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Milosrdný jako Otec
Bogdan Stępień, OSPPE

Už řadu let mě doprovázejí slova našeho
rektora ze semináře vyslovená u příležitosti
nějakého svátku, o významu přání. Náš
představený zastával názor, že gratulování je
vyjádřením jakési touhy gratulantů, programem
pro gratulanta, nebo dokonce zpovědním
zrcadlem. Snažím se vždy všímat a pamatovat,
co všechno lidé při gratulacích říkají. U
příležitosti svých narozenin jsem dostal také
vlastnoručně vyrobené přání. Navazuje na
aktuální rok milosrdenství – s tím, že je tam
velmi osobní prvek. Místo milosrdní jako Otec je
napsáno milosrdný. Uvědomuji si svou
nedostatečnost také v této oblasti, nicméně jsem
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velmi vděčný za to nové
vybídnutí k usilování o
napodobování
Božího
soucitu a lásky. Kéž se
slova
o
Božím
milosrdenství
dotýkají
nejen mých uší, ale
především srdce, abych
mohl
naplno
žít
blahoslavenství
–
„ Blahoslavení milosrdní,
neboť
oni
dojdou
milosrdenství.“

Kéž jsem skutečně
milosrdný jako Otec.

Hospodaření
farnosti
Příjmy:
sbírky:
327.191,dary:
194.494,půjčky:
430.000,Škola ŠKŽE:
236.091,dotace ŠKŽE OP CZ-PL: 346.064,dotace Min. kultury:
200.000,dotace Stat. m. Ostrava 160.000,ostatní:
82.247,celkem:
1.976.087,Výdaje:

elektřina:
51.693,plyn:
125.338,voda:
23.691,výměna oken na faře: 1.180.029,ostatní opravy:
40.527,ozvučení kostela
33.378,Škola ŠKŽE
273.580,bohoslužebné:
24.482,režijní výdaje:
98.236,pojištění majetku:
11.871,odeslané sbírky:
66.472,poskytnuté dary:
28.400,ostatní:
6.728,celkem:
1.964.425,-

Velikonoční
veselice
V sobotu 2. dubna bude od
19 hodin v Obecním domě v
Ludgeřovicích Velikonoční
veselice
s
bohatým
programem. Srdečně zveme!
Vstupenky je možné si
zakoupit na faře nebo např.
objednat přes internet. Více
informací na farním webu.
redakce

Mše sv. u sester
Misionářek Lásky začaly
hrou na hudební nástroje
doprovázet děti: David kytara; Aneta, Gabka, Natka
- zobcová flétna.
Na pouť sv. Pavla 17.1.
nás svým slovem přišel
povzbudit P. Vojtěch Janšta,
spirituál Biskupského gymnázia v Ostravě.
V neděli 10.1. byl v
našem kostele Novoroční
koncert Lidové konzervatoře.
Na faře od středy 13.1.
probíhá Kurz efektivního
rodičovství,
pořádaný
Centrem pro rodinu.
V sobotu 23.1. se konal
přátelský zápas ve florbale
s farností Třebovice a vyhráli
jsme :-).
V sobotu 30.1. proběhl v
tělocvičně Školy Přemysla
Pittra Hudební karneval pro
děti.
Přehled sbírek: na
opravy 31.1. 5.831,- Kč,
Svatopetrský haléř 21.2.
9.857,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Diecézní
setkání
mládeže s o. biskupem
Františkem se uskuteční v
sobotu 12.3. v Českém
Těšíně od 9:00 hod. V 16:00
hod. bude mše sv. ve farním
kostele.
24 hodin pro Pána: V
Ostravě bude vystavena

eucharistie s možností
přijmout svátost smíření v
Tříkrálová
sbírka
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem kostele sv. Josefa (Don
zapojili do Tříkrálové sbírky. V letošním roce
koledovalo 9 dospělých, a 15 dětí. Děkujeme dětem,
které našly odvahu a kromě zpěvu během koledování
také hrály na hudební nástroje. Letošní koledování
zahrnovalo i místa obvykle nenavštěvovaná –
například policejní stanici, hostinec, diagnostický
ústav, ale i domy, v uplynulých letech nenavštívené.
Tím byl zprostředkován kontakt s rodinami, které
projevovaly z návštěvy tří králů velkou radost.
Někteří se s koledníky fotili. Do koledování se
zapojili také kněží, především otec Franciszek.
V naší farnosti se vykoledovalo 26.866,-Kč.
Celkem pro sociální aktivity Charity Ostrava a
Charity sv. Alexandra 1.088.014,- Kč.

