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Jedno je třeba
Bogdan Stępień, OSPPE

Bude to už víc než deset let, kdy jsme ve farnosti
chtěli zavést společenství, ve kterém se mělo hovořit
o katechismu. K této myšlence se zapojilo jen pár
lidí. Postupem času společenství zaniklo a já si ani
neuvědomuji po jak dlouhé době. Rozpomínám se na
to v čase potenciálního vzniku právě takového
společenství zaměřeného na interpretaci základních
pravd víry. Tyto řádky píšu s vědomím v jaké době
žijeme. Mnozí mladí vůbec nebyli „políbeni“
křesťanstvím, což se odráží na různých oblastech
jejich života, potažmo života společností i církve.
Vezměme ku příkladu praktikovaní prvních pátků v
měsíci. Starší generace má tu záležitost „v genech“,
mladá často neví oč kráčí. Jsem si vědom, že jako
farář nesu zodpovědnost za formaci sobě svěřených
věřících, proto připomenu aspoň některé prvky, které
pomáhají poznávat a prohlubovat víru. V první řadě
je to aktivní účast na nedělní mší svaté, dále svátosti,
z nichž je potřeba zdůraznit svaté přijímání a svátost
smíření. Četba Bible a jiné náboženské literatury,
účast ve společenstvích, duchovních obnovách,
formačních setkáních. Nezapomínejme na křesťan-

ské programy nejen v TV
NOE a radiu Proglas, přednášky dnes velice dostupné z
různých programů a křesťanské internetové stránky. To
vše má být provázáno každodenní osobní modlitbou. Ptáte se možná, jak to všechno
obyčejný člověk zvládne.
Odpověděl bych otázkou: A
kolik z vyjmenovaného jsi
už zkusil? Pokud jsi zůstal
stále v bodě, kdy říkáš mám toho hodně a už víc
nestíhám, podívej se, co se
dá možná vypustit, bez čeho
budeš žít i fungovat, a tak se
ti uvolní prostor pro to
důležitější. Zacituji známá
slova: „ ...děláš si starosti a
trápíš se pro mnoho věcí. Jen
jednoho je třeba.“ (Lk 10, 41n)

Žehnání bytů

redakce

V nedávné době jsme mohli na dveřích
řeholního domu sester Misionářek Lásky
zahlédnout novou cedulku s nabídkou žehnání
bytů na ulici Palackého a v blízkém okolí. Této
možnosti využilo 20 rodin. A tak 17.ledna v
pátek odpoledne putovali otec Bogdan s otcem
Franciszkem za doprovodu sester Misionářek
Lásky od domu k domu. Mnohé rodiny je už
netrpělivě očekávaly. Setkání s modlitbou a
žehnáním probíhala v milé atmosféře, neboť
sestry rodiny dobře znaly. Otec Franciszek
vzpomíná, že podobné žehnání bytů bylo také
předloni. Jak řekl: Lidé při těchto setkáních
často kladou různé otázky, a je proto dobré mít
na žehnání bytů více času.

Je člověk úplně sám?

redakce

V neděli 19. ledna jsme oslavili pouť
svatého Pavla, prvního poustevníka. O. Martin
Kubeš, který byl na pouť pozván a celebroval
ranní a dopolední mši svatou, povzbudil farníky
i poutníky na všech třech mších svým kázáním.
Hlavní myšlenkou kázání byla osamělost. O.
Martin zmínil známou píseň Lonely (česky
osamělý) a situaci autora písně v době, kdy ji
psal. I v dnešní době člověk může zažívat pocit
samoty, a přitom být obklopen lidmi. Byl však
sv. Pavel na poušti skutečně sám? Je člověk
opravdu úplně sám? Tyto otázky zazněly při
promluvě o. Martina, který po mši řekl, že díky
pouti měl možnost seznámit se sv. Pavlem
mnohem více. Poděkoval za společenství a také
ocenil výborný oběd.

