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Je správné mít strach?

Bogdan Stępień, OSPPE

Před dvěma lety byl hlavním, nebo jedním
z hlavních témat rozebíraných v politice, ve
sdělovacích prostředcích, ale i v osobních
rozhovorech, konflikt na Ukrajině. Za prvé,
byla situace velmi vážná, za druhé byla tak
blízko nás, že si jí nešlo nevšímat. Postupně se
záležitosti zklidnily, částečně přesunuly ještě
více na východ. Ale celková situace ani dnes
není vyřešena, pořád je v těchto oblastech
nepokoj ohrožující životy lidí nejen na
Ukrajině. Postupně toto téma bylo vystřídáno
zprávami spojenými s uprchlíky. Podle mého
názoru většina lidí má z uprchlíků strach.
Víceméně je opodstatněný. V této situaci
přicházím s otázkou, v čem nám strach
pomůže? Je správné mít strach? Na jedné straně
nás strach chrání před nějakým ublížením, ale
na straně druhé nepřiměřený strach může
ubližovat, svazovat. Jaký je tedy „můj“ strach?

Ten, který mně chrání,
nebo mi ubližuje? A
možná celá ta situace je
pro nás cestou vedoucí
k prohloubení vztahu
s Kristem, k větší důvěře,
správnému hodnocení,
postavení jak uprchlíků,
tak i nás. Pán Ježíš nám
přislíbil svou stálou
přítomnost. Ptáme se na
jeho názor v této otázce?
A další otázka. Proč? Proč
se ptáme, nebo se
neptáme? Dovolujeme
Hospodinu mluvit do této
věci nebo to chceme
„vyřešit“ sami? A co od
toho řešení čekáme?

Zasněžený příběh

Divadelní hru Zasněžený příběh... ze života
sv. Václava, jeho báby Ludmily, rodiny a přátel
hrál orlovský divadelní spolek svaté Anežky
České v našem kostele 4. řijna. Děkujeme za
krásný zážitek.

Znovuotevření katedrály

Zveme na slavnostní otevření katedrály
Božského Spasitele v neděli 22. 11. 2015.
V 10:00 hodin bude sloužena děkovná
bohoslužba s uložením ostatků papeže Jana
Pavla II., celebruje Mons. František Václav
Lobkowicz za účastí biskupů sousedních
diecézí ze Slovenska a Polska. Homilii
přednese Mons. Jan Graubner.
Od 12:00 hodin bude volná prohlídka
katedrály s expozicí dokumentujícími výstavbu
a opravy katedrály.
V 15:00 hodin slavnostní koncert
Moravského komorního sboru.
Katedrála bude dále mimo pravidelné
každodenní bohoslužby zpřístupněna od úterý
do soboty vždy 8:15-12:15 a 13:15-17:15.
redakce

Přehled sbírek: 18.10.
na světové misie 9.790,Kč; 25.10. na opravy
5.389,- Kč. Pán Bůh
zaplať.
Říjnové
projekce
křesťanských filmů se
zúčastnilo cca 50 osob.
Nahlédnout do této akce
vám umožní článek Lucky
a Tomáše.
Pro podporu misijního
díla, byly vydány stolní
kalendáře. Hodnota jednoho kalendáře je 200,-Kč.
Máte-li zájem o zakoupení, hlaste se, prosím v
zákristii, nebo na faře.
Potáborové setkání pro
účastníky letního tábora
bude 13.-15. listopadu ve
Frýdku. Bližší informace
na webu: nasefara.cz.
V sobotu 21. listopadu
proběhne v tělocvičně
biskupského gymnázia
florbalový turnaj do 15 let.
Zatím je přihlášeno 5
týmů, včetně naší farnosti.
Více informací na webu:
minimfbl.aiss.cz.
Ve středu 11. listopadu
v 16.00 hod. bude na faře
v Moravské Ostravě
přednáška P.
Petra
Šustáčka na téma: Boží
milosrdenství
je
nezměnné.

