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ÚVODNÍ SLOVO
Začíná Advent
Adventní věnec se svícemi je oblíbeným
symbolem adventního času. Světlo čtyř
svící, které se postupně zapalují v
průběhu čtyř adventních týdnů, nese
poselství Božího světla a každý týden, s
další zapálenou svící, tohoto světla
přibývá. Zelený
adventní
věnec
symbolizuje život a společenství a je
znamením naděje. Adventní věnec má
vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek
ani
konec,
je
tedy
symbolem
nekonečnosti Boha, který je věčný. Na
1. neděli adventní si může kdokoliv
nechat svůj adventní věnec požehnat.
Toto požehnání má význam pro posílení
víry a duchovního života v rodinách,
které se u adventního věnce po čas
následujících čtyř týdnů scházejí.
Smyslem obřadu žehnání je oslavování
Boha a potlačení moci zla ve světě, kdy
Bohu děkujeme za milost nového
začátku, prosíme o to, aby s novým
světlem další neděle rostla v průběhu
adventní doby naše radost, naděje a
láska, a aby tak byl náš život stále více
prozářen světlem Boží milosti. Světlo
čtyř svící, které se postupně zapalují v
průběhu čtyř adventních týdnů, nese
poselství Božího světla.

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje
každého člověka, to přicházelo
do světa. (Jan 1,9)
Vánoce jsou dobou, kdy intenzivněji
vnímáme kontrast chladu a tepla, tmy
a světla, a to nejen v jejich fyzické
podobě, ale především v té
nejvlastnější, lidské.
Křesťanská vánoční radost je radostí
ze světla, které žádná tma nepohltí.
Je radostí z obdarování Ježíšem
Kristem, předpovězeným a očekávaným
světlem.
Aby světlo této události prozařovalo
nejen sváteční, ale i všední dny
příštího roku, ze srdce přeje
Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Brno, Vánoce 2018
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Zvláštní důležitost má modlitba pro
hříšníky a oslavu Marie jako Mystické
růže a Matku církve. Můžeme se modlit
růženec, litanie… Forma modlitby v
hodině milosti je dobrovolná.
/Markéta/

LITURGIE A MODLITBA
Hodina milosti
Hodina milosti je velkým darem od Boží
Matky. O této hodině nám Maria řekla o
slavnosti Neposkvrněného početí - 8.
prosince 1947 v Montichiari v Itálii. V
této malé italské vesnici se Maria
objevila sestře Pierině Gilliové. První
zjevení se uskutečnilo 24. listopadu
1946 v nemocnici. Pierina viděla plačící
Madonu, jejíž hrudí pronikly tři meče.
Říkala jen tři slova: "Modlitba. Oběť.
Pokání. " Když Pierina opět viděla Matku
Boží, byla velmi překvapená. Tentokrát
se Marie usmívala, měla na sobě jasný
plášť a na místě tří mečů byly krásné
růže: bílá, červená a zlatá. Představila
se jako Duchovní růže.
První znamená ducha modlitby, druhá
oběť, třetí znamená pokání. Když jsou
lidé církve jako tyto tři květy, srdce
Marie bude naplněno radostí. Dnes z
místní svatyně se sláva Marie rozšiřuje
po celém světě a název města získal
nový význam: mluví o naději na "jasné
dny", jestli by se člověk snažil spojit s
Bohem.
Podle zjevení Pieriny Gilly Marie slíbila,
že osoba, která se modlí v době 8.
prosince od 12 do 13 hod., pošle jí
"mnoho milostí pro duši a tělo". Kdo
nemůže jít do kostela, může se modlit
doma. "Hodinu milosti" nelze považovat
za magickou dobu, lepší než ostatní.
Modlitba by měla být motivována touhou
přiblížit se k Bohu a oslavit Boží Matku.

