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Faráři,
kde
jsi?
Bogdan Stępień, OSPPE

Tento týden jsem napsal o. biskupovi email, abych
mu sdělil, co mi leží na srdci, a zároveň jsem připojil
informace o tom, co jsem absolvoval během
prázdnin. Když jsem se na vypsané aktivity podíval,
říkal jsem si, co si asi o. biskup bude o mých
aktivitách myslet?
Je pravdou, že některé byly vyloženě pro farnost
(duchovní obnova pro děti), jiné původně pro farní
společenství, ale časem se do nich zapojil šir ší okruh
lidí (škola křesťanského života a evangelizace).
Některé byly během mé dovolené.
O mých aktivitách mimo farnost se
kdysi diskutovalo na pastorační radě, že
prý je jich moc. Ano, snažil jsem se
skutečně omezit akce netýkající se
farnosti, ale pořád do toho něco
vstupovalo.
Mám naději, že moje částečná
nepřítomnost, nebude pro farnost újmou,
ale přínosem. Ze své strany pozoruji větší
touhu po přítomnosti ve farnosti. Kéž nám
Bůh dá svou milost, abychom se mohli
navzájem obohatit, jak to píše sv. Pavel v
listě Římanům 1, 11-12 „ Toužím vás
spatřit, abych se s vámi sdílel o některý
duchovní dar a tak vás posílil, to jest
abychom se spolu navzájem povzbudili
vírou jak vaší, tak mou.“ A dále chci

vyznat, že nemám „toulavé boty“, prostě
když mě někde potřebují, tak se snažím
pomoct. Budu-li naplno využit ve
farnosti, tak budu naplno ve farnosti
působit.
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Z O B S AH U :
FARÁŘI, KDE JSI?
SANT' EGIDIO
ŽIVOT VE
SPOLEČENSTVÍ
SLAVNOST PANNY
MARIE
JUBILEJNÍ PĚŠÍ POUŤ
SVĚDECTVÍ Z ANGLIE

Sant' Egidio v Ostravě
redakce

V sobotu 22. srpna večer rozdávala komunita
Sant' Egidio (Svatého Jiljí) před naším kostelem
jídlo pro lidi bez domova. Předtím se v 16 hodin
sešla k modlitbě. Tato aktivita bude dle sdělení
komunity pokračovat každou druhou sobotu.
Komunita Sant' Egidio (svatého Jiljí) je
církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v
Římě, jako pokus skupiny studentů postavit na
první místo ve svém životě věrnost evangeliu v
přednostním vztahu s chudými. Jejím
zakladatelem byl tehdy ještě ani ne dvacetiletý
Andrea Riccardi, v současné době univerzitní
profesor v oboru historie křesťanství a jeden z
nejznámějších italských historiků. Své centrum
má Komunita v malém římském kostele
Sant’ Egidio, jehož jméno převzala. Komunita
Sant’ Egidio je nositelkou mnoha mezinárodních
ocenění za svou práci pro mír i pro chudé ve
světě.
V České republice vznikla Komunita
Sant´Egidio v roce 1993. V současné době působí v
Praze, Brně, Olomouci nově i v Ostravě.
Ve všech těchto městech se komunita
pravidelně schází k otevřené modlitbě založené
na naslouchání Božímu slovu. Bez modlitby a z
ní plynoucí lásky k chudým a konkrétně žité
bratrské lásky by žádná komunita nemohla
existovat.
Aktuálně se česká komunita zaměřuje na
pomoc lidem bez domova, na službu romským
dětem a službu starým lidem.

http://www.santegidio.cz/

Sbírka na opravy
(vždy poslední neděli v
měsíci) 30. srpna činila
4.674,- Kč. Pán Bůh
zaplať.
Svátek Matky Terezy
oslavila naše farnost u
sester Misionářek Lásky.
Mše svatá byla u sester v
sobotu 5. září v 9:30.
Mše svatá s žehnáním
aktovek a školních potřeb
byla u sester Misionářek
Lásky 1. září v 10:30.
V našem kostele bude v
neděli 6. září v 10:30.
Náboženství pro děti
probíhá každou středu.
První setkání bude 9. září
v 16 hodin, následuje mše
sv. Přihlášky jsou k dispozici v kostele vzadu na
stolku.
Pokud nejste biřmováni vy sami nebo vaši
blízcí, můžete se zapojit do
přípravy, která bude v naší
farnosti probíhat. První
setkání bude 20. září po
mši sv. v 10:30.
Od soboty 12. září až
do odpoledních hodin 13.
září budou během hlavní
pouti na Cvilíně v kostele
vystaveny ostatky Sv.
Kříže.