Bratři z Taize v Ostravě

V ČR se budou po dvou letech zase konat Dny
důvěry. Dva bratři z Taizé a někteří z dobrovolníků,
kteří koncem loňského roku pomáhali s evropským
setkáním mladých v Praze, přijedou tentokrát i do
Ostravy.
Od pátku 20. do neděle 22. listopadu 2015 se
mohou zájemci zapojit do společných modliteb s
meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a
modlitbou v tichu při Dnech důvěry v Ostravě. Na
programu budou také biblické úvody, sdílení ve
skupinkách, semináře a společné jídlo, stejně jako v
Taizé.
Ekumenické setkání mladých, organizované ve
spolupráci s komunitou Taizé, se u nás stalo již
tradicí. Poprvé proběhly Dny důvěry ve Zlíně v
Roce 2007, následovalo Brno (2009), Olomouc
(2011) a Praha (2013). Letos se uskuteční v kostele
sv. Josefa (Don Bosco) v Mor. Ostravě.
Na stránkách www.dnyduvery.cz se mohou
registrovat účastníci stejně jako rodiny, jež mohou
poutníkům nabídnout ubytování. Podle pořadatelů
stačí k ubytování 2 metry čtvereční a dvě
snídaně. „Přes svou jednoduchost mohou taková
setkání zanechat hluboký dojem a právě gesto přijetí
mladých poutníků hostitelskými rodinami bývá
často nejsilnějším zážitkem celého setkání,“ píše se
na internetových stránkách.

Ondřej Mléčka, tisk.cirkev.cz

Opravdová svatost se
neobejde bez pokory.
Žádné zranění životem
nebude nikdy větší než
Boží láska. Nikdy.
Každý člověk, ať je
jakkoliv zbídačený a
zraněný, může usilovat o
svatost právě v té situaci, v
níž se nachází.
Každý člověk může být
svatý právě v tom
okamžiku, kdy po tom
zatouží, ačkoli navenek, v
očích světa, zůstává
neřestnou bytostí ze dna
společnosti.
Láska Boží zaplavuje
srdce hned, jak se v něm
otevře nepatrná skulinka,
kudy může Boží milost
proniknout dovnitř.
Bůh se narodil v
chudobném chlévě a chce
se s námi setkávat ve smetí
a bídě naší ubohosti.
Jen jeden žebřík do
Božího království je
správný, žebřík pokory, po
němž se stoupá sestupem.
Člověk po něm šplhá tak,
že se ponižuje, a slézá tak,
že se povyšuje. Pro
křesťany není jiné cesty,
ani jiné ctnosti, než snížení
se do nepatrnosti a
chudoby.
André Daigneaulet,
Cesta nedokonalosti

Biskup
vyhlásil Eucharistickou hodinu
adoračních
U příležitosti Národního eucharistického několik
kongresu a svátku patronky diecéze svaté Hedviky
vyhlásil biskup František Václav Lobkowicz
založení diecézního společenství adorátorů
nazvaného „Eucharistická hodina.“ Členové
společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem
Ježíšem před svatostánkem každý týden, minimálně
však jednou za měsíc.
Toto společenství vzniká po vzoru Olomoucké
arcidiecéze, kde jeho zrod inicioval arcibiskup Jan
Graubner, ve snaze navázat na dřívější laická
sdružení a eucharistická bratrstva, která existovala
ve více než třista farnostech na území arcidiecéze.
Přinášíme plné znění dekretu, který shrnuje
zásady tohoto společenství. Do tohoto duchovního
společenství věřících se může přihlásit každý
diecezán – laik i duchovní, dospělý i dítě. Zájemci o
přihlášení získají další informace a pokyny k
přihlášení u faráře ve své farnosti.
1. Eucharistická hodina je duchovní společenství
věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky
členů, která je vedena na biskupství. Každý přijatý
člen obdrží Osobní knížku člena společenství.
Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen
zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili
na Biskupství ostravsko-opavské.
2. Společenství navazuje na historická sdružení a
eucharistická bratrstva, která v historii existovala ve
více jak třech stech farnostech olomoucké
arcidiecéze.
3. Členové společenství se snaží prožít půl
hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden,
minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní
modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí

pobožností a jednotlivých
modliteb, z nichž si může
každý vybrat. Stejně tak
může číst úryvky z Písma,
zvláště z evangelií, a
rozjímat o nich, nebo se
modlit vlastními slovy, či jen
mlčky prožívat Boží blízkost,
hledět na Ježíše skrytého ve
svátosti oltářní a vědět, že on
se dívá na nás.
4. Členové se snaží růst v
osobním přátelství s Pánem
Ježíšem. Těší se na důvěrné
chvíle s ním v modlitbě, ale
myslí na něj i přes den při
své práci. Snaží se mu líbit
celým svým životem.
Protože
Eucharistie
uchovávaná ve svatostánku
je plodem nejsvětější oběti
mše svaté, snaží se podle
svých možností být na mši
svaté častěji, než je povinné.
5. Aby jejich láska nebyla
planým citem, snaží se
sloužit Pánu Ježíši v
potřebných se stejnou láskou,
s jakou klečí u svatostánku.
Když svatý Petr třikrát
vyznal Pánu Ježíši: miluji tě,
vždy ho Pán poslal pást své
ovce. Chtěl, aby svou lásku

ukázal činy. Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty
říkávala, že její řád je kontemplativní, protože po
ranní chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží
Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská služba
Ježíši v potřebných začíná doma péčí o děti,
nemocné či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické
službě Charity či farnosti, může to být i péče o
kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým a
vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží
aspoň o půl hodiny takové služby za týden.
6. Za každou půl hodinu adorace před
svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat
plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v
očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u
svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v
žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv
modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou
měsíčně přistupuje ke svátosti smíření.
7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou
plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné
milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, z
domova nebo ze svého lůžka.
8. Společenství považuje za své hlavní svátky
Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný
v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem v
Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po
obřadech a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou
sobotu.
9. Biskup nebo pověřený sekretář sdružení slouží
začátkem každého měsíce mši svatou za živé a
zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe
navzájem i za zemřelé členy.
10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o
společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, aby
mohl být kostel častěji otevřený pro další věřící. V

takovém případě si mohou
zvolit vedoucí/ho své
skupiny. Volbu opakují každý
rok.
11. Duchovní společenství je svěřeno pod
mocnou ochranu diecézní
patronky svaté Hedviky, a
také svatého Jana Sarkandra,
který jako farář v Holešově s
velkou vírou v Kristovu
přítomnost v Eucharistii,
vyšel v čele svých věřících s
monstrancí v ruce vstříc
vojskům, která chtěla město
zničit. Vojsko změnilo směr a
město bylo uchráněno.
Kéž Pán Ježíš provází
mimořádnou přízní a
zvláštním
požehnáním
všechny, kteří na jeho
pozvání k osobnímu
přátelství odpoví velkoryse.
Kéž shlédne na jejich víru,
vyslyší jejich prosby a od
naší diecéze i celé
společnosti odvrátí všechny
útoky zla, které ohrožují mír,
lidské životy, mezilidské
vztahy, duchovní i mravní
prostředí, či křesťanskou
víru. Kéž buduje Boží
království v srdcích těch,
kteří se mu otevírají, a kéž
skrze ně přinese uzdravení
do našich rodin.

Národní eucharistický kongres
V sobotu 17. října 2015 vyvrcholil v Brně
Národní eucharistický kongres. Svůj dopis k
akci napsal také papež František.