V roce 2013 bylo v
našem kostele 58 křtů, 9
svateb a 20 pohřbů.
Sbírka z 29. prosince na
opravy kostela vynesla
5.958,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Od 1. ledna Tomáš
Pinďák nepracuje na faře.
Děkujeme za jeho práci pro
farnost a také za náročnou
práci
šéfredaktora
Přívozníku.
V lednu jsme se
rozloučili s Matkou
představenou Misionářek
lásky, sestrou Jorys. Jejím
novým působištěm je
Slovensko. V její službě ji
vystřídala sestra Subasia.
Komunitu sester Misionářek
lásky v Přívoze posílila
sestra Martinia, původem z
Indie.
Karnevalu
plného
popletených pohádek se dne
19. ledna zúčastnilo skoro
40 dětí.
Přívozník chce v první
řadě informovat o dění ve
farnosti a o životě lidí, kteří
naši farnost spoluvytvářejí.
Do jisté míry tak plní funkci
kroniky. Nebojte se napsat
třeba jen pár řádků a podělit

Náboženství pro dospělé

redakce

Téměř každý pátek večer se na faře na dvě
hodiny schází skupinka lidí, schází skupinka
lidí, vedená knězem, která se zamýšlí nad
katechismem katechismem katolické církve. Jak
řekl o. Bogdan, jde o jakési náboženství pro
dospělé. Do vydání tohoto čísla proběhlo již 5
setkání, jejichž tématem bylo Vyznání víry. Tato
společná setkávání vznikla jako nabídka další
aktivity pro účastníky kurzů Alfa. Jsou ale
otevřena všem lidem, kteří mají zájem studovat
katechismus, základy křesťanské víry. Setkání
probíhají od 18 hodiny. Výjimkou je druhý
pátek v měsíci, kdy se členové společenství
účastní mše svaté za uzdravení, smíření a
odpuštění spojené s Večerem chval.

Hospodaření farnosti
Příjmy:
sbírky:
dary:
půjčky:
ostatní:
celkem:
Výdaje:
elektřina a plyn:
voda:
opravy:
bohoslužebné:
odeslané sbírky:
ostatní:
celkem:

redakce

276.891,299.700,170.000,88.480,835.071,265.594,24.465,216.782,30.889,110.383,370.398,1.018.511,-

se s ostatními o to, co vás
třeba zaujalo z kázání,
překvapilo z farní akce nebo
říct o události, která vám
udělala radost.
V neděli 2. února je
svátek uvedení Páně do
chrámu. Při mši svaté se
budou žehnat svíce, můžete
si donést.
V pondělí 3. února je
památka sv. Blažeje, který
je uctíván jako patron a
přímluvce proti nemocem.
Svatoblažejské požehnání
se bude udělovat při ranní
mši svaté v kapli na faře i
večer v kapli u sester.
Přijďte prosím pomoci s
úklidem betléma a stromků
v kostele. V pondělí 3. února
mezi 9:00 a 16:30 hodinou.
V úterý 11. února je
celosvětový den nemocných. Při této příležitosti je
každým rokem u nás
nabízena možnost přijetí
svátosti
nemocných.
Nejinak tomu bude i letos.
Mše svatá s udělováním
svátosti bude v kapli na faře
v 9:00 hodin.
Na 7.-9. března se plánuje víkendovka pro děti.

Tříkrálová
sbírka
Požehnání
Více než 20 dětí za doprovodu 8 dospělých
koledovalo během Tříkrálové sbírky 2014 v
ulicích Přívozu. Nejvíce skupinek chodilo
druhou sobotu. Bylo také možné přispět do
tříkrálové pokladničky v kostele po mši svaté.
Pro Charitu se v Přívoze posbíralo 22.918,- Kč,
což je více než v minulém roce. Pán Bůh zaplať
dárcům i koledníkům. Přes veškerou snahu se
letos nepodařilo obejít všechny domy v centru
Přívozu. Snad se v příštím roce najde více
dospělých a aspoň tolik dětí co letos, ochotných
pomoci.
redakce

Donesli nám štěstí

Děkuji za návštěvu Tří králů. Pocházím z
Jižní Moravy, kde byl tento den svátkem. Přišli
tři malí koledníci, kteří uměli zazpívat hezkou
koledu a byli velice milí. Přesto, že byla již tma
a večer, byli rozjasněním dne. Doprovod mi
vysvětlil, kdy chodí a dali mi milé malé
dárečky pro všechny obyvatele domu, kteří se
složili na menší příspěvek. Já doufám, že nám
donesli štěstí do letošního roku. Budu se těšit,
že přijdou příští rok zase.
Jarmila Novotná

