takto se každý
moment stane schůdkem na cestě
našeho posvěcování.“ /čl.31/

Papež František – zdroj Wikipedie

Zářivě
žlutou
brožovanou
knihu
s názvem
Gaudete
et
exsultate
(Radujte se a jásejte) lze zakoupit
v prodejnách s křesťanskou literaturou.
/Leona/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Pavel VI.
Pár týdnů dozadu (14. října) proběhla
kanonizace papeže Pavla VI. (vlastním
jménem
Giovanni
Battista
Enrico
Antonio Maria Montini). Narodil se v
roce 1897 ve vesnici Concesio v Itálii
jako druhý syn váženého advokáta.
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pohřbít kardinála Josefa Berana na
svém území, rozhodl papež o uložení
jeho ostatků v bazilice sv. Petra.
Svatý Pavel VI. velmi miloval církev.
Říkal, že aby mohla fungovat, je
zapotřebí osobní snaha následovat
Krista a duchovní a morální síla, kterou
si toto následování vyžaduje. Tak si
zkusme dát cíl, na přímluvu sv. papeže
Pavla VI. - každý den zkusit žít víc jako
Pán Ježíš.
/Luboš/

hlavní lodi směrem ke kartuziánské
rezidenci. Věž byla však zbořena, neboť
hrozilo její sesunutí. V severní stěně je
vidět základní kámen s letopočtem
1766. Je to místo, odkud byl kostel
rozšířen
západním
směrem,
byla
dostavěna kaple s hrobkou, kruchta,
chrámová předsíň a nová věž o výšce
32,70 m. Kříž s bání na věž umístili
6.9.1766. V báni jsou uloženy doklady i z
roku 1696 a hovoří o opravě kostela. Za
zmínku stojí, že oba obrazy na
dvoudílném oltáři byly zavěšeny dříve v
obráceném
postavení
nahoře
Nejsvětější Trojice a dole P. Maria s
Ježíškem. Dříve byl kolem kostela
hřbitov,
ale
ten
byl
zrušen.
Součástí farnosti Střelice je i farnost
Troubsko.
Farnost Troubsko
Jako katolická farnost je Troubsko v
zápisech jmenováno již r.1329. V letech
1374-1633 se dostává do rukou
nekatolíkům. Od roku 1633 do roku
1687 je přifařena do Střelic. Roku 1687
je v Troubsku farnost zřízena znovu.
Anna Cecilie Sekenbergová dává stavět
v letech 1746-1758 ze zdiva starého
kostelíka dnešní kostel. Po založení
biskupství v Brně (1777) byl 17. března
1779 troubský kostel znova vysvěcen
prvním brněnským biskupem Matyášem
Chorinským. Připomíná to letopočet
vlevo od vchodu. Při bouři 10. července
1785 shořela šindelová střecha věže.
Roku 1790 byla znovu zbudována.

Svatý Pavel VI. – zdroj Wikipedie

PUTOVÁNÍ PO ROSICKÉM
DĚKANÁTU
Farnost Střelice
Farní kostel Nejsvětější Trojice je
nejstarší a jediná budova chráněná
památkovou péčí. Jeho vznik se klade
do
souvislosti
se
založením
kartuziánského kláštera v Králově Poli v
Brně.
Středověký
původ
kostela
dosvědčují dvě zazděné gotické klenby
v jižní zdi kostela pod úrovní dnešních
oken. Tyto byly objeveny při opravě pod
omítkou
v
roce
1966
a
byly
zaznamenány kronikářem. Starší část
chrámové lodi má křížovou klenbu.
Hlavní věž stávala dříve na pravé straně
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Kostel je zasvěcen Panně Marii
Nanebevzaté. Je vystavěn ve slohu
střízlivě barokním. Oltářní obraz
Nanebevzetí
je
dílem
Josefa
Stubenbecka z Brna. Malý obraz nad
svatostánkem,
představující
Početí
Panny Marie, pochází od neznámého
umělce. Sochy sv. Augustina po pravé a
sv. Ambrože po levé straně hlavního
oltáře vytvořil Ondřej Schweigel. Od
něho jsou i sochy sv. Floriána a sv.
Vendelína na bočním oltáři na pravé
straně kostela a sochy sv. Barbory a sv.
Apolonie na straně levé. Obrazy
vedlejších oltářů jsou od Josefa
Sterna. Desetirejstříkové varhany byly
postaveny asi r. 1847 Františkem
Harbigem z Brna.
/Lada/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
 1. listopadu a v 2. listopadu je
možno při návštěvě kostela získat
plnomocné
odpustky,
přivlastněné
pouze duším v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce) je podmínkou pomodlit se při
návštěvě kostela Modlitbu Páně a
Vyznání víry.
 Od 3. do 8. listopadu lze získat
denně
plnomocné
odpustky
přivlastnitelné pouze duším v očistci
po splnění tří obvyklých podmínek,
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se
tam (třeba jen v duchu) za zemřelé
jakoukoliv modlitbu. V dalších dnech (od
9.11. dále lze takto získat jen odpustky
částečné)
Na
základě
dovolení
Apoštolské
Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou
věřící
v naší
republice
získávat
plnomocné odpustky pro duše v očistci
už v týdnu před Památkou věrných
zemřelých, tedy už od 25. října, pokud
z vážného důvodu nemohou navštívit
hroby příbuzných v obvyklé době. Toto
dovolení platí 7 let. Tedy do roku 2019.
CO JSOU TO ODPUSTKY? (výňatky
z Katechismu katolické církve)
 1471 „Odpustek znamená, že se před
Bohem odpouštějí časné tresty za
hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je
to odpuštění, které náležitě připravený
věřící získává za určitých podmínek za
pomoci církve, které jako služebnici