Mší svatou a obnovou věčné smlouvy s
Bohem vyvrcholil vůbec první porevoluční
eucharistický kongres v České republice.
Bohoslužbu na brněnském náměstí Svobody
slavil papežský legát kardinál Paul Josef Cordes
společně s českými, moravskými i slovenskými
biskupy a šesti stovkami kněží. Přítomni byli
také zástupci politického života, odhadem
tisícovka ministrantů či akolitů a až 25 tisíc
věřících.
U příležitosti události napsal dopis také
papež František, který přítomným udělil své
požehnání. “Mým záměrem je povzbudit
všechny pastýře i celý věřící lid této země, aby
se často a zbožně účastnil na eucharistické
oběti, očišťoval svátostí smíření a sytil se touto
posvátnou hostinou. Vpravdě je vybízím, aby
měli v co největší úctě své kněze, které si Pán
vybral za služebníky eucharistie,” píše papež v
dopise adresovaném kardinálu Cordesovi.

“Společně s vámi jsem
velmi prožíval ujařmení
církve
v
minulých
desetiletích,” uvedl v
homilii kardinál Cordes,
který vzpomenul na svou
předrevoluční návštěvu u
kardinála Tomáška a na to,
jak se skupině mladých
studentů z jeho titulárního
kostela v Římě podařilo v
roce 1984 dopravit do
Prahy kříž Světových dnů
mládeže. Tento kříž
daroval mladým lidem Jan
Pavel II. a od té doby se
stal
symbolem
celosvětových
setkání
mladých křesťanů.
S odvoláním na
polského papeže také
Cordes hovořil o potřebě
učit se prožívat mši sv.
“Mši svatou prožívám tak,
jak jsem se ji kdysi, jako
seminarista a jako mladý
kněz, naučil prožívat.
Člověk může říci ‘naučil’,
ačkoliv toto slovo není
dostatečné. Ale člověk
přece musí projít nějakou
školou,” citoval Cordes
Wojtylova slova pronesená
při návštěvě německé
koleje v Římě v roce 1981.
Podle Cordese by z

Národního eucharistického kongresu měl vzejít
impuls k vedení věřících k duchovnímu rozměru
eucharistie. Svou roli v tom mohou hrát farnosti
i církevní hnutí.
K hlubšímu prožívání eucharistie může
pomoci také rozvíjení smyslu pro liturgii.
Německý kardinál doporučil četbu knihy
Benedikta XVI. O duchu liturgie, kde jsou
vysvětleny různé části slavné mše sv. “Záleží na
nás, zda kapitál, který je nám dán k dispozici,
využijeme nebo zda ho necháme zetlít v bance,
aniž bychom měli užitek z úroků,” řekl obrazně
Cordes o eucharistii.
V závěru bohodlužby kardinál Dominik
Duka připomněl velehradskou národní pouť za
svobodu v roce 1985 a návštěvu Jana Pavla II.,
který před pětadvaceti lety na Velehrad svobodu
symbolicky přivezl. Evropské hodnoty jsou
podle pražského arcibiskupa hodnotami
Desatera a Ježíšova přikázání lásky.
“Vážený otče kardinále, (...) prosím vás,
pozdravujte Svatého otce Františka od nás ode
všech a vyřiďte mu, že na něj čekáme na našem
Velehradě,” obrátil se také kardinál Duka na
kardinála Cordese.
Po mši sv. následovalo eucharistické procesí
na Zelný trh, kde přítomní obnovili věčnou
smlouvu s Bohem: “Dnes před tebou, Pane
Ježíši, každý z nás, zde přítomných, sám, za
sebe a zástupně v modlitbě za nás všechny v
našem národě, chceme obnovit skrze tebe,
Ježíši, v tajemství eucharistie novou a věčnou
smlouvu s Bohem. Odevzdáváme se tobě a tím
tě přijímáme s novou důvěrou a nadějí do
našeho života.”
Eucharistické kongresy se v Církvi konají na
různých úrovních – diecézní, národní či
celosvětové – od druhé poloviny 19. století.