Duchovní
adopce
Letošním rokem zahájíme v pořadí již VI. ročník
Duchovní adopce. Duchovní adopcí je myšlena
devítiměsíční modlitba, kterou se modlíme za dítě v
lůně matky, ohrožené zabitím (potracením). Zájemce,
který se do duchovní adopce zapojí s úmyslem modlit
se za dítě, nezná jméno dítěte, ani jména rodičů. Ví
pouze, že jeho (její) život je darem, a proto prosí
Boha Otce, dárce života, o zachování tohoto života.
Denní modlitba se skládá z modlitby uvedené níže a
desátku růžence. S duchovní adopcí začínáme 4.
dubna a končíme 4. ledna. Děkujeme za Vaše
zapojení.
Denní modlitba
Pane Ježíši, na přímluvu své matky Panny Marie,
která Tě s láskou porodila, a na přímluvu svatého
Josefa, obětavého člověka, který o Tebe s láskou
pečoval, prosím Tě za nenarozené dítě, jež přijímám
do duchovní adopce, které je v nebezpečí zmaru.
Prosím tě, dej jeho rodičům dostatek lásky a odvahy,
aby své započaté dítě zachovali při životu, který jsi
mu Ty sám věnoval. Amen.
redakce

Bosco) v pátek 13.3. od 9:00
do 22:00 hod. V 15:45 se
mohou zájemci pomodlit
křížovou cestu, v 16:30 zde
bude slavena mše sv. V
sobotu pak bude kostel
otevřen k modlitbě před
vystavenou eucharistií i ke
zpovědi od 7:00 do 18:00
hodin. Od 9:30 se zde také
bude konat duchovní
obnova.
Letní tábor pro děti z
farnosti bude od 2. do 10. 7.
v Andělské Hoře. Cena pro
přihlášené do 22.5. je 1.900,Kč. Vzhledem k omezené
kapacitě a narůstajícímu
počtu dětí, doporučujeme s
přihlášením neotálet.
Pěší
pouť
do
Čenstochové se plánuje na
1.-6.8.
Pokud byste chtěli
modlitbou podpořit Řád
Paulínů, můžete se přihlásit
do Společenství bl. Eusebia.
Vámi vybraný den v měsíci
se pak budete modlit na tento
úmysl. Modlitbu si můžete
sami zvolit. Informace a
přihlášky jsou v kostele
vzadu na stolku.
Registrací
svého
mobilního čísla, nebo emailu
na stránce pust.doo.cz se
můžete přihlásit k dennímu
odběru myšlenek na postní
dobu.

Události roku 2015

Ve dnech od 1. do 14.1. probíhala Tříkrálová
sbírka. Do 5 pokladniček se vykoledovalo celkem
28.761,- Kč.
V neděli 18.1. v 18:00 hodin bylo v sále OTU
divadelní vystoupení dětského farního divadla
Hvězda nad supermarketem.