/Poznámka: V sobotu 8.12. ve svátek
Neposkvrněného početí Panny Marie
bude sloužena mše svatá ve 12:00 hodin
v kostele sv. Jiří v Tikovicích. /

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Jan Evangelista
Den po prvomučedníkovi sv. Štěpánovi
má svátek autor čtvrtého evangelia, tří
listů a Zjevení, sv. Jan evangelista. Ze
všech
Ježíšových
učedníků
byl
nejmladší a jako jediný zemřel
přirozenou smrtí na stáří.
Narodil se v Galilei v rodině rybáře
Zebedea. Společně se svým bratrem se
chtěli dál věnovat řemeslu, ale Jan se
stal učedníkem Jana Křtitele. Ježíše
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poznal Jan při jeho křtu. Spolu s
bratrem se ho ale rozhodli následovat
až, když je zavolal, když opravovali sítě
na lodi. Svatý Jan je nazýván miláčkem
Páně. Byl svědkem proměnění na hoře
Tábor a viděl v Getsemanské zahradě
Ježíšovo dobrovolné vydání se do rukou
nepřátel. S Petrem ho následovali až do
veleknězova domu a jako jediný apoštol
šel za Ježíšem až pod kříž. Když se
Ježíš zjevil na Genezaretském jezeře,
byl to právě Jan, kdo ho první poznal.
Po seslání Ducha svatého Jan působil s
Petrem v Jeruzalémě, a když Petr
zemřel, odešel do Efezu, kde bojoval
proti bludným naukám (Ebionité tvrdili, že Ježíš je obyčejný člověk,
Dokété - tvrdili, že Ježíš měl jen
zdánlivé tělo). Zde také napsal čtvrté
evangelium a svoje tři listy. Za vlády
císaře Domitiana (v roce 95) byl Jan v
Římě bičován a následovně vhozen do
vroucího oleje - Vystoupil z něj však bez
újmy na těle. Když císař zjistil, že mu
nemůže ublížit, vyhostil ho na ostrov
Pathmos, kde napsal knihu Zjevení. Po
smrti císaře se vrátil zpět do Efezu.
Legendy vypráví, že místo císaře ho
začali trápit kněží z chrámu bohyně
Diany, kteří ho nutili vypít kalich s
vínem a přimíchaným jedem. Jan však
udělal nad kalichem znamení kříže a jed
mu neublížil - proto podle tradice ja na
Janův svátek svěceno víno. Za svého
života udělal skrze Ježíše ještě mnoho
zázraků. Podle tradice se dožil 90 let.
/Luboš/

PUTOVÁNÍ
PO ROSICKÉM DĚKANÁTU
Farnost Veverské Knínice
je
územní
společenství
římských
katolíků s farním kostelem sv. Mikuláše
v obci Veverské Knínice.
Farní
kostel
sv.
Mikuláše
je
nejvýznamnější a umělecky i stavebně
nejcennější budovou v obci. Podle
archeologických
průzkumů
pochází
nejpozději z počátku druhé poloviny 13.
století. Jeho nejstarší částí je původní
gotický vchod na severní straně
chrámové
lodi.
Podle
Vlastivědy
moravské bylo o obci už roku 1259
uváděno, že má faru, což s údajem o
existenci
kostela
koresponduje.
Současná podoba kostela pochází z 18.
století,
kdy
byl
přestavěn
v
renesančním slohu. Kostel sv. Mikuláše
je hodnotnou středověkou stavbou s
barokní fasádou. Zachoval si řadu
autentických architektonických prvků
(např. portál s lomeným obloukem) a
jeho
hranolová
věž
završená
jehlancovitou
zděnou
helmicí
je
dominantou obce. Historie obce (a tedy
i farnosti) byla spojena s klášterem
Porta coeli a později s majiteli hradu
Veveří.
/čerpáno z Wikipedia/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Celostátní setkání hnutí Modlitby
matek
V sobotu 20. října se konalo již 21.
celostátní setkání hnutí Modlitby
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matek, tentokrát v Pardubicích. Od nás
z Ořechova odcestovaly na setkání 4
maminky, celkový počet maminek byl
700. Každým rokem nás přibývá.
Tématem letošního setkání bylo „Vlídné
a laskavé srdce“ a citát z Písma sv. „A
kdo přijme jediné takové dítě ve Jménu
mém, Mne přijímá.“ Na úvod nás přivítal
o. biskup Jan Kajnek a národní
koordinátorka hnutí Markéta Klímová.
Dopolední
program
pokračoval
přednáškou P. Vojtěcha Kodeta „Vlídné
a laskavé srdce“. Před obědem jsme
slavili mši sv., kterou celebroval P.
Šebestián
P.
Smrčina.
Odpolední
program
pokračoval
podnětnou
přednáškou Kateřiny Lachmanové „Láska
a hranice“. Potom následovala svědectví
maminek. Zmínila bych se o jednom. Byl
to případ rodiny, kdy otec nešťastnou
náhodou přejel autem vlastního 4letého
syna Bertíka (Norberta), který na
následky zranění zemřel. Maminka
svědčila o tom, jak je nesly na vlnách
modlitby maminky z jejich modlitební
skupinky, známí a společně se modlila za
jejich rodinu celá farnost. Případ se
stal před rokem 16. října. Po celý rok se
lidé scházeli v kostele k modlitbě za
Bertíka a jejich rodinu, vždy 16. v
měsíci. Teď po roce se rozhodli dále se
scházet k modlitbě, ale už za všechny
rodiny, byli jsme pozvání přidat se na
dálku
k nim.
Na
závěr
jsme
odevzdávaly své děti v modlitbě, tak
jako v našich skupinkách. A na úplný
konec nechybělo společné agapé