Jejich hlavním tématem je
Eucharistie, tedy Tělo a
Krev Páně v Nejsvětější
svátosti.
Vždy s odstupem
několika let se věřící z
mnoha zemí světa scházejí
na
Mezinárodním
eucharistickém kongresu.
Ten poslední, v pořadí
padesátý byl v roce 2012 v
Dublinu. Příští je se
uskuteční v roce 2016 na
Filipínách.
Paul Josef Cordes
(*1934) je německý
kardinál, v minulosti
působil
např.
jako
předseda papežské rady
Cor unum věnující se
charitě nebo jako pomocný
biskup diecéze Paderborn.

Ondřej Mléčka
tisk. cirkev. cz

Projekce křesťanských filmů

V dnech 19-21.10. proběhlo farní promítaní a my
jsme u toho byli!
Po pečlivém zvažování jsme se rozhodli že se
účastníme posledního promítaní a sice filmu
s názvem CASOMAI (Jenom kdyby), který nás
zaujal zejména svým příběhem a to příběhem
mladého páru který se ocitá před prahem společného
manželství. Nechci tady psát recenzi k filmu ačkoliv
věřím, že by bylo o čem psát, protože to byl film
vskutku aktuální dnešku – teda z pohledu člověka,
který své touhy vkládá do svého partnera místo toho,
aby je společně hledali v Bohu. Rád bych se ale
s Vámi podělil o celkovou atmosféru, která
v průběhu sledovaní panovala.
Po příchodu a zasednutí před filmové plátno nás
uvítal organizační tým a bez otálení zahájil
promítání. Vzhledem k tomu že přední místa na levé
straně byla již obsazena nedočkavímí diváky, byli
jsme nuceni sednout si na pravo co jse ukázalo jako
velice výhodné nakolik nás po celou dobu objímalo
teplo z radiátoru. Filmové nezvyklé zpracování nás
po prvních minutách vtáhlo přímo do venkovského
malebného kostelíka zasazeného v horské Italské
přírodě kde se odehrávala hlavní filmová dějová

linie. Ačkoliv byl příběh
celkem přímočarý a věci se
vyvíjeli jak by to člověk
čekal, jeho konec byl
překvapivý s myšlenkou která
v nás rezonovala ještě cestou
domů. I přesto, že byl film
poměrně dlouhý, zvládli jsme
to bez nutnosti popcornu a
Coly. K mému příjemnému
překvapení byl film dabovaný
v Slovenštině, … čo mohlo
byť pre “mladších” divákov
trochu náročne :-). Po
skončení filmu se přirozeně
nabídl prostor ke sdílení dojmů a pocitů, které v nás
film zanechal. Jsme moc rádi,
že v naší farnosti se nám
dostává I takových kulturních
akcí. Tato naše zkušenost nás
přesvědčila o tom, že pro
příště si nenecháme ujít žádný
z filmů. Děkujeme celému
organizačnímu týmu, který se
podílel na přípravách včetně
těch, kteří doprovázeli
přípravy svými modlitbami a
samozřejmě divákům za
jejich účast, že přišli podpořit
tuto akci.
Těšíme se na příští farní
promítání.

Lucka a Tomáš

Bůh pro mě dělá velké věci

Od biřmování jsem měla v srdci touhu,
svědčit o Ježíši svým životem a milovat druhé
jeho láskou. Naprostý opak byl ale realitou.
Veliký strach z lidí, závislost na jejich
posuzování, ke všem podmínečná láska a
přesvědčení že vše zvládnu sama.
Když umíral můj otec, musela jsem si
přiznat, že to sama nezvládnu a prosila o pomoc
Ducha svatého. On mě opravdu vyslyšel a dával
do úst slova lásky na rozloučenou. Od té chvíle
jsem jej začala prosit o jeho doprovázení každý
den. Dlouho jsem putovala jen s ním a Ježíšem,
ale pak přibyla ještě Ježíšova matka Marie –
prostřednice milosti, aby mě vyučovala lásce
k Ježíši. Jak? Začali jsme s manželem chodit do
školy Marie – Školy křesťanského života a
evangelizace. Mnohokrát jsem chtěla utéct, tak
moc jsem se bála lidí a považovala se za špatnou.
Ale touha po Ježíši byla silnější. Krok za
krokem, skrze přednášky, přímluvné modlitby,
odpuštění, vylití Ducha Svatého a odevzdání
života Ježíši, jsem začala věřit v Boží lásku a
začala ji zakoušet. Pochopila jsem, že škola mi
nabízí společenství bratrů a sester, kteří se
navzájem mohou sdílet o Ježíši i o svých
těžkostech i radostech života - společenství
vzájemné modlitby, chvály i naslouchání. Škola
mě učí rozjímat Boží slovo
a uvádět je do
všedního života, spoléhat se na Boha a jeho
pomoc. Stávám se člověkem svobodným, už se
nebojím vyjadřovat své pocity a sdílet se.
Uzdravuje se moje ženství, uvědomuji si drahost
a vzácnost svých nejbližších. Vím, že je tu Ježíš,
který mě miluje tak, jako mě žádný člověk

nemůže milovat. Ježíš,
který na sebe bere má
selhání a pomáhá mi
vstávat, když padám. Ježíš,
který mě stále bude učit
životu, teď už životu ve
svobodě.
Ježíš touží být tu se
svoji láskou i pro Tebe a
trpělivě čeká, až otevřeme
svá srdce a předáme mu
vesla našeho života.
Bohu díky.
Hana Richtárová

Čím je nádoba
prázdnější, tím víc vody se
do ní vejde. Čím je duše
prázdnější, tím víc ji Ježíš
zahrnuje svými dary.
Bůh může sestoupit do
bláta, aby člověka přetvořil
ve svatého.
Čím horší zranění
člověk nese, tím spíš ho
jeho utrpení a tíha vrhnou
na Boží srdce.
Světec přiznává, že je
hříšník, kterému je
neustále třeba obrácení. A
každý hříšník, byť by byl
sebeslabší, musí přiznat, že
se může stát svatým.
André Daigneaulet,
Cesta nedokonalosti

je patrně nejznámější a nejpřekládanější kniha na světě. Je to
vlastně celá knihovna, která obsahuje 73 knih - 46 knih Starého zákona a 27
knih Nového zákona. Na jejich sepsání se podílelo více než 40 autorů v
rozmezí 1500 let.
CO VŠECHNO SE V BIBLI PÍŠE?
Najdeme tu různá vypravování a podobenství, písně a básně, zákony a
přikázání, výroky a dopisy, zprávy o historických událostech i vidění
budoucnosti, ale co především - zvěst o Ježíši Kristu, jeho učení a počátcích
církve.
Bible se ale liší od všech ostatních knih na světě jednou důležitou věcí není jen dílem mnoha různých lidí, ale také dílem Boha samého.

01. 11. Slavnost Všech svatých, doporučený
svátek.
02. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Mše v 7:00 a 17:00.
04. 11. Památka sv. Karla Boromejského,
biskupa.
09. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže
a učitele církve.
11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa
a mučedníka.
13. 11. Památka sv. Anežky české, panny.
15. 11. Den Bible.
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě.
22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále.
24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze,
a druhů, mučedníků.
29. 11. První neděle adventní.
30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
Využijte možnosti setkání
s Ježíšem v Nejsvětější
svátosti. Každý den (kromě
středy) 45 minut před večerní
mší svatou, v pondělí před
ranní.
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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)
13:30 výtvarka pro děti (1) (2)
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
16:20 růženec s dětmi
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)
10:00 Biblická hodina (6)
14:30 mše sv. (1) (5)
17:00 mše sv., adorace (1)
18:30 mše za uzdravení
a večer chval (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) 1. 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