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Troubsku – zdroj Wikipedie
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vykoupení přísluší rozdělovat a používat
poklad zadostiučinění Krista a svatých.“
„Odpustek je částečný nebo plnomocný
podle toho, zda částečně nebo úplně
osvobozuje od časného trestu za
hříchy.“ „Každý věřící může získat
odpustky buď sám pro sebe, nebo pro
zemřelé na způsob přímluvy.“

dosáhl od Otce milosrdenství prominutí
časných trestů za své hříchy. Timto
způsobem
církev
nechce
pouze
poskytnout tomuto křesťanu pomoc,
nýbrž touží ho i pobídnout, aby konal
skutky zbožnosti, pokání a lásky.
 1479 Protože zemřelí věřící, kteří se
očišťují, jsou také členy téhož
společenství svatých, můžeme jim
pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně
získáváme odpustky, aby byli zproštěni
časných trestů, které si zasloužili za
své hříchy.
 Slavnost Ježíše Krista Krále (letos
25.11.) je svátek, který se slaví
poslední neděli liturgického roku (dle
katolického liturgického kalendária jde
o 34. neděli v liturgickém mezidobí poslední
neděli
před
adventem).
Svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius
XI. a připomíná Kristův královský titul,
Kristovu svrchovanost nad lidskými
dějinami i nad všemi „vládci“ v tomto
světě. Liturgický (církevní) rok končící
oslavou Ježíše Krista Krále křesťanům
připomíná, že i definitivní konec světa,
bude v rukou Ježíše Krista - Krále.
„Ježíš Kristus - Pán a Král - je cíl
lidských dějin, bod, v němž se sbíhají
tužby dějin a civilizace, střed lidského
pokolení, radost všech srdcí a naplnění
všech jejich tužeb. Jeho vzkřísil Otec z
mrtvých, vyvýšil a umístil po své
pravici...“ (Gaudium et Spes 45)

 1472 Abychom pochopili tuto nauku a
tuto církevní praxi, je třeba si
uvědomit, že hřích má dvojí následek.
Těžký hřích nás zbavuje společenství s
Bohem, a tím nás činí neschopnými
dosáhnout věčného života; být zbaven
věčného života se nazývá „věčný trest“
za hřích. Na druhé straně každý hřích, i
všední, vyvolává zhoubné lpění na
tvorech, které musí být očištěno, buď
zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu,
jenž se nazývá očistec. Toto očišťování
zbavuje toho, co se nazývá „časný
trest” za hřích. Tyto dva tresty nelze
pojímat jako nějaký druh pomsty,
kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí,
nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé
podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází
z vroucí lásky, může dosáhnout
naprostého očištění hříšníka, takže už
nezůstává žádný trest.
ZÍSKAT
ODPUSTKY
OD
PROSTŘEDNICTVÍM CÍRKVE

BOHA


1478
Odpustky
se
získávají
prostřednictvím
církve,
která
na
základě moci svazovat a rozvazovat,
udělené Ježíšem Kristem, zasahuje ve
prospěch určitého křesťana a otevírá
mu poklad zásluh Krista i svatých, aby
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modlíme už několik let. Mše svatá
s úmyslem za živé i zemřelé členy
společenství živého růžence v Ořechově
bude sloužena 14. prosince 2018.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Živý růženec – síla společné modlitby
Historie vzniku ve světě: Živý růženec
vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu
Pauline Jaricot, která chtěla najít
způsob, jak zachránit duše nevěřících
lidí ve svém okolí. V 17 letech byla
oslovena promluvou faráře, poznala
marnost svého dosavadního způsobu
života a rozhodla se ho změnit. O
vánocích složila slib čistoty a postupně
objevila smysl svého života v úctě k
Nejsvětější svátosti a v nápravě za
urážky proti Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s
názvem "Ti, kteří dělají nápravu".
Společenství získalo misijní rozměr.
Podporovalo misie modlitbou i týdenním
finančním darem na spolupráci při šíření
evangelia.
Každý
bral
na
sebe
zodpovědnost najít dalších deset lidí,
kteří se budou modlit za misie.
Živý růženec tvoří lidé, kteří se
společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20
lidí se spojuje do jediné růže, která je
tvořena z 20ti tajemství (růženec
radostný, bolestný, slavný a růženec
světla). Členové živého růžence se
zavazují denně k modlitbě jednoho
předem určeného desátku, který se po
měsíci mění. Skupinka živého růžence se
tak denně pomodlí celý růženec. Živý
růženec je spojený s Papežským
misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz),
jehož
byla
Pauline
Jaricot
zakladatelkou. Ve farnosti Všech
svatých v Ořechově se živý růženec