Život ve společenství
redakce

Kolik lidí se stará o člověka od jeho narození,
až po jeho smrt? Spousta lidí - kromě rodičů to
jsou lékaři, učitelé, vedoucí v práci apod. Žádné
miminko nedospěje tím, že se po narození
izoluje ode všech lidí a je napojeno na kapačky s
potřebnou výživou.
Duchovní život funguje podobně - je potřeba
řady lidí, kteří nám pomáhají duchovní život
rozvíjet. Touto řadou lidí je společenství
ostatních křesťanů - církev. To, že potřebujeme
druhé věřící, způsobil Bůh osobně. Udělal to
velice elegantně - každému věřícímu svěřil
pouze část toho, co potřebuje pro svůj duchovní
růst. Říká se tomu duchovní dary. Nikdo nemá
všechny, ale pouze část. Nádherně o tom píše
apoštol Pavel (1Kor 12) . Říká, že jsme tělem,
kde každý křesťan je konkrétní částí těla - jsme
vzájemně spojeni a každý má jinou
nezastupitelnou úlohu.
S novým školním rokem začala v naší
farnosti opět fungovat všechna společenství,
přijďte se podělit o svá obdarování a jiná zase
přijmout :-).
Pondělí – společenství seniorů, odpoledne
pro děti
Úterý – společenství mužů, společenství Net
for God, výtvarka pro děti
Středa – náboženství pro děti, společenství
charism. obnovy a zkoušky gregoriánské scholy
Čtvrtek – společenství přímluvné modlitby
Neděle – zkouška schol
Zájemci o společenství se mohou hlásit na
faře.

V neděli 13. září bude
sbírka určena na církevní
školy.
Centrum pro rodinu a
sociální péči zve na
přednášu MUDr. Marie
Fridrichové „Manželství
jako základ společnosti“,
která se uskuteční v
sobotu 12. září od 16.00
hodin ve velké klubovně
Centra pro rodinu.
Hostem bude také P.
MUDr. Bogdan Sikora,
provinciál
českých
minoritů a člen Hnutí pro
život ČR.
Charita
Olomouc
pořádá v sobotu 19. září
sedmnáctý
ročník
Romské pouti na Svatém
Kopečku u Olomouce.
Vedle
duchovního
programu na poutníky
čeká pestré kulturní vyžití,
romská hudba a tanec.
Romská pouť začne v 10
hodin průvodem na Svatý
Kopeček. V 11 hodin bude
v bazilice Navštívení
Panny Marie slavena mše
svatá, kterou bude
celebrovat kněz Vojtěch
Vágai, první český
římskokatolický
kněz
romského původu.

Slavnost Panny MarieNa jednu stranu musíme

V sobotu 15. srpna jsme oslavili slavnost
Nanebevzetí Panny Marie a výročí posvěcení kostela.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úklidu, přípravě,
pohoštění, organizaci i průběhu slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie. Mše svaté byly v tento den v 8:00 a v
17:00 hodin. Svým slovem a přítomností nás
povzbudil o. Vít Zatloukal, biskupský vikář. Níže si
můžeme připomenout pár myšlenek z jeho homílie:
Máme dnes před očima Pannu Marii, která byla
vzata na nebe. A když se zeptám, co je cílem našeho
života, mnozí, kteří prošli tradiční výukou
náboženství by odpověděli: „Cílem života člověka je
spása.“ Je to pravda? Ano, určitě je, ale dovolte mi
otázku: není to málo? Kdybychom vnímali Pannu
Marii jako tu, která usiluje o to být spasena, tak
bychom ji pravděpodobně neviděli jako královnu
oděnou sluncem, prozářenou světlem Božím. Co bylo
cílem života Panny Marie? „Jsem služebnice Páně, ať
se mi stane podle Tvého slova.“ Troufnu si říci, že u
Panny Marie vidíme to, že cílem jejího života není nic
menšího než Bůh sám. Kdybychom chtěli uvažovat o
dnešním dni jako obrazu toho co nás čeká, tak máme
velmi bohatý materiál k rozvažování. Co to znamená,
že byla Maria vzata do nebe? Zdá se to být
jednoduché jak to říká katechismus: s tělem i duší
byla vzata do nebeské slávy. Jako první po Kristu. Ale
teologové, když nad tím uvažují, tak si nejsou vůbec
jisti tím, co to znamená.