Během setkání bylo k dispozici přes 20
kněží ke sv. smíření a duchovním
rozhovorům a v oddělené místnosti, jako
vždy, celodenní výstav Nejsv. Svátosti
k adoraci. Celým dnem nás hudebně
krásně doprovázela schola z Havlíčkova
Brodu. Bližší informace o hnutí Modlitby
matek – www.modlitbymatek.cz. Jistě
nebudu mluvit jen za sebe – těšíme se
na příští setkání 
/Radka J./
Ministranstská olympiáda
Bylo chladné sobotní ráno 10.11. a naše
olympijská výprava se scházela u
kostela Všech svatých k odjezdu na
olympijský stadion do Telnice. Poté, co
jsme vyřešili drobné problémy, jsme
vyrazili poměřit jako každý rok svoje
síly s ostatními týmy. Po úvodním slově a
požehnání v kostele proběhla štafeta
týmů s olympijský ohněm. Sice jsme
nedoběhli první, ale nenechali jsme se
odradit. Letos naše řady v kategorii
první stupeň doplnila výprava ze
Sebranic, která nám dodala 3 hráče
(Štěpánku, Pepu a Kryštofa) a také naši
skoro sousedé – farnost Moravany
(Vašíka, Klárku a Tomáše). Z Ořechova
jeli Prokop, Vojta, Olík, Igor, Kryštof,
Matyáš, Honza K., Honza D., Adam.
Dopoledne se všichni účastnili turnajů
ve stolním tenisu podle věku. Zde bych
rád vyzdvihl Kryštofa L., který se
probojoval do finále ve své kategorii a
následně zvítězil. Souběžně probíhaly
kvízy na ověření ministrantských
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znalostí, kde všichni mile překvapili,
protože právě toto byla loni naše
nejslabší disciplína - a letos se všichni
probojovali
minimálně
na
hranici
poloviny správných odpovědí. Následoval
bohatý oběd, po němž přišel na řadu
fotbal a florbal. Zde bylo spousta
individuálních, ale hlavně týmových
zákroků, které vedly ke gólům. Také

brankáři se snažili a rozhodně žádný gól
druhému týmu nedarovali zadarmo.
Celkové výkony letos stačily na 8. místo
z 10 v mladší kategorii a 6. místo z 11.
ve starší kategorii. Děkuji rodičům za
podporu, za dopravu na místo a za něco
dobrého na společný oběd, a našim
olympionikům za nasazení a chuť
bojovat za svoji farnost.
/Viktor/

Foto: František Kroutil

Ořechova, Silůvek a Prštic. Za takové
účasti zněly zpěvy v doprovodu
varhanice J. Ryšavé a M. Dudíkové
celým
kostelem.
Dík
patří
i
ministrantům a všem, co přispěli k této
krásné mši. Požehnání otce Krzysztofa
zakončilo mši. Na rozloučenou jsme