 Jsem členkou živého růžence v
Ořechově. Většinou se modlím desátek
při večerní modlitbě. Někdy mi to vyjde
i ve dne. Je to pěkná chvíle, kterou
strávím s P. Marií a jejím Synem. Moc
se na tu chvíli rozjímání
celý
den těším.
 Asi před dvaceti lety jsem se stala
členkou tohoto společenství. Mám
radost, že i když se pomodlím „jen“
jeden desátek, jsme všichni členové
propojeni a můžeme Pánu předložit
denně svůj malý dárek.
 Když se denně modlím svůj desátek,
který mi vždy na 1. neděli v měsíci Liba
nachystá do lavice, připadá mi to jako
výzva k vytrvalosti, oběti a svědectví o
věrnosti. Úryvek z Písma sv. na kartičce
mne zve k rozjímání nad tajemstvím ze
života Pána Ježíše.
 Modlitbu svatého růžence jsem si
ještě víc zamilovala po návštěvě Svaté
země. Jednotlivá tajemství pro mne
dostávají více konkrétní podobu
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Misijní neděle
 O Misijní neděli jsme měli před
obětním stolem vystavené vlajky barvy
modré, žluté, červené, bílé a zelené. Ty
nám připomněly pět kontinentů –
Austrálii, Asii, Ameriku, Evropu a
Afriku. Po mši sv. byly před kostelem sv.
Jiří nabízeny balíčky tzv. Misijního
koláče, které napekly ženy z farnosti.
Děkujeme všem farníkům, že si je rádi
„koupili“ a tak finančně přispěli těm
nejpotřebnějším ve vybraných zemích
světa.
/Jiřina F./

 Ve farnosti Všech svatých byla
Misijní neděle 21.10. letos opět hezky
připravena p. katechetkou Radkou – děti
přinášely obětní dary, které symbolicky
doplňovaly čtené prosby za konkrétní
země – barevná vlajka charakterizující
zemi a misky - s rýží, kukuřicí, pískem,
pšenicí, klubíčky vlny … nechyběl atlas,…
liturgii doplňovala hudbou a zpěvem
schola Gemini. Po mši svaté jsme byli
pozváni na faru na Misijní koláč, kde
jsme mohli ještě přispět do misijní
pokladničky. Byla to krásná a slavností
neděle.
/Leona/

Foto: zdroj farnostorechov.cz

8

PEREGRÍNEK
Opravy na kostele
Po přečtení plánovaných akcí oprav na
kostele Všech sv., jsem zaslechl dotazy,
na co se to plánuje na 30 let dopředu.
Jelikož
se
jedná
většinou
o
rekonstrukce, na které bude potřeba
zajišťovat velké finanční prostředky,
musí se tyto projekty připravovat
dlouhodobě, plánovaně dopředu, aby se
mohlo žádat o dotační tituly. Proto
bych Vám rád ve farním zpravodaji
ještě jednou představil, na co se
z hlediska technického musíme ve
farnosti zaměřit.
První a základní je rekonstrukce věže
poničené minulý rok silným větrem. Na
tuto akci je zpracována technická
zpráva a podaná žádost na stavební
povolení. V rámci rekonstrukce bude
provedena
kompletní
výměna
klempířských prvků, oprava fasády a
hodin kostela. Předpokládaná částka je
přes 950 000,-Kč. Výběr prováděcí
firmy na tuto akci bude provádět
stavební technik Biskupství brněnského,
se kterým se musí konzultovat veškeré
opravy na kostele i farních budovách.
Další plánovanou akcí, na kterou se
zpracovává cenová nabídka je kompletní
rekonstrukce historických zvonů z 15. a
16. století na věži kostela. Jelikož jsou
zvony zavěšeny na nevhodné zvonové
stolici i špatných závěsech, bude nutná
kompletní výměna zvonové stolice a
generální rekonstrukce zvonů. Dále se
budeme zaměřovat na postupnou opravu
varhan, dveří, vstupních schodišť,

elektroinstalace, oken a ke konci snad i
výmalby kostela.
/Tomáš Dudík/

FARNÍ MATRIKA
Všech Sv.
Pohřeb: † 21.9. Helena Urbanová
† 24.9. Jana Pehalová
† 15.10. František Čížek
Křest 21.10. Dominik Pelán
4.11. Jan František Holánek
Sv. Jiří
Pohřeb: † 11.10. Alena Zrubcová
Svatba: 6.10. Filip Čief a Tereza
Nováková