Od 23. do 25.3. probíhala
u
sester Matky Terezy
Proběhly zimní víkendy Školy křesťanského
duchovní
obnova
se
života a evangelizace: 16.-18.1. (1., 3., 0a stupně) a
zaměřením na význam
23.-25.1. (2. a 0b).
Svatého týdne, zúčastnilo 25
V neděli 11.1. v 18:00 hodin byl v našem kostele lidí, vedl o. Bogdan.
koncert Duchovní hudby žáků a pedagogů Lidové
Tečku za člověkem,
konzervatoře a Múzické školy Ostrava.
hudebně-dramatické
pásmo předvedla
Dne 14.1., den před slavností sv. Pavla, prvního velikonoční
naše
schola
Přyvozacy o
poustevníka, patrona Řádu Paulínů byla na stěnu u neděli velikonoční
5.4. v
vchodu do farní kaple umístěna pamětní cihla z 18:00 hodin.
podlahy prvního paulínského kláštera.
Jarní setkání Školy
V měsíci únoru se začala setkávat skupina dětí v křesťanského
a
rámci florbalového společenství. Jeho náplní je nejen evangelizace bylyživota
22.
24.5.
trénink florbalu, ale také trénink duchovní a duševní (pro stupně 0A, 1, 3) a 5. :-).
7.6. (stupně 0B, 2).
Na světový den nemocných 11.2. byla v 10:00 v
kapli na faře sloužena mše sv. s udělováním svátosti
15.-17.05. víkend pro děti
nemocných.
v Blahutovicích.
Karneval pro děti byl tentokráte ve zvířecích
Noc kostelů 29.5. v letošním
maskách a to 14.2.
roce „přilákala“ do našeho
kostela 420 návštěvníků.
V sobotu 21.2. proběhla v naší farnosti postní
duchovní obnova, vedla ji Kateřina Lachmanová.
Od měsíce června bývá
před mší svatou vystavena
20. - 22. března byla pro děti víkendovka v nejsvětější svátost k osobní
Pohoři.
adoraci.

Na prázdninové aktivity pro děti, především letní
V sobotu 15. srpna jsme
tábor, byla vyhlášena na den 28.6. sbírka, bylo možné slavili slavnost Nanebevzetí
přispět finančně i materiálně.
Panny Marie a výročí
posvěcení kostela. Slovem
V neděli 14.6. při mši svaté v 10:30 se prvně nás povzbudil P. Vít
setkaly s Ježíšem ve svátosti oltářní Magdalénka a Zatloukal, biskupský vikář.
Pavlík.
Účastníci Školy Křesťanského
života a evangelizace
Koncem měsíce června navštívily děti 7. třídy
se
v
létě
21.-30.8. setkali v
CZŠ náš kostel. Byl pro ně připraven poznávací
Králíkách.
program prohlubující informace o základních faktech
kostela.
Zřejmě poslední prázdninovou
farní akcí pro děti byl
Na středeční mši svaté 24.6. bylo požehnání na
Malý
puťák
do Frýdku ve
cestu dětem, které ukončily povinnou školní
dnech
21.-24.8.
docházku na CZŠ Přemysla Pittra.
V sobotu 22.8. večer
Od 1. do 3.7. měly v Jablunkově děti duchovní
rozdávala
komunita Sant'
obnovu.
Egidio poprvé před naším
jídlo pro lidi bez
Na farní letní tábor se loňský rok děti rozjely do kostelem
domova.
Od
té doby se tato
Zátoru, uskutečnil se ve dnech 11.-17.7.
akce několikrát opakovala.
Skupina 14-ti poutníků se 20. července pod
Mše svatá s žehnáním
vedením o. Franciszka vydala na již pátou pěší pouť aktovek
a školních potřeb
z Přívozu na Jasnou Horu.
byla u sester Misionářek
Lásky 1.9. v 10:30. V našem
24.-26.7. navštívilo několik dětí Misionářky kostele, v neděli 6.9. v 10:30.
Lásky v Žilině (sestru Bernis) a následně se
zúčastnilo festivalu Verím Pane v Námestove.
Svátek Matky Terezy
oslavila naše farnost u sester
Od 27. do 31.7. pořádaly sestry Misionářky Lásky Misionářek Lásky. Mše svatá
tábor pro rodiny. Uskutečnil se na faře v Drahotuších. byla u sester v sobotu 5.9. v
Duchovní program pro rodiče (matky) vedl otec 9:30.
Tadeusz. Minitábor pro děti pak byl 3. - 7.8.
Ve farnosti začala příprava
Od 01. srpna v naší farnosti působí pastorační na svátost biřmování, první
asistent Pavel Obr.
setkání bylo 20. září po mši
sv. v 10:30.