Slova
malých
králů
„Dva chlapi nás seřvali, že chodíme tak

pozdě. Poznala jsem mnoho dobrých
kamarádů. “
Míša
„Chodili jsme po domech a rozdávali jsme
cukříky. A chodili jsme rádi. “
Natálka
„Tříkrálová sbírka byla fajn. Rozdávali jsme
cukříky a kalendáře. “
Gabka

do
domu...
Byla jsem oslovena k

výpomoci s tříkrálovou
sbírkou a s obavami jsem
tuto nabídku přijala.
Zpočátku to pro mě bylo
obtížné, ale věřila jsem, že
tato služba pomůže cíleným místům – Azylovým
domům, Charitě... Toto
vědomí mi dodávalo odvahu zazvonit na zvonek u
dveří lidí a zazpívat s
dětmi koledy.
Časem jsem si ale
uvědomila, že přináším
světlo, že jsem posel,
který přináší slovo, požehnání Boží do domu. Na
jedné straně je to pomoc
pro neziskové organizace,
na straně druhé pro oslovené lidi. A mezi nimi já,
která dostávám posilnění
k pokračování. Vidím, jak
s každým rokem narůstá
počet lidí, kteří chtějí a
přijímají požehnání, které
jim přinášíme.
Letos poprvé si tuto
službu koledníka vyzkoušela i moje sestra.
Danuše Fiurášková

Děti hrály divadlo

Sestry Misionářky Lásky nacvičily s dětmi
krásné divadlo O putování tří králů za Ježíšem .
Cestu třem králům ukazovala hvězda, a jeden z
králů dokonce přijel na velbloudovi. Jednotlivá
dějství oddělovaly fanfáry a vánoční písně, které
si mohli zazpívat všichni v kostele. Divadlo děti
hrály v Domě sester, v kostele v Hrušově a 1.
ledna po dopolední mši svaté také v našem
kostele v Přívoze.
Na pouť svatého Pavla, 19. ledna po mši svaté
v 10:30 bylo možné shlédnout další divadlo s
názvem Světlo na kopci.
Příběh na motivy
biblického: „Vy jste světlo světa“ připravil Honza s dětmi, o kostýmy, a
aby to dětem slušelo se
postarala Magda, hudebně skvěle doprovodily
Terezka Zbořilová (klávesy) a Karíma Vašková
(kytara). Divadlo bylo
milé a hezké, škoda jen,
že nebylo všemu rozumět. Děti moc rády

uvítaly pozvání sester
Misionářek Lásky, a tak se
uskuteční v pondělí 3. února
druhé vystoupení Světla na
kopci v Domě u sester.
Děti hrají divadlo rády,
tak proč toho nevyužít?
Učit se hrát divadlo dává
dětem možnost se zábavnou formou postupně zdokonalit ve čtení a projevu,
učí spolupráci a umění
empatie, nabízí možnost
přes mnohé nedokonalosti
udělat něco velkého, vybízí
k překonání strachu, přináší
radost ze společného díla.
A v neposlední řadě si děti
pamatují to, co hrály,
protože to prožily na
vlastní kůži.
Hrát divadlo je výzvou
pro děti. Hrát divadlo je
také velkou výzvou pro
dospělé, totiž výzvou k účasti
na samotném představení,
podpoře a také pomoci.

Jan Košárek

Pastorační a ekonomická rada Evangelii gaudium

V sobotu 18. ledna proběhlo na faře setkání adhortace o evangelizaci
pastorační a ekonomické rady farnosti. Přinášíme svatého otce Františka –
stručné zpravodajství o diskutovaných bodech.
vydáno vloni

www. sluzbaverejnosti. cz -

Pastorační rada v bodech
Plánované akce:

Škola křesťanského života a evangelizace (28.-30.3.)
Seminář v Duchu svatém (koncem dubna)
Víkendovka pro děti (7.-9.3)
Víkendovka pro mládež (21.-23.3)
Noc kostelů (23.5.)
Seslání Ducha sv. + vaječina - setkání s farníky (8.6.)
Letní tábor pro děti (28.6. - 7.7.)
Pěší pouť z Přívozu do Čenstochové (21.7. - 26.7.)
Letní ŠKŽaE (1.-10.8.)
Alfa pro mládež (nebyl stanoven termín)
Venkovní promítání filmu – fáze získávání práv k

promítání

Jak se mohou zapojit farníci:
Přívozník – posílejte své příspěvky na farní mail,
popř. přineste na faru
Úklid kostela – každý měsíc jedno společenství
Noc kostelů – pomoc s realizací programu
Rok rodiny – prosíme, přineste 1 společné foto vaší
rodiny
Krabička s náměty – v kostele – pro vaše dotazy,
připomínky, náměty
Tříkrálová sbírka – nabídka rodičům s dětmi –
odpolední koledování

podstatné informace k
majetkovému vyrovnání s
církvemi
Připravované změny:
Lavice určené pouze pro
děti, které přichází na mše
svaté.
Ekonomická rada v bodech
Již se uskutečnilo:
WC v kostele - 103.172,- Kč
Oprava zvonů - 89.540,-Kč
Nový koberec v kapli a
presbytáři – 39.522,-Kč
Aktuální dluh farnosti
170.000,-Kč.

Finanční spoluzodpovědnost

farnosti se týká každého
farníka.
Nutné opravy:

Renovace oken na faře

(přetrvávající potíže s
památkovým ústavem),

opravy varhan
úprava sklepních prostor
,

na faře
Tipy pro farníky:
TV cyklus Dům nejen ze skla – měsíčník vysílaný Výměna:
TV NOE - reaguje na potřebu větší informovanosti Koberce u svatostánku a
české společnosti o dění v římskokatolické církvi bočních oltářů v kostele

To podstatné k vydávání
církevního majetku
Od té doby, co zákon o majetkovém vyrovnání
vstoupil v platnost, běží administrativní proces
spojený s vydáváním původního církevního
majetku. V souvislosti s ním a děním ve společnosti
se i v těchto dnech opět vynořilo několik otázek,
které svědčí o častém neporozumění. Zde jsou
některé odpovědi k nim.

1. Je církev jen pro věřící?
Církev neslouží jen věřícím v oblasti náboženství,
ale zřizuje sociální zařízení, školy, nemocnice,
hospice, pomáhá prostřednictvím charit apod., všem
občanům bez rozdílu vyznání.
Církev historicky šířila vzdělanost, zakládala už
ve středověku špitály, dávala možnost chudým
dětem studovat, v klášterech učila nová řemesla a
nové způsoby zemědělského hospodaření, mnohdy
nahrazovala a doplňovala činnost státu.
2. Je církev společenstvím prelátů?
Nikoliv. Církev je společenstvím lidí, kteří uvěřili
v Boha a snaží se žít podle učení Ježíše Krista.
Církev je rovněž otevřena všem občanům, kteří
potřebují pomoc i těm, kteří hledají duchovní
hodnoty.
V době komunismu nebyli pronásledováni pouze
kněží, ale všichni angažovaní věřící.
3. Jaké bylo financování církve před přijetím
zákona?
Vlastní zdroje (dary, sbírky, výnosy z vlastní
hospodářské činnosti) tvořily téměř polovinu (47%)
peněz, se kterými církev hospodařila. Z veřejných
rozpočtů se pak financovala více než polovina
provozu církve (příspěvek státu na činnost církví,
spolufinancování škol, nemocnic a sociálně
prospěšných zařízení – to vše jako u jiných
soukromých subjektů).

Aleš Pištora

4. Jaké je financování
církve podle nové úpravy?
Stát postupně přestane
církve financovat, a církve se
tak stanou ekonomicky
nezávislé. Výnosy
z
navráceného majetku nahradí
státní příspěvek.
Během 17 let přestane stát
platit platy duchovních, rok
co rok se příspěvek bude o
5% snižovat, dál bude platit
stát jen vyrovnávací
příspěvek do roku 2043, poté
už se musí církve o sebe
starat samy.
5. Doplatí občané na
nový model financování
církví?
Nedoplatí, dlouhodobě
naopak získají. Církev bude
platit daně a odvody,
zaměstnávat zaměstnance
apod. a celkově využívat
majetek hospodárněji, než
stát.
Zaměstnanci
církve
nebudou placeni z daní, stát v
dlouhodobém horizontu ušetří
na výdajích, které by jinak
stále stoupaly.
pokračování v příštím čísle

více na internetu:

www.sluzbaverejnosti.cz
http://tisk.cirkev.cz/

Film jako vybídnutí ke svatosti

Jana Luzarová

„ Ať nás nikdy nesvede zlý s maskami
falešných lásek. Jenom Kristus a jenom jeho
Láska je Život!“
Pablo Domínguez Prieto