Poutní mše v Radosticích
V neděli 28.10. na svátek Šimona a
Judy byla v Radosticích poutní mše sv. k
uctění památky patronů naší obce.
Kostel byl také krásně vyzdoben.
Pomohla nám účast i farníků z
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dostali od radostických kuchařinek i
něco dobrého na cestu domů.
/Vojta Š./
Osmičková výročí
V tzv. osmičkovém roce 2018 se
vzpomínají různá důležitá výročí státní,
politická aj. I v našich farnostech máme
malá osmičková výročí. Například:
- V roce 1828 se narodil v Drnovicích u
Blanska P. Antonín Páral. V Ořechově
působil více než 40 let. Za jeho služby
byl postaven dnešní kostel Všech
svatých. Zemřel 3.3.1911. Je pochován
v kněžském
hrobě
na
hřbitově
v Ořechově. K jeho úctě a vzpomínce
byla pojmenována ulice Páralova, která
vede od kostela dolů do Kouta.
- V roce 1848 se narodil P. František
Beránek v Tasově u Velkého Meziříčí.
Farářem v Tikovicích se stal v roce
1890. U sv. Jiří působil 31 roků. Ve věku
83 let odešel na odpočinek do rodného
Tasova.
- V roce 1938 zemřel vzácný a oblíbený
kněz P. Karel Burk. V Ořechově působil
v letech 1911 – 1929. S farníky prožil
smutnou dobu 1. svět. války, ale i
šťastnou 1. republiku. Ve věku 66 let
odešel na odpočinek do Sokolnic, kde
ještě sloužil jako kněz v zámecké
kapli. Tam 11. února 1938 zemřel.
- V roce 1948 zemřel, k velké lítosti
všech farníků, P. Vladimír Čapka.
Narodil se 11. ledna 1891 ve Staré
Břeclavi. Farářem v Tikovicích se stal 1.
března 1929. Po válce působil nějakou
dobu v obou farnostech u Sv. Jiří i u

Všech svatých. Ve věku 57 let náhle
vážně onemocněl a zemřel v nemocnici
Milosrdných bratří v Brně. Pohřben je
v kněžském
hrobě
na
hřbitově
v Tikovicích.
- v roce 2018, dne 23. srpna,
v nemocnici Milosrdných bratří v Brně,
zemřel P. Bohuslav Bláha. Narodil se 24.
února 1932 v Domamili u Moravských
Budějovic. Byl dlouholetým farářem,
správcem obou farností v Ořechově, od
1. července 1981 až do roku 2012. Po té
ještě vypomáhal
jako duchovní
v kostele sv. Maří Magdalény v Brně.
Smuteční rozloučení s P. Bohuslavem
Bláhou se konalo v Ořechově 31.srpna
2018, za velké účasti kněží, farníků
z Brna, z Ořechova a celého okolí.
Pohřební obřad vedl pomocný biskup
brněnský Mons. Pavel Konzbul. Tělo P.
Bohuslava bylo uloženo do rodinného
hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.
/Lidka K./
Modlitba u hrobu o. Bohuslava Bláhy
V dušičkovém týdnu jsem se připojila
k pozvání, které zaznělo v ohláškách.
Několik se nás vydalo v sobotu 3.11. ke
hrobu nedávno zesnulého dlouholetého
ořechovského faráře otce Bohuslava
Bláhy, abychom na něho vzpomněli
v modlitbě. Odpočinutí lehké dej mu,
Pane, a světlo věčné ať mu svítí, ať
odpočívá ve svatém pokoji. Děkuji za
tento nápad a možnost zúčastnit se.
/Leona/
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svatý Peregrine, patrone pacientů
s rakovinou, Všichni andělé a svatí,
pomozte mi.