říci, že to pro nás znamená
velký úkol, znamená to,
uvědomit si, že mé tělo je
povoláno stát se rovněž
součástí Boží slávy, že i mé
tělo má být prozářeno
sluncem, že i na mém těle se
má ukázat velikost Boží
milosrdné lásky. Někdy jsme v
pokušení uvažovat o spáse v té
časové dimenzi, kdy máme
před očima svaté a vnímáme,
že oni jsou ti, kteří už žijí u
Boha, přimlouvají se za nás a
Maria je jako první mezi nimi.
Uniká nám ale věčnost, uniká
nám to, že bude vzkříšení z
mrtvých a že i mé tělo je
povoláno k proměně, že i mé
tělo má být proměněno mocí
Boží, abych žil jako plný
člověk, abych žil jako člověk s
tělem i duší, protože člověk
není jen duše, která se ve smrti
odloučí od těla a vstoupí, dá-li
Pán Bůh do nebe. Horizontem
našeho života není jenom
skutečnost, aby naše duše byla
spasena, jak se o tom mnohdy
v církvi mluvilo a možná
mluví dosud. Cílem našeho
života je plný život, protože
Marie se nedotkl hřích,
protože ona je bytostně
spojena s Ježíšem Kristem
vtěleným Božím Synem, je
povolána jako znamení pro
každého z nás. Tvůj život se
naplní v Bohu, v těle i duši.
redakce

Jubilejní
pěší
pouťna
Jasnou
Horu
Skupina 14-ti poutníků se 20. července

vydala z Přívozu na pátou pěší pouť
k zázračnému obrazu naší matky, Panny Marie –
Královny Polska na Jasné Hoře. S otcem
Franciszkem to byl opět otec Jakub, který
zdůrazňoval duchovní rozměr naší „rekolekce na
cestě“, který nás rovněž povzbuzoval v útrapách
i radostech pouti, reflektovat nesmírnou hodnotu
eucharistie.
Zde úloha našich duchovních připomíná roli
Krista, jako dobrého pastýře při rozmnožení
chlebů; mesiáše, který je vtělenou Boží něhou;
soucitného Ježíše, který touží nasytit zástup
chlebem Božího slova. Mohli jsme si uvědomit,
jak pokračuje historie rozmnožení chlebů i tam,
kde lidé nemyslí jen na své vlastní starosti, ale
ptají se, co od nich očekává Bůh dnes. Aby s ním
spolupracovali, propůjčili mu svá srdce a dali
jeho milosrdné lásce to, co mají a co mohou
nabídnout.

S eucharistií souvisí
láska a přikázání milovat
Boha a své bližní. Pouť je
mimořádnou zkušeností,
jak poznat své bližní
v mnoha neobvyklých
situacích i v extrémní
zátěži. Zde si můžeme
uvědomit, že čím více
někoho známe tím důležitější je být tolerantní a
milovat ho právě takového
jaký je. Ne nějaký zkreslený nebo zidealizovaný
obraz. Avšak naučili jsme
se i překousnout různé
nepříjemnosti, jen abychom
umožnili dobře prožít tu
svátečnost poutě a zakusit
krásu života. Kolik lásky je
v takovém konání!
Vděčně děkujeme polskému národu reprezentovanému těmi příkladnými
křesťany, kteří o nás cestou
pečovali a ochotně nám
poskytli nejen noclehy,
večeře, snídaně, ale také
upřímnost a milé přátelství.
Společně jsme chválili
Pána za to, jak v Polsku
rozmnožuje a oživuje víru
národa, což se projevuje
nejen v angažovanosti,