Život madridského kněze Pabla Domíngueze
a jeho tragická smrt před pěti lety na začátku
února jsou skutečným pšeničným zrnem, které
padlo do země, zemřelo a vydalo mnohé plody, a
vydává dnes i v naší zemi. A můžeme vděčně
pozorovat, jak to vše bylo v úžasném Božím
plánu, jak tento jeden odevzdaný život dává
smysl po všech stránkách a dává odpovědi na
otázky těm, kdo si je kladou. Film Poslední
vrchol (La Última Cima, 2010) by nemohl
vzniknout, pokud by jeho protagonista byl jen
kněz „s lidskou tváří“, laskavý, zábavný,
otevřený. Příčina tohoto nádherného příběhu,
který jako košatý strom obepíná již několik
desítek států, je v Pablově jasném přesvědčení,
že „jenom Kristus a jenom Láska je to důležité!“
Takto to vyjádřil v prosinci roku 2008 v dopise
klariskám do Lermy, a také svědectví o jeho
kněžském působení není ničím jiným než
audiovizuálním vyjádřením slov „jenom Bůh, a

nic jiného než Bůh!“, jež si
pár dní před smrtí vyměnil
s kardinálem Cañizaresem.
Díky entusiasmu, s jakým
vždy hovořil o smrti, o
tom, co následuje pro
křesťana po smrti - a
nejinak poslední dny svého
života, ve kterých vedl
duchovní cvičení v klášteře
na úpatí hory Moncayo, jež
byla jeho poslední...
vypovídá snímek nejen o
realitě pozemského života
ukotveného v Kristu, nýbrž
otevírá cestu k tomu, co je
za ní, cestu, která míří k
věčnosti a po které je třeba
stoupat.
Pablo zdědil po otci
vášeň pro filosofii, kterou
mistrně používal pro
naprosto
zřejmé
a
neomylné
vysvětlování
Pravdy. To jasno, které měl
ve všech ontologických
otázkách, geniálním způsobem
zprostředkovával
svému okolí. (Na stránkách
www.poslednivrchol.cz
bude mnoho k poslechu.)
Odkaz, který zanechal v
oblasti
systematické
filosofie, bude ještě čas
docenit. Tuto vášeň pro

věci logiky, které nejsou samostatnou kategorií
vedle teologie, nýbrž jí prostupují, však vysoce
převyšovala jeho vášeň pro kněžství, pro jeho
úlohu jako kněze, kterou - a musíme říci, že
aristotelsky, po způsobu návyků a ctností naplňoval s důslednou radikálností. «Je proti
spravedlnosti přivlastnit si něco, co není mé. Je
nespravedlivé přivlastnit si čas odevzdání, který
patří druhým. To je také nespravedlivé, protože
my, bratři, nemáme vlastní čas!, jsme
vyvlastnění. Nejsme úředníci (pracovali bychom
osm hodin a devátou bychom již prokazovali
laskavost): jsme kněží, a proto je naše úplné
odevzdání spravedlivé.»
Radikálností pro dnešního člověka; ve
skutečnosti je to jediný způsob, jak žít kněžství,
jak žít křesťanský život. Jeho jedinou metou
bylo zpřítomňovat Krista a usilovat o vlastní
svatost a svatost těch, kteří mu byli svěřeni. «To
je cíl a nebe: zpřítomňovat svatost. Pokud
například začnu opouštět liturgii hodin, jsem
nerozumný, protože nechávám stranou základní
a nezbytný způsob, jak dosáhnout cíle.» Význam
kněze, který jedná v osobě Krista, přirovnával k
týmu horolezců, kteří stoupají nahoru navzájem
připoutáni. Kněz je první z každé skupiny a na
něm závisí zdar expedice, tedy životy všech
ostatních. «Jakou moc máme v našich rukou, je
to Kristova milost: v tom je naše štěstí, žít jako
Kristus skrze svátosti! Je dobré věnovat se
sociálním dílům? Ano, je to dobré, ale my máme
nadto něco velmi důležitého, co jenom my
můžeme působit: posvěcení.»
V chaose, který způsobuje relativismus, ve
světě, kde moudrost „září svou nepřítomností“,
je skutečnou výhrou mít v hlavě věci srovnané
stejně nekompromisně jako Pablo Domínguez.

