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Z O B S AH U :
MAKAT
NA HOSPODINU
MODLITBA RŮŽENCE
VÝZVA O. BISKUPA
SYNODA O RODINĚ
OASIS
20 LET PAULÍNŮ

Makat na Hospodinu
Bogdan Stępień, OSPPE

Před pár týdny jsem se při nedělní mši s úžasem
díval na hlouček dětí před oltářem. Jsou to většinou
potomci bývalého společenství mládeže. Právě na
dětech je vidět změna, ubíhající čas... Některé
proměny jsme schopni naplánovat, rozhodnout se
pro ně a dosáhnout cíle svého rozhodnutí. Existují
ale odlišnosti po kterých toužíme, usilujeme o ně,
snažíme se, ale výsledek není valný. Mám na mysli
zvlášť oblast duchovního života. To, co je navenek
viditelné, snadné k pozorování a možná dokonce
snadnější k dosažení. Kolikrát v životě zjišťujeme,
že nám schází v životě konkrétní ctnost, schopnost,
způsobilost. Poznáváme také v sobě přítomnost
určitých záporných vlastností čí zvyků, které
bychom rádi změnili. Ale co dále? Na jedné
přednášce jsem slyšel o znuděném mladíkovi během

bohoslužby - znechucenost
řešil počítáním žárovek v
kostele. Najednou zaslechl
slova: „Náš národ je
národem duchovních impotentů.“ Cože? Já taky? Tak
to ne! Ten mlaďoch se
rozhodl jak to říkal - makat
na Hospodinu. Co to přesně
znamená? Spolupráce s
Hospodinem. Dívejme se na
svůj život spolu s Hospodinem, s ním plánujme a s ním
usilujme o změny. Bez něho
nic nedělejme a změny
budou příznivé.

Modlitba
růžence
Růženec je především modlitba rozjímavá,

niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke
Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve
středu rozjímání. Podkladem růžence je
uvažování o událostech z jeho života. Růženec
je modlitba pro ty (či pro ty chvíle,) které by
"rušilo" absolutní ticho. Slova zdrávasu se
stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud
myšlenek, stávají se pomůckou k lepšímu
soustředění. Jsou jako břeh, na který naše
prchavé myšlenky narážejí a vracejí se zpět do
řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu,
aby nás vedly. Nechejme se vést a v měsíci
říjnu zvláště pamatujme na modlitbu růžence.
Ke společné modlitbě je příležitost 40 minut
před každou mší svatou. Ve středu od 16:20 je
pak speciální pozvání na modlitbu růžence
určeno dětem.

Výzva
otce
biskupa
Na poslední kněžské radě která se konala
11.9. v sále biskupství ostravsko-opavského
otec biskup František Václav Lobkowicz sdělil
přítomným kněžím, že mu leží hodně na srdci
křesťanská výchova mladé generace. Řekl, že
je zapotřebí vybízet a stále připomínat lidem

ve farnostech, kdy a kde se vyučuje
náboženství.

Náboženství se v naší farnosti vyučuje
každou středu odpoledne na faře. Zatím je
pouze jedna skupinka dětí na 16:00 hodin, ale
v případě velkého zájmu může být další
hodina od 15:00 hodin. Na děti se těší nejen
paní katechetka Miloslava Holušová.

Přehled sbírek: na
opravy kostela 31.8. 5.409,Kč a 28.9. 6.136,- Kč;
sbírka 14.9. určená na
Církevní školy 7.475,- Kč.
Pán Bůh zaplať.
V sobotu 4.10. se koná
pouť ostravského děkanátu
do Frýdku za nová
duchovní povolání a
posvěcení našich rodin.
V neděli 5.10. se v 18:00
hodin uskuteční ekumenická Modlitba za Ostravu.
Místa setkání se střídají.
Tentokráte jsme zváni do
„červeného“ kostela na
Husově náměstí.
17. diecézní pouť
ministrantů je v Havířově
11.10.
O víkendu 17.-19.10. je
škola křesťanského života
a evangelizace. Na tento
termín se mohou hlásit
také noví zájmeci.
Ve stejném termínu se
uskuteční pro děti potáborové setkání v Jasení.
V neděli 19.10. bude
sbírka na misie.
Každé první a poslední
úterý v měsíci od 13:30 do
16:30 zveme děti na faru
na výtvarku.