V rámci Svatováclavskému jarmarku dne 28.9. se V neděli 22.11. byla po
večerní mše svaté zúčastnil i „sv. Václav se svou opravách slavnostně otevřena
katedrála Božského Spasitele.
chotí“.
6. 12. bylo setkání
Zasněžený příběh - divadelní hru ze života sv.
pastorační
a ekonomické
Václava, v podání orlovského divadelního spolku,
rady.
jsme mohli shlédnout v našem kostele v neděli 4.10.
v 18:00 hodin.
V úterý 8.12. na slavnost
početí
Podzimní termíny Školy křesťanského života a Neposkvrněného
evangelizace proběhly 9.-11.10. (1., 3., 0a) a 23.- Panny Marie jsme slavili
pouť.
25.10. (2., 0b).
Ve středu 14. října začal v naší farnosti V sobotu a neděli 5. a 6.
12. byly pro děti ve farnosti
osmitýdenní kurz o modlitbě Scala paradisi.
programy o svatém Mikuláši.
V sobotu 17.10. vyvrcholil v Brně Národní
8.12.
2015
začal
eucharistický kongres.
mimořádný Svatý rok
Mottem roku,
U příležitosti Národního eucharistického milosrdenství.
který
začal
8.12.2015 a
kongresu a svátku patronky diecéze svaté Hedviky skončí 20.11.2016,
vyhlásil biskup František Václav Lobkowicz založení „Milosrdní jako Otec“. je
diecézního společenství adorátorů nazvaného
„Eucharistická hodina.“
V neděli 13.12. byl v
kostele
koncert
Třídenní říjnové projekce křesťanských filmů 19.- pěveckéhoAdventní
sdružení
Quo
21.10. realizované naší farností se zúčastnilo cca 50 vadis.
osob.
V adventní době se děti na
Potáborové setkání pro účastníky letního tábora nedělních
mších v 10:30
bylo 13.-15.11. ve Frýdku.
zamýšlely nad významem
slova milosrdenství.
Od 20. do 22.11. se konaly v Ostravě Dny důvěry.
byla vyměněna
V sobotu 21.11. proběhl v tělocvičně biskupského okna.NaNafařeopravu
dostali
gymnázia florbalový turnaj do 15 let. Poprvé se jej dotaci Ministerstvajsmekultury
a
účastnila naše farnost, umístila se na posledním města.
místě.
redakce

„Plán“ Roku milosrdenství
přímo
V rámci Roku milosrdenství učiní papež
konkrétní gesta pro celou církev. Poprvé v dějinách

jubileí bude otevřena tzv. Svatá brána nejen v Římě,
ale i ve všech diecézích po celém světě. Tyto brány
budou zvlášť odkazovat na Boží milosrdenství.
Kalendář jubilea obsahuje trojí druh aktivit:
Oslavy pro různé skupiny věřících, dále konkrétní
gesta papeže Františka vůči těm, kdo jsou na okraji, a
program pro jednotlivé poutníky.
První událost se uskuteční ve dnech 19. – 21.
ledna 2016 a bude věnovaná všem, kdo se věnují
organizaci poutí. Podle Mons. Fisichelly je totiž
důležité se seznámit s duchovním poselstvím jubilea,
aby se cesty neomezovaly na pouhý turismus.
Na 3. duben 2016 je plánovaná oslava pro ty,
komu je blízká spiritualita milosrdenství (hnutí,
sdružení věřících, řeholní instituty). První neděle v
září (4. září 2016) bude zase věnována
dobrovolníkům v charitativní činnosti. V neděli 9.
října 2016 si věřící připomenou Marii, Matku
milosrdenství. Mladí lidé, kteří přijali svátost
biřmování, prožijí speciální oslavu 24. dubna 2016.
Všem mladým je určen také Světový den mládeže,
který se bude slavit v Krakově ve dnech 25. - 31.
července 2016 a jehož tématem je
věta: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství".
29. květen 2016 bude věnovaný jáhnům, kteří
jsou v církvi povoláni ke „službě lásky“. V den
slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (3. října
2016), která se bude v celé církvi slavit již po sto
šedesáté, proběhne zase jubileum kněží. Na 25. září
2016 jsou plánované oslavy pro katechety a
katechetky, jejichž úkolem je také předávat víru.
Neděle 12. června 2016 bude věnovaná nemocným a
postiženým lidem, 6. listopadu 2016 se pak bude
slavit jubileum vězňů. Podle Mons. Fisichelly se
zjišťují možnosti slavit tento den s některými vězni

ve Svatopetrské
bazilice ve Vatikánu.
Během jubilea také papež
František učiní některá
konkrétní gesta, skrze něž
zdůrazní pozornost církve
vůči chudým, trpícím, lidem