«Všichni, např. svatý
Irenej, mluvili naprosto
jasně o tom, že Ježíš
Kristus není idea, není
představa, je z masa, sarx,
je to sarcoforos, zrozený z
těla. Tím dávali jasně
najevo, že nemluvíme o
dalším
ideologickém
proudu, že křesťanství je
Osoba. Když vám někdo
řekne: „Já nechodím do
kostela, ale jsem větší
křesťan než mnozí“, musíte
mu říci:
„Moment,
ujasníme si to. Vy jste
mnohem lepší než mnozí
křesťané, mnohem lepší.
Ale křesťan je ten, kdo
následuje Ježíše Krista tuto osobu. Kdo zjistil, že
On je všechno, začátek i
konec, a že je osoba.“ Kdo
vyznává určitou sérii zásad,
neubližovat druhým a co já
vím, může skvěle patřit do
spolku ochránců zvířat.
Kvůli tomu se nemusí
označovat za křesťana. Být
křesťanem znamená uznat
jednu osobu - Ježíše
Krista.»
V Ostravě můžete film
shlédnout 6. - 9. března v
Kině Art v 9 projekcích či
20. února ve 2 projekcích
v Minikině.

Na Pána Ježíše nám v
Stránka
pro
děti
kostele a vůbec kolem nás
Děkujeme Míši za nakreslený obrázek. Na straně ukazuje mnoho věcí. Jednu
4 můžeš také najít, co o Tříkrálové sbírce řekly děti,
které chodily koledovat. Pro ně je určeno Tříkrálové
poděkování Charity - pozvání do Divadla Petra
Bezruče v sobotu 8. února na 11:00 hodin.
Pokud si nechodil(a), můžeš to napravit příští
rok. Ale už teď nám můžeš něco napsat nebo
nakreslit. Třeba vyluštění hřebenovky z této stránky.

z nich ti prozradí tajenka.
1. První žena
2. Část kostela s hodinami
3. Pokrývka hlavy
4. Starý a ... zákon
5. Město, kde se narodil Ježíš
6. Abrahámova žena
7. Druhý izraelský král (největší)
8. Jeruzalém je ...
9. Kolikátého dne vstal
Ježíš z mrtvých?
10. Kdo odsoudil Ježíše?
11. Maria jela do Betléma na ...
Dej vědět do redakce, jak se
ti povedlo tajenku vyluštit
anebo můžeš nakreslit
obrázek, ze kterého je vidět,
že je Ježíš s námi.
Nejlepší obrázky najdeš v
příštím čísle. Na všechny
čeká malá odměna.

01. 02. První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:00 hodin.
02. 02. Svátek Uvedení Páně do chrámu.
Žehnání svící.
03. 02. Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
Svatoblažejské požehnání na mši sv.
Úklid betléma a stromků 9:00 - 16:30.
05. 02. Památka sv. Agáty, panny a mučednice.
06. 02. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků.
07. 02. První pátek v měsíci.
10. 02. Památka sv. Scholastiky, panny.
11. 02. Světový den nemocných.
V 9:00 mše sv. s udělováním svátosti
nemocných.
22. 02. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
23. 02. Sbírka Svatopetrský haléř.
24. 02. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
25. 02. Net For God v 18:00 hodin.
„ Mlč nebo mluv o Bohu; neboť co na tomto
světě je hodno slova. “
sv. Scholastika
Sv. Scholastika svědčí o potřebě a významu
slov a setkání. Zkusme změnit význam
rozhovorů. Ať nám jde více o to, druhé potěšit,
povznést a z rozhovoru se jeden od druhého
učit milovat Boha. Naše křesťanské setkání ve
společenství by mělo mít právě tuto náplň.
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PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (2)
7:00 mše sv.
10:00 společenství seniorů
14:30 družinka 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)
18:00 katechismus
18:30 mše za uzdravení (7)
SOBOTA
14:30 mše sv. (5)
15:00 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 měsíci
(2) poslední v měsíci
(3) sudý týden (4) co dva týdny
(5) domov seniorů
(6) dům sester M. Terezy
(7) druhý v měsíci