s jakou pečují o kostely, fary, hřbitovy, ale i
v přijetí faktu, že všichni lidé jsou bratři a
sestry. Ano, pěší pouť je dobrou příležitostí
chválit Pána i za přírodní krásy, kterými naše
pouť vedla. Závěrečná mše svatá, které
v kapli milostného obrazu předsedal otec
Franciszek; eucharistie, byla zakončením a
skutečným vrcholem naší pouti. Kéž nás
milosrdná náruč Kristova čeká i na konci naší
pozemské pouti.
Poutě stejně jako exercicie hrají v životě křesťana významnou roli. Pěší
pouť – rekolekce na cestě spojuje obojí a navíc je zde nezanedbatelná
podobnost s reálnou životní cestou, kde je rovněž třeba překonávat překážky,
prožívat křesťanské vztahy, potlačit svá přání, brát ohled na druhé …atd. Je
příznačné, že v roce přípravy na NEK duchovní vedoucí poutě podtrhli
nekonečnou hodnotu eucharistie jako toho nejlepšího, co nás tady na zemi
může potkat. Ve svém příspěvku jsem chtěl čtenářům připomenout, že pro
lásku Kristovu, kterou nám projevil i ustanovením eucharistie, stojí za to něco
málo obětovat…
Petr Foltýn

Pěšky z Ostravy do Frýdku

Na třídenní malý puťák (21.-23.
srpna) do Frýdku se vydalo 7 dětí.
Malí poutníci šli podél řeky
Ostravice a cestou se zastavili na
poutním místě v Hájku. Své putování
pak zakončili v bazilice ve Frýdku,
kde si po mši s chutí před kostelem
zazpívali... Během duchovních
tématek se děti zamýšlely nad
několika událostmi z Ježíšova života
a heslem WWJD (z angl. Co by
udělal Ježíš?). Některým se podařilo
získat pamětní náramek.

Čtení jmen kněží

Chtěli bychom Vás poprosit a požádat o
spolupráci a zapojení se do čtení jmen
katolických kněží, kteří byli vězněni či zahynuli
v koncentračních táborech v době 2. světové
války. Seznam vznikl při příležitosti 70. výročí
osvobození naší vlasti a čtení by se mělo konat v
týdnu před slavnostní svatého Václava.
Seznam vznikal několik let, připravovali jej
dobrovolníci a spolupracovníci Spolku Vojenské
muzeum Loučka-Pearl Harbor, kteří mapují
osudy katolických duchovních v době 2. světové
války u nás i v zahraničí a na seznamu se stále
pracuje - seznam se dále doplňuje, hledají se
další souvislosti, podklady atd.
Seznam kněží a celý projekt představí na
tiskové konferenci otec kardinál Dominik Duka,
který projekt zaštítil a pan Miroslav Kalousek,
který inicioval vznik seznamu kněží.
Cílem projektu je jednak vzdát poctu těmto
kněžím a současně poukázat a zdůraznit
skutečnou roli katolické církve v době 2. světové
války v našich zemích.
Pokud se budete moci zapojit do čtení jmen,
budeme velmi rádi. Jména kněží čtou
jednotlivci, kteří se mohou střídat. Číst jména je
možné po skončení mše svaté v kostele anebo
pokud se jedná o farnost ve městě – je možné
číst jména před vchodem kostela, tak aby tento
projekt zaznamenalo co nejvíce lidí.

Sešli se,
aby
pomohli

V kostele Sv. Ducha v
Ostravě-Zábřehu se 17. 9.
uskuteční benefiční koncert
pro Charitu Ostrava s
názvem: Sešli se, aby
pomohli. Vystoupí na něm
legendární česká kapela
BlueEffect,
klarinetista
Karel Dohnal & Smyčcové
trio Janáčkovy filharmonie
Ostrava a písničkář Pavel
Helan. Koncert bude od
19.00 přenášet v přímém
přenosu TV Noe.
Celý výtěžek vstupného
bude věnován na podporu
dofinancování vybudování
Tréninkových
prostor
Charitního střediska sv.
Lucie - startovací byty.
Záštitu nad koncertem
převzali ostravsko-opavský
biskup František Václav
Lobkowicz,
ostravský
primátor Tomáš Macura a
moravskoslezský hejtman
Mgr. JosefKořenek Miroslav Novák.
Vstupné 200,- Kč a 100,Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor
Kč.
hodnota vstupenky
O zapojení naší farnosti do tohoto projektu budeCelávyužita
v rámci
budete informováni...
veřejné sbírky.