POZVÁNÍ
 Jednota Musica sacra a Biskupství
brněnské – Středisko pro liturgickou
hudbu pořádají pro všechny varhaníky,
chrámové zpěváky a hudebníky 23.
svatocecilské setkání, které se koná
pod záštitou brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 24.
listopadu 2018 od 10.00 hodin v
katedrále v Brně na Petrově.
 Adventní duchovní obnova u sester
z Kongregace sv. Hedviky v Břežanech
u Znojma se koná 30.11. – 2.12.
Exercicie vede Mons. Adam Rucki.
Informace na hedvicky.cz
 Adventní duchovní obnova pro
manžele se uskuteční 7. - 8.12.
v Duchovním centru na Vranově u Brna.
Exercicie vede P. Tomáš Koumal.
Informace na www.crsp.cz
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CO NÁS ČEKÁ

 V sobotu 1.12. je naše mládež zvaná
do Střelic – sálu Obecního domu - na
Setkání mládeže rosického děkanátu.
Program začíná v 15.00 a končí v cca
21.00.
Informace
na
Facebooku
Děkanátko Střelice 2018

 mše sv. pro děti v kostele Všech
svatých v 17:30 v pátek 9.listopadu
(děti mohou nakreslit a přinést
nakreslený nebo vytisknutý a vybarvený
obrázek svého křestního patrona). Už
se těšíme na výzdobu našeho kostela
zasvěceného Všem svatým 

 Jsme zváni na duchovní a adventní
koncerty do kostela sv. Jiří – v sobotu
1.12. v 16.00 a v neděli 16.12.
v 15.30 hodin

 v sobotu 10.11. se naši ministranti
zúčastní
v Telnici
Ministrantské
olympiády, kde „zúročí“ své znalosti
potřebné ke své službě u oltáře a také
sportovní dovednosti. Doprovázejme je
modlitbou.

 na 1.adventní neděli 2.12.si
můžeme přinést na mši sv. adventní
věnce, o. Krzysztof je požehná

 Jsme srdečně zváni v neděli 18.11.
v 17.00 hodin na faru u Všech
svatých. Bude promítnut dokumentární
film Tíha oběti - o životě a těžké době
kardinála Štěpána Trochty (1905-1974)
O životě kardinála Trochty přineseme
článek v dalším čísle Peregrínka.
POZVÁNÍ NA ADORAČNÍ DNY V NAŠICH FARNOSTECH
 V ÚTERÝ 20.11.2018 v kostele Všech svatých
 V PONDĚLÍ 26.11.2018 v kostele sv. Jiří
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství
Do 17:00 tichá adorace
17:00 modlitba sv.růžence
17:30 mše sv.
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Bohoslužby v listopadu 2018
6.11.

úterý

Všech sv.

17:3018:00

Adorace

7.11.
9.11. Posvěcení lateránské
baziliky
10.11.
10.11.
11.11. 32. neděle v mezidobí
11.11. 32. neděle v mezidobí
13.11. sv. Anežka Česká

středa
pátek

Sv. Jiří
Všech sv.

17:30
17:30

Mše sv.
Mše sv. pro děti

sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

Radostice
Prštice
Sv. Jiří
Všech sv.
Všech sv.

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

Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace

14.11.
16.11.
17.11.
17.11.
18.11. 33. neděle v mezidobí
18.11. 33. neděle v mezidobí
20.11. Adorační den

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

21.11. Zasvěcení P. Marie
23.11.
24.11.
24.11.
25.11. Slavnost Ježíše
Krista Krále
25.11. Slavnost Ježíše
Krista Krále
26.11. Adorační den

středa
pátek
sobota
sobota
neděle

Sv. Jiří
Všech sv.
Radostice
Prštice
Sv. Jiří

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

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

neděle

Všech sv.

9:15

Mše sv.

27.11.

úterý

Všech sv.

15:0017:30
17:30
17:3018:00

Adorace
Mše sv.
Adorace

28.11.
30.11. sv. Ondřej

středa
pátek

Sv. Jiří
Všech sv.

17:30
17:30

Mše sv.
Mše sv.

pondělí Sv. Jiří

17:3018:00

15:0017:30
17:30

nedělní platností
nedělní platností

nedělní platností
nedělní platností

Aktuální rozpis bohoslužeb sledujte, prosím, v týdenních ohláškách.
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