"Modlitba za zázrak"- Pouť za sv.
Peregrinem - svědectví Markéty
Před mnoha lety jsem měla v ruce
obrázek "Modlitba za zázrak". Z obsahu
této modlitby jsem se dozvěděla, že
svatý Peregrin je patronem pacientů s
rakovinou. Při návštěvě Ořechova mi P.
Krzysztof ukázal obraz tohoto svatého
a pak se mě zeptal, jestli vím, koho je
patronem. Jeho překvapení bylo velké,
protože jsem znala odpověď na otázku.
P. Krzysztof mi řekl, že je zde kaple
svatého Peregrina. Chtěla jsem moc
vidět toto místo. Šli jsme pěšky a
modlili jsme se k svatému Peregrinovi,
aby se přimlouval za nás a za naše
příbuzné. S radostí v srdci na tuto pouť
vzpomínám, a pokud dostanu příležitost,
navštívím toto místo znovu.

Modlete se s vírou, bez ohledu na to,
jak se cítíte. Když přijdete do takového
stavu, ve kterém budete upřímně
rozumět každému slovu celým svým
srdcem, dostanete duchovní milost.
Prožijete přítomnost Ježíše a celý váš
život se změní velice zvláštním
způsobem. Zjistíte to.
/Ks. Peter Mary Rookey OSM/

Modlitba za zázrak
Pane Ježíši, stojím před Tebou takový,
jaký jsem. Omlouvám se za své hříchy,
lituji jich, prosím, odpusť mi.
Ve tvém jménu odpouštím všem
bez ohledu na to, co udělali proti mně.
Zříkám se Satana, zlých duchů a jejich
skutků. Odevzdávám se Tobě, Ježíši,
nyní a navždy. Zvu Tě do svého života,
přijímám Tě jako svého Pána, Boha a
Vykupitele. Uzdrav mě, proměň mě,
posiluj mě na těle, duši a mysli.
Přijď, Pane Ježíši, přikryj mě svou
nejdražší krví a naplň svým Duchem
svatým. Miluji tě, Pane Ježíši. Děkuji.
Chci Tě následovat každý den
svého života. Amen.
Maria, Matko moje, Královno míru,

Ks. Petr Rookey, který se modlil tuto
modlitbu, byl uzdraven ze slepoty.

Rozhovor s Petrem Trenzem o skupině
Fatima a novém CD
Petře, kam sahají začátky skupiny
Fatima, jak vnímáš obnovení skupiny
před několika lety?
Lidé ze skupiny Fatima se scházejí již
od počátku devadesátých let. Po delší
odmlce
se
skupina
dala
znovu
dohromady v roce 2012. Naštěstí se
spontánně přidalo mnohem více lidí,
takže jsme mohli vytvořit čtyřhlasý
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sbor. Pořád hrajeme, protože každým
rokem napíšu několik nových písní, takže
když už staré věci zevšední, můžeme se
těšit z nových. Mám radost, že s námi
zpívá a hraje i mládež.
Z kterého období jsou písničky na
novém CD? Jak dlouho některé čekaly
na vydání?
Písničky z CD pocházejí právě z období
našeho druhého zrození po roce 2012.
Jak to bývá, jedna výjimka se najde.
Tou je poslední píseň alba „Poslouchejte
lidé“, která slavila 23. listopadu 20 let.
Některé z dalších písní jsem sice nosil
v hlavě už léta před tím, než spatřily
světlo světa, jenže tehdy ještě neměly
slova a také je neměl kdo zpívat. Celé
album začíná písní „Příslib“, která je
nejmladší a je z roku 2018 a končí právě
skladbou „Poslouchejte lidé“. Dělí je
tedy od sebe bezmála 20 let.
Nejsi profesionální skladatel a textař,
asi spíš ve volných chvílích ... jak dlouho
třeba "pracuješ" na jedné písničce? Kde
bereš inspiraci?
Nápad melodie je otázkou chvilky.
Melodii mi sešlou shora většinou v době,
kdy nemám v plánu nic nového vymýšlet.
Těžko popsat nějakou inspiraci. Její vliv
nevnímám, ale pravdou je, že jsem
ovlivněný
různou
hudbou,
kterou
poslouchám, takže třeba někdy z písně
zní blues, jindy tak trochu gospel nebo
klasická hudba. Písnička většinou vzniká
u klavíru, když si hraji jen tak pro
zábavu. Jsou ale i jiné okolnosti, za
kterých vzniká. Třeba píseň „Světlo