Indie, ….a mnohé další).
Svědectví
z
Anglie
Hlavní program pro dospělé
V úterý večer přišla nabídka jet na charismatickou probíhal v obřím stanu.

konferenci New Dawn (Nové Svítání) do
Walsinghamu v Anglii. Na otázku kdy, jsme dostali
odpověď v sobotu ráno v 7 hodin z Brna. Nad mraky
otazníků jak vše potřebné k odjezdu zařídit se vznášela
slova kamarádky: „Pokud vás Pán Bůh zve, pojedete.“
Od chvíle našeho souhlasu si vzal všechny otazníky na
starosti Hospodin a dokazoval, že před Ním musí
pokleknout každé koleno. I koleno času. S každým
zmizelým otazníkem nás v srdcích ujišťoval: „Já vás
do Walsinghamu zvu.“ Největším otazníkem zůstal
více jak osm měsíců plánovaný projekt v zaměstnání.
Datum spuštění projektu bylo stanoveno na sobotu –
den odjezdu do Anglie. Proto i otázka možnosti
dovolené a cesty do Anglie byla přednesena s určitou
opatrností. Ale i tady Hospodin triumfoval a přímo
ústy nadřízeného: „Tak jeď. Spása duše je důležitější
než práce.“ S radostí a očekáváním jsme se vydali na
cestu.
Po 20 hodinách strávených v autobuse s příjemnou
9 hodinovou přestávkou v Londýně, hodinovou
plavbou trajektem a průběžným seznamováním se s
celou posádkou autobusu, jsme dorazili na místo.
Vlastně na louku poblíž Slipper chapel (Opánková
kaple). Od neděle do soboty jsme sdíleli pronajatou
louku s dalšími cca 2000 lidí, kteří stejně jako my
přijali Hospodinovo pozvání. Dohromady jsme
vytvořili pokojný stanový areál. Našimi sousedy se tak
stal bezpočet národností (Slovensko, Polsko,
Německo, Belgie, Anglie, Francie, Srí Lanka, Uganda,

Poprvé jsme viděli stan, který
pojal 2000 lidí a ještě bylo
dost místa pro další tisíce:o).
Další stany byly určeny
k odpoledním workshopům,
k programům pro mládež dle
věku, malé děti a také ke
stravování. Při tak velkém
množství lidí, kteří spolu po
několik dní trávili 24 hodin
denně, vládla v celém areálu
atmosféra pohody, vzájemné
komunikace a vstřícnosti,
otevřenost ke společnému
sdílení a zájem o sebe
navzájem bez národnostních
bariér. Měli jsme možnost
vidět, jak ožívají přátelství
navázána během konferencí
v předešlých letech a vtahují
do jednoty Božích dětí.
Program dne - ranní
chvály s dvěmi dopoledními
přednáškami, po obědové
pauze prostor ke svátosti
smíření, přímluvné modlitbě a
účasti na workshopech,
odpolední přednáška a večerní
program ukončený chválami.
Během celého programu
probíhala v nové kapli vedle
Slipper kaple adorace
Nejsvětější svátosti. Jeden den
jsme všichni společně šli pěší
pouť na místo původní
svatyně, kde se konala venku
společná
mše
svatá.
Nechyběli ani výlety do
přístavních městeček v časech
odpoledního volna umožňující

seznámení se s místními zvyky a kulturou. Celý
program byl vyvážený a šitý na míru každému :o).
Krásnou součástí programu byla nabídka pro
mládež pomáhat v kuchyni při výdejích jídla. Za
pomoc v kuchyni při jednotlivých výdejích byla
nabídnuta dobrovolníkům strava, kterou vydávali,
zdarma. Mládež byla motivována nejen ušetřenými
penězi za stravu, ale také povzbuzována ke
komunikaci v angličtině. Setká-li se při společné
práci deset mladých lidí z různých zemí je společný
jazyk nezbytný. Další příjemnou součástí této služby
bylo navazování nových přátelství.
Plynulost a návaznost programu svědčila o
mnohaleté praxi organizátorů, kteří tuto obnovu
organizují přes třináct let. Ta se odrazila také ve
skladbě přednášejících, kteří svým osobnostmi
vytvářeli originalitu programu mimo jiné (Michelle
Moran, John Bashobora, Stan Fortuna, Fiorello
Mascarenhas, Debora de Rosia, Chales Whitehead).
Celý program probíhal v anglickém jazyce tlumočený
do českého jazyka. Příjemným zpestřením programu
byly pravidelné vstupy mima Steva Murryeho a jeho
moderně pojatá biblická poselství.
Po celou dobu našeho pobytu nás Hospodin
seznamoval se svými vlastnostmi Otce, který ví co
Jeho děti potřebují a jak vypadá Jeho jednota mezi
nimi. Díky Tobě za to, že víš o každém ze svých dětí.
svědectví účastníků konference