Synoda
o
rodině
Mimořádné shromáždění biskupské synody

nazvané „Pastorační výzvy rodiny v kontextu
evangelizace“ proběhne v Římě ve dnech 5. – 19.
října 2014. Jeho cílem bude především zhodnotit
situaci rodin a prohloubit různé údaje o rodině, které
zaslaly biskupské konference i jednotlivci z celého
světa v rámci přípravného dotazníku.
O rok později, ve dnech 4. – 25. října 2015,
proběhne řádné shromáždění, které navrhne vhodné
pastorační linie týkající se rodin. Následně bude
vypracován závěrečný dokument, který bude
předložen papeži Františkovi. Více na:
http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/
„Vyzývám všechny, jednotlivce i společenství,
aby se modlili za tuto důležitou událost. Svěřuji také
tento úmysl přímluvě Panny Marie,“ prohlásil papež
František v neděli 28. září 2014.
Modlitba za Synodu ke Svaté rodině
Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky a na vás se s důvěrou obracíme.
Svatá Nazaretská rodino, učiň i naše rodiny
místy společenství a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia a malými domácími
církvemi.
Svatá Nazaretská rodino, kéž se už nikdy v
žádné rodině nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná
útěchu a uzdravení.
Svatá Nazaretská rodino, kéž příští biskupská
synoda dokáže ve všech vzkřísit vědomí posvátného
a neporušitelného charakteru rodiny a její krásy v
Božím plánu.
Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a
vyslyšte ji.

OASIS
17.-19.10.

poznávací
odpočinkový víkend
Salesiánské středisko
volného času Don Bosco
Bližší informace:
731625871,
marta.porubova@seznam.cz
zajišťuje: Mezinárodní
škola křesťanského života
a evangelizace Krasiliv,
Ukrajina
OASIS je program pro
13-18ti letou mládež, který
probíhá 4x ročně (3
víkendy kvartálně a
týdenní pobyt v létě)
Hlavním úkolem Oasis
je
duchovní,
psychologická, morální a
tvůrčí formace současné
mládeže. Účast je možná
nejen pro katolíky, ale i
mládež
z
jiných
náboženství.
Kromě
morální,
psychologické a duchovní
formace je součástí
kreativní tvorba, která je
realizována
prostřednictvím různých
seminářů a tréninků pro
teenagery (tanec, zpěv, hra
na hudební nástroje,
herectví,
umění,
fotografování...)

http://skolamarie.cz

20 let Paulínů v Ostravě

Počátky Řádu
Paulínů v Přívoze

Mši sv. 15.8. v 8:00 sloužili přívozští otcové
Foto: Jan Košárek

V tomto čísle Přívozníku přinášíme již
avizované ohlédnutí za historií vzniku a
působení Řádu Paulínů v Ostravě-Přívoze. 20.
výročí působení řádu jsme si připomněli o
slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2014.
Ranní mši svatou v 8:00 hodin sloužili naši
přívozští otcové.
Večerní mši svatou v 17:00 hodin celebroval
o. Adam Rucki, biskupský vikář. Z Jasné Hory
přinesl pozdrav o. Michał Lukoszek, generální
vikář Řádu Paulínů. Ze slovenského kláštera v
Topoľčanech přijel o. Wiesław A při mši svaté
koncelebrovali také naši přívozští spolubratři o.
Bogdan, o. Franciszek a o. Tadeusz.
Po ní následoval v kostele krátký program,
který zábavnou formou připomenul a přiblížil
některé skutečnosti o Řádu Paulínů.
Po té bylo posezení farníků a hostů s
pohoštěním na farní zahradě.

Po smrti P. Hlaváčka
roku 1992 zůstala fara v
Přívoze neobsazená a
sloužit mše svaté přijížděl
ze sousední farnosti P.
Václav Altrichter. Někteří
aktivní farníci usilovali o
to, aby do Přívozu přišel
nový duchovní správce.
Jejich snaha zamířila také
na Jasnou Horu do řádu
Paulínů v polském městě
Čenstochová. Po několika
rozmluvách s ostravským
děkanem a olomouckým
biskupem,
představený
řádu O. Jan Nalaskowski
rozhodl o převzetí farnosti
v Ostravě-Přívoze řádem
Paulínů. Prvním farářem a
zároveň představeným byl
P. Franciszek Gajewski.
Zároveň s ním byli do
Ostravy posláni novokněz
Wiesław Zając a bratr
Robert Malinowski.
Slavnostní
uvedení
nových duchovních bylo
31. července 1994 za účasti
pomocného biskupa Josefa
Hrdličky
spolu
s
generálním představeným

Mše sv. 31.8.1994, uvedení Paulínů
Foto: archiv

Krumlově poblíž Brna.
Druhý roku 1688 v Obořišti
poblíž Příbrami. Oba
kláštery (i když v různém
stavu) existují dodneška a
jsou využívané státem.
Vznik tohoto nového
paulínského
řeholního
domu má své začátky na
Jasné Hoře v Polsku.
Bylo to během návštěvy
arcibiskupa
Františka
Vaňáka (řádným arcibisku-

řádu o. Janem Nalaskowskim. Počátky kláštera pem se stal až po pádu
nebyly lehké vzhledem k jazykovým těžkostem i komunistického režimu) ,
k materiálnímu zabezpečení. V tom čase totiž který pozval Paulíny do
první patro fary stále ještě využíval městský Ostravy. K tomu dopoarchiv.
mohlo také několik návštěv
Na počátky Paulínů v Přívoze jsme přívozské farnosti otce
zavzpomínali s otcem Franciskem. Díky za jeho paulína Tadeusze Bednarpřeklad článku o. Wiesława, který vyšel v skeho v době působení
lednovém čísle měsíčníku Jasna Góra v roce faráře Josefa Hlaváčka
(1984 – 1992). Kromě toho
1999.
V roce 1995 vznikl v České republice v byly také poutě přívoz
Ostravě-Přívoze nový paulínský řeholní dům. Je ských farníků na Jasnou
to v té době první, ale máme naději že ne Horu.
poslední klášter v České republice, naši bratrské V roce 1992, zemřel P.
Josef Hlaváček a přívozská
zemi.
V sousedním Slovensku, které mnohokrát v farnost zůstala bez pastýře.
dějinách sdílelo společný osud s Čechami během Česká republika v tomto
několika set let až do času císaře Josefa II. období pociťovala velmi
existovala více než desítka paulínských klášterů. silný nedostatek kněží.
Proto se také sami
Na českém území existovaly jen dva kláštery,
farníci snažili o to, aby
které v roce 1786 císař Josef II. zrušil.
První z nich vznikl v roce 1660 v Moravském paulínští kněží mohli ve
farnosti v Přívoze působit.

Necelý rok na to z
rozhodnutí
o.
Jana
Nalaskowskeho, nejvyššího
představeného
Řádu
Paulínů
přijeli 13.
července 1994 do Přívozu
tři paulíni. O. Franciszek
Gajewski, br. Robert
Malinowski a o. Wiesław.
(O. Wiesław dorazil o
několik dní později. )
Mše sv. 15.8.2014, vlevo „výroční“ nástěnka
Foto: Radek Šlachta

I přes vsřícnost jsem nechápal proč zrovna
my. Teprve po několika měsících našeho pobytu
v Ostravě v kostele na zdi jsem postřehl dříve
mnou nepovšimnutou kopii Jasnohorského
obrazu Panny Marie. Pomyslel jsem si: to bylo
její pozvání. Na tomto území jasnohorská
Madona byla a je uctívána.
Boční oltář v kostele sv. Václava v centru
Ostravy v roce 1565 byl zasvěcený Panně Marii
Čenstochovké.

Po těchto politických změnách je nutná
obroda jejího kultu.
Já jsem se poprvé ocitl v Ostravě koncem léta
roku 1993. Spolu s mým spolupratrem Danielem
Jeziorkem jsme přijeli jako jáhnové na
šestitýdenní praxi. Potkali jsme tady mnoho
vstřícných lidí. Nebylo však zde trvalého pastýře.
Po našem návratu do Krakova jsme žádali
představené, aby vznikl řeholní dům v OstravěPřívoze. Naše touhy se potkaly s náklonností
představených a tak jsme vlastně začali působit
jako Paulíni v Čechách.

Začali jsme působit na
českém území. Nebylo to
jednoduché, ale necítili
jsme se sami. Kromě
Ostravy-Přívozu jsme od
září 1994 (do září 2007)
spravovali také farnost
Ostravu-Hrušov, ve které
jsem do roku 1998 působil
jako administrátor...
Jedna z českých
mariánských pobožností je
pojmenována Večeřadlo,
setrvávání na modlitbě s
Pannou Marií. Myslím si,
že to setrvávání s Pannou
Marií nejenom v modlitbě
ale i v radostech, smutcích i
starostech jak je přináší
život vede k slavným
tajemstvím,
které
rozjímáme v růžencové
modlitbě.
Právě tato naděje,
kterou mě naplňuje Bůh,

stále doprovází paulíny v plnění pastoračních 28. červen P. Wiesław,
povinností jaké jsou i dnes před celou církví i odchází na Jasnou Horu
našim řádem v České zemi.
2004
30. srpen bratr Andrzej
K výročí Paulínů byla v našem kostele také Kucharski, jáhen posílil
instalována nástěnka...
koumunitu v Přívoze,
18. srpen 2005 odešel na
Z historie Paulínů v Přívoze
Bachledówku
1 994
2006
červenec příchod bratrů do Přívozu
13.
květen
o.
Antoni
P. Franciszek Gajewski, farář; novokněz P.
Skwarko působil v Přívoze
Wiesław Zając a bratr Robert Malinowski
do 27. září
31. červenec slavnostní uvedení nových
2010
duchovních za účasti biskupa Josefa Hrdličky
15.
září
do
farnosti přijel o.
spolu s generálním představeným řádu P. Janem
Dominik Partyka (do srpna
Nalaskowskim
2012)
září bratři Paulíni spravují i sousední farnost
2011
Hrušov
25.-30.
červenec
1. pěší
1995
pouť na Jasnou Horu do
24. červen poutní zájezd do Čenstochové
Čenstochové
1996
2012
4. červenec P. Bogdan Stępień, farář
září
do
Přívozu
přichází o.
červenec P. Franciszek odjíždí do Polska
říjen přijel kandidát Andrzej Kucharski, v dubnu Martin Wrzochol, v
listopadu jej střídá o.
1997 začal noviciát v Polsku
Michal Pacan (do června
1997
28. srpen P. Franciszek Gajewski složil na Jasné 2013)
2014
Hoře věčné sliby
únor do farnosti na praxi
prosinec bratr Robert Malinowski odjel do
Varšavy, do farnosti přijel bratr Benedikt Pawlak přijel bratr Tadeusz
Stanislaw Sloniak, jáhen
1998
červenec o. Tadeusz posílil
květen bratr Benedikt se vrátil do Polska
komunitu Paulínů v
26. červen do Přívozu se vrací P. Franciszek
Přívoze (vysvěcen 24.
Gajewski a přichází br. Zbigniew
P. Franciszek farářem v Hrušově (do září 2007) května na Jasné Hoře)

Rubriku o Paulínech uzavřou slova, která Velebí má duše Pána. Když
zazněla při večerní mši svaté 15.8.2014.
vyvyšujeme Boha, v tu chvíli

Slova o. Adama Ruckého

Ono by možná bylo dobré více rozjímat o nebi,
aby nás ta země tolik nepřitahovala... když budeme
mít to srdíčko trochu nanebevzaté, jistě nebudeme
tolik lpět na zemi a nebudeme se tak zneklidňovat
různými věcmi kolem sebe, budeme svobodnější.
Nebe je obrovská věc, po které máme toužit a
obětovat pro to všecko.
Do nebe půjde ten, kdo ho nosí v sobě. A kdo nosí
v sobě nebe? Ten, kdo nosí v sobě Boha, Ježíše
Krista. Ale nemáme ho jen pro sebe. Máme nést jak
Maria Ježíše druhým a dávat ho. Ne mluvit o Ježíši,
to umí každý i nevěřící může mluvit. Ale dávat Ježíše
to může jenom ten, kdo ho má, kdo s ním žije, kdo
zakouší jeho lásku, krásu, dobrotu a velikost. A
Panna Maria nám tady ukazuje jasnou cestu, že
nejdříve máme být obdarováni Duchem svatým, to je
základ. Víra + milost = spása + skutky zjevující
spásu. To je nejdůležitější: otevřít se, dát volant
svého života Bohu, přijmout Ducha svatého jako
Panna Maria. Panna Maria se odevzdala Bohu úplně.
Když takto jdete k přijímání, říkáte Amen, jako
Panna Maria jsem služebnice Páně. Tehdy vás Duch
svatý zastíní a do srdce vstupuje Ježíš a potom jdete
ke všem Alžbětám a nesete ho a můžete ho dávat a
můžete ho dávat i beze slov. Panna Maria Alžbětu
obejme a políbí ji a v tu chvíli na ni Duch svatý
sestoupí a ona ví všechno a Maria ji nemusí nic
vysvětlovat. To musel Duch svatý vysvětlit. Duch
svatý se dotkl Jeníka a on skáče radostí. Dal se do
pohybu. Ano, i v našem životě, v životě našich
sousedů, přátel se musí dát do pohybu. Když žijete v
moci Ducha svatého, něco se v jejich životě pohne.
To je nesmírně důležité dávat Ježíše, nést Ježíše
našim bratřím a sestrám, kteří ho tolik potřebují a
někdy tak málo stačí. Ano, jistě je třeba počítat s tím,
že to nebude snadné, ale budeme mít velkou radost a
budeme velebit Boha jako Panna Maria, která když
potom vidí co Bůh učinil, co Duch sv. způsobil zpívá:

se dějí velké věci.
A v dnešní den chceme
zvlášť prosit o naději. Protože
ji svět tolik potřebuje, je po ni
žízeň, bez naděje nejde žít. A
proto Panna Maria i pod
křížem doufá a modlí se k
Bohu. Proto se modlíme:
Zdrávas Královno, Matko,
naděje naše buď zdráva.
Vezměte Pannu Marii za ruku
a proste: Maria, přimlouvej se
za moji naději, dokud budu
doufat, Bůh mi bude dávat.
Když ztracím naději, je
konec. Ano, když babička
řekne: To je už dneska taková
doba, musíme se s tím smířit,
ti mladí už do kostela
nepůjdou... Babičko, vy jste
pohřbila svoje vnuky, vy jste
ztratila naději a kdo ztratil
naději svazuje Bohu ruce a
ten nemůže udělat nic. Je
rozdíl mezi vírou a nadějí.
Když nevěříš, že Bůh je a
nebe, Bůh je a nebe bude, ale
předmět naděje se naplní jen
když doufáš. Proto, Maria,
přimlouvej se za moji naději,
abych stále doufal, abych
neklesal na mysli. To naděje,
malá sestřička táhne víru a
lásku dopředu. Matko, naděje
naše buď zdráva. A jednou já
věřím, že vyhrajeme svůj
život a potáhneme za sebou
jako lidé naděje spoustu lidí
do Božího království.
o. Adam Rucki, bisk. vikář

Mše sv. 15.8.2014
Foto: Radek Šlachta

Slova o. Michała Lukoszka,
generálního vikáře řádu

Drahý otče vikáři, drazí otcové, kteří
pracujete v Ostravě, drazí bratři a sestry v Kristu.
Každé výročí, které prožíváme je povzbuzením k
tomu, abychom Bohu děkovali. To chceme dělat
také dnes, když prožíváme 20. výročí, kdy
Paulíni přišli do této farnosti v Ostravě-Přívoze.
Především chceme děkovat za to, že v tomto
místě mnoho lidí nachází cestu k Bohu a také
přijímá Boží milost zvláště ve svátostech.
Přijel jsem dnes k vám, abych společně s
vámi prožíval toto díkůvzdání. Přináším vám
bratrský pozdrav v Kristu z Jasné Hory, z toho
místa, kde je zvláště uctívána matka Boží. Chtěl
bych také děkovat lidem. Především otci vikáři a
prosím abyste předal toto poděkování otci
biskupovi: Jménem otce generála chci děkovat za
všechno co se dostává otcům v této farnosti.
Děkuji za pastorační důvěru, která byla do
našeho řádu zde vložena. Srdečně děkuji otcům,
kteří zde plní svou pastorační službu, děkuji moc

za všechny ty roky
pastorační péče v tomto
místě.
Dále bych chtěl děkovat
vám všem, bratři a sestry
především za svědectví
vaši víry za váš život v
Kristu.
Také děkuji, že se
staráte, aby toto místo tento
chrám byl důstojným
příbytkem uctívání Boha.
Všem přeji, aby se Bůh o
vás staral a také Panna
Maria se přimlouvala, buď
pochválen Ježíš Kristus.

Poděkování
o. Bogdana
farníkům

Děkuji za to, že se zde
můžeme cítit jako doma, že
můžeme vytvářet společně
živou církev. Děkuji za vše
co děláte, jakým způsobem
se zapojujete do života
farnosti.
Velké díky současným
i minulým bratrům
i otcům Paulínům
působícím v Přívoze.
Pán Bůh zaplať za vaši
obětavou službu ve
farnosti.

Růženec

Panna Maria bezvýhradně uvěřila Bohu a
stala se maminkou Božího Syna. Od nepaměti
se věřící křesťané rádi modlili k ní, a spolu s ní
k Bohu. Jednou z forem takové modlitby je
růženec. Je to modlitba, která vznikla kolem
roku 1400 a modlí se dodnes.
Dobře si prohlédni nakreslený růženec a
vezmi do ruky i ten opravdový a přijď se jej
pomodlit s námi do kostela. Modlíme se
každou středu před mší svatou od 16:20 hodin.
Umíš se ho modlit? Co o něm víš? Jaký má
smysl? – Písmena před správnou odpovědí
vytvoří tajenku.

Povedlo se ti přijít
říjnové tajence na kloub?
Dej nám o tom určitě
vědět do redakce!
Rozluštění hádanky z
minulého čísla: Zvířata v
Bibli.
1. holubice
2. beránek
3. velká ryba
4. vepře
5. velbloud
6. kohout
7. zmije

TAJENKA: MARIA _________________________________________

01. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve.
02. 10. Svátek svatých andělů strážných.
03. 10. První pátek v měsíci.
04. 10. Památka sv. Františka z Assisi.
První sobota v měsíci. Večeřadlo v 15:15
hodin.
07. 10. Památka Panny Marie Růžencové.
15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny
a učitelky církve.
16. 10. Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní
patronky Slezska.
17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka.
18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty.
22. 10. Památka sv. Jana Pavla II., papeže.
27. 10. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
Je lépe hovořit s Bohem než o Bohu, protože
do duchovních rozhovorů se plete příliš mnoho
sebelásky.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a
měsícem růžence. Přijměte pozvání ke
společné modlitbě. Příležitost je 40 minut před
každou mší svatou. Ve středu zveme k
modlitbě děti.
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PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (2)
7:00 mše sv.
10:00 společenství seniorů
14:30 program pro děti
17:00 mše sv. pro rodiny (6)
ÚTERÝ
6:45 mše sv. (6)
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství mužů
18:00 Net for God (2)
STŘEDA
8:30 mše sv. pro děti CZŠ
odpoledne výuka náboženství
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství CHO
18:00 gregoriánská schola (4)
ČTVRTEK
17:00 mše sv., adorace
18:30 modlitební společenství
PÁTEK
8:00 návštěva nemocných (1)
17:00 mše sv., adorace (1)
18:30 mše za uzdravení (7)
SOBOTA
14:30 mše sv. (5)
15:15 večeřadlo (1)
17:00 mše sv.
NEDĚLE
Sbírka na opravy (2)
8:00 mše sv.; lat.ordin. (2)
setkání Živého růžence (1)
8:00 zkouška scholy
10:30 mše sv. pro rodiny
14:30 mše sv. (6)
17:00 mše sv.
19:00 společenství kněží (3)
(1) první v měs.
(2) poslední v měs.
(3) sudý týden
(4) co dva týdny
(5) domov seniorů
(6) dům sester M. Terezy
(7) druhý v měsíci