v temnotách“ mě napadla v autě, když
jsem se vracel domů z práce. Píseň „Ty
jsi skála má“ vznikla, když jsem držel
šroubovák a kontroloval vadné zboží.
Takže nemusím být zrovna u nástroje.
Text vzniká na hotovou melodii, kterou
mám většinou již delší dobu. Musím volit
slova veršů tak, aby rytmicky odpovídala
frázování písně. Inspiruji se většinou
Písmem svatým. Jedna píseň tak běžně
zabere více než deset hodin práce, než
se dá začít zkoušet.
Máš nějaké přání ohledně svých
písniček? Např. hitparáda na Radiu
Proglas? Můžeme se těšit na nějaký
koncert skupiny Fatima?
Byl bych rád, kdyby si farníci poslechli
naše nové album „Anděl křídla zvedá“.
Některé odezvy jsem již zaznamenal a
potěšily mě. Natáčeli jsme ve studiu
vynikajícího zvukaře a našeho kamaráda
Broňka Šmida.
Chtěli
bychom
v této
spolupráci
pokračovat a natočit i vánoční album.
Písní na něj máme již dost.
CD jsem nedávno poslal i do Televize
Noe a Rádia Lumen na Slovensku a budu
doufat, že zaujme. Hitparáda Radia
Proglas není patrně pro nás. Vyloženě
duchovních písní se tam objevuje velmi
málo.
Hráli jsme v poslední době v několika
kostelích v Brně a okolí. Budeme hrát i
v Ořechově v kostele na mši 25.12. a
jsme pozvaní do Brna k Minoritům na
odpolední mši v 15.30 na Štěpána 26.12.
Samostatný koncert v nejbližší době
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zatím neplánujeme, ale rádi se objevíme
na vánočním koncertě v Ořechově.

poskvrny prvotního hříchu a má
symbolicky připomenout Pannu Marii
jako první světlo, které se rozzářilo
před příchodem Ježíše Krista. Tradici
založil v Jubilejním roce 2000 brněnský
biskup Vojtěch Cikrle. Učení o
neposkvrněném početí Panny Marie
vyhlásil papež Pius IX. za článek víry
8.12.1854. Tato nauka říká, že Matka
Boží Maria byla v okamžiku svého početí
zvláštní
Boží
milostí
uchráněna
dědičného hříchu. Průvod světla vyjde v
pátek 7. prosince 2018 v 17.20 hodin
z Denisových sadů do katedrály sv.
Petra a Pavla v Brně. Průvod se
svícemi a lampiony předchází slavnostní
bohoslužbě v brněnské katedrále od
17.30 hodin, které bude předsedat
brněnský diecézní biskup Vojtěch
Cikrle.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně
tvůrčích a inspirativních myšlenek.
Nové CD skupiny lze objednat na
telefonním čísle 774 506 864 nebo emailu P.Trenz@seznam.cz.
/Leona/


na
webových
stránkách
krestanskevanoce.cz najdete spoustu
adventních a vánočních programů
včetně bohoslužeb

/Obal nového CD skupiny Fatima/

FARNÍ MATRIKA
Všech Sv.
Křest: 4.11. Jan František Holánek
18.11. Anna Zdeňka Káňová,
Emma Markéta Káňová
Pohřby: † Miluše Janková 26.10.

 Oblastní charita Rajhrad organizuje
Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné
tradici, kterou koledování přináší. Šíření
křesťanského poselství nespočívá pouze
v požehnávání
příbytků,
ale
také
v pomoci potřebným. Proto koledníci s
sebou nosí kasičku, do které přijímají
dobrovolné
dary
z jednotlivých
domácností. Ty se pak v rajhradské
charitě spočítají a rozdělí do projektů
pomoci. Otevřete svoje srdce a dveře
koledníkům?