Walsingham

Poutní místo Naší Paní z Walsingham bylo
založeno v roce 1061. Podle tradice se Richeldis de
Faverches modlila na úmysl vykonat nějakou zvláštní
práci ke cti Naší Paní. Jako odpověď na modlitbu ji
Panna Maria zavedla v duchu do Nazaretu a ukázala
Richeldis dům, kde se uskutečnilo Zvěstování. Potom
ji požádala, aby nechala postavit repliku ve
Walsingham, která by neustále připomínala tajemství
Zvěstování.
Svatyně byla postavena okolo roku 1130 a
Walsingham se stala jednou z význačných svatyní ve
středověké Evropě. Všichni angličtí králové od

Jindřicha III. až po Jindřicha
VII., přijížděli na pouť do
Walsingham.
Za
vlády
Jindřicha VIII. byl majetek
zkonfiskován
a
zničen.
Z původní svatyně nezůstalo
nic.
Zničením
Svatyně
Walsingham přestalo být
poutním místem.
V roce 1896 koupila
Charlotte Pearson Boyd kapli
(Slipper chapel) mimo vesnici,
a ta byla zrekonstruována pro
službu katolíkům. V roce 1934
vedl
kardinál
Bourne
desetitisícovou
pouť
a
prohlásil, že Svatyně Naší
Paní z Walsingham musí být
ve Slipper kapli. Od roku 1950
se stala znova uznávaným
poutním místem. Každý rok
navštíví toto římskokatolické
poutní místo asi 250 000 lidí.

Stromy
a
rostliny
v
Bibli
V Bibli nacházíme různé druhy rostlin a stromů. Přečti si následující otázky

a zjisti správné názvy stromů a rostlin.
Jako nápovědu můžeš použít odkazy na Bibli. Pozor: obrázků je více než
otázek!
1. O které rostlině Ježíš řekl, že se z ní nesklízejí fíky?
2. Ježíš nechal uschnout strom, který měl listy, ale žádné plody. Jak se ten
strom jmenoval?
3. O které rostlině Ježíš řekl, že je krásnější než oděv Šalomouna?
4. Pán Ježíš přirovnal sebe ke kmeni a nás k ratolestem. O jaký kmen šlo?
5. Mezi jakou plodinu zasel nepřítel plevel v jednom z Ježíšových
podobenství?
6. Z jakého stromu byly ratolesti, kterými lidé mávali, když Ježíš slavnostně
vjížděl do Jeruzaléma?
7. Podle kterého stromu je nazvána hora, na kterou Ježíš chodil a kde je
Getsemanská zahrada?

Vyluštění obrázkové doplňovačky z minulého čísla:
Prázdniny nám vždy připraví mnoho nových zážitků, ale můžeme také
CHVÁLIT BOHA ZA VĚCI KOLEM NÁS.

03. 09. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve.
04. 09. První pátek v měsíci.
05. 09. První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:15 hodin.
Svátek Matky Terezy u sester Misionářek
Lásky mše sv. v 9:30.
08. 09. Svátek Narození Panny Marie.
13. 09. Mše sv. s žehnáním aktovek a školních
potřeb v kostele v 10:30.
Sbírka na církevní školy.
14. 09. Svátek Povýšení svatého Kříže.
15. 09. Památka Panny Marie Bolestné.
16. 09. Památka sv. Ludmily, mučednice.
21. 09. Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty.
23. 09. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
28. 09. Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa.
Den modlitby za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
29 09. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů.
30. 09. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele
církve.
Bůh nám dal přesně tolik času, kolik k danému
úkolu potřebujeme. Jen se klidně snažme podle Boží
vůle si ho rozdělit a nechtějme ho víc.
Kdyby alespoň všichni křesťané pochopili krásu a
cenu mše svaté, hned by to vypadalo na světě jinak.
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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
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
a večer chval (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) 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