Sv. Jiří
Křest: (Radostice)
10.11 Rozárie Tereza Halcmannová

POZVÁNÍ Z DIECÉZE
 Průvod světla se koná u příležitosti
slavnosti Panny Marie počaté bez
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 ve čtvrtek 27.12. ve svátek sv. Jana
je sloužena v 8:00 u sv. Jiří mše sv. s
žehnáním vína

CO NÁS ČEKÁ
 v 1. pátek v měsíci 7.12. navštěvuje
otec Krzysztof nemocné, můžete je u
něj stále hlásit osobně nebo telefonicky
(732369069)

 k obnově manželského slibu jsou
manželé zváni při mši svaté v neděli
30.12. na svátek Svaté Rodiny

 v pátek 7.12. je mše sv. sloužena
se zaměřením pro děti v 17:30
v kostele Všech svatých. Děti mohou
nakreslit a do obětního průvodu přinést
obrázek – „Betlém“. Po mši svaté
přijde do kostela za dětmi sv.
Mikuláš s andělem 

 děkovná mše svatá na závěr
kalendářního roku je sloužena v pondělí
31.12. v 17:30 v kostele Všech
svatých
 Vánoční koncert v kostele Všech
svatých se koná v neděli 6.1.2019,
začátek koncertu bude upřesněn na
plakátech

 v kostele sv. Jiří se koná v neděli
16.12. v 15:30 Adventní koncert
ZUŠ, jsme zváni a je na co se těšit 

 Tříkrálova sbírka proběhne v sobotu
12.1.2019. Otec Krzysztof požehná
koledníkům 11.1.2019 (mše sv. v 17:30)

 svátost smíření před Vánocemi
kromě obvyklých časů je nabídnuta
navíc ve čtvrtek 20.12. u sv. Jiří od
18:00 do 19:00 a v pátek 21.12. u
Všech svatých od 17:00 do 17:30
(17:30 je mše sv.) a po mši sv. do cca
18:30.

 jsme srdečně zváni na již 5. Farní
ples, více informací na farniples.cz
Rezervace vstupenek od 2.12. 19:00
 na závěr odpovědi na dotazy ohledně
farního
zpravodaje.
Peregrínek
v tomto roce vyšel 11x. Celkem je to cca
1500 vytisklých kusů. Někteří využívají
možnost zaslání v elektronické podobě.
Příprava jednoho čísla zabere čistého
času cca 8 - 10 hodin. Každý měsíc se
schází „redakční rada“ a domlouvá
obsah následujícího čísla. Uzávěrka je
ideálně okolo 20. v měsíci. Velmi si
vážíme toho, že je tolik pomocníků,
kteří posílají články a vzniká tak bohatá
mozaika o životě našich farností.
Velmi děkujeme a přejeme požehnaný
rok 2019.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
24.12. v 17:00 u sv. Jiří
24.12. v 21:30 u Všech svatých
25.12. v 8:00 u sv. Jiří
25.12. v 9:15 u Všech svatých
25.12. v 10:30 v Pršticích
26.12. v 8:00 u sv. Jiří
26.12. v 9:15 u Všech svatých
26.12. v 10:30 v Radosticích
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Bohoslužby v prosinci 2018
1.12.
1.12.
1.12.
2.12. 1. adventní
2.12. 1. adventní
4.12.

sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

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

5.12.
7.12.
8.12.
8.12.
9.12. 2. adventní
9.12. 2. adventní
11.12.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
úterý

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

17:30
17:30
12:00
16:30
8:00
9:15

12.12.
14.12.
15.12.
15.12.
16.12. 3. adventní
16.12. 3. adventní
18.12.

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

19.12.
21.12.
22.12.
22.12.
23.12. 4. adventní
23.12. 4. adventní
27.12.
28.12. sv. Mláďátka
betlémská
29.12.
29.12.

středa
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
čtvrtek
pátek

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

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

sobota
sobota

Radostice 15:30
Prštice
16:30

17:3018:00

17:3018:00

17:3018:00

Růženec
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv
Mše sv. pro děti
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše sv
Mše sv.
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv. s nedělní platností
Mše sv.
Mše sv.
Adorace
Mše
Mše
Mše
Mše
Mše
Mše
Mše
Mše

sv
sv.
sv. s nedělní platností
sv. s nedělní platností
sv.
sv.
sv.
sv.

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

Vánoční bohoslužby najdete na předchozí straně.
Aktuální rozpis bohoslužeb sledujte, prosím, v týdenních ohláškách.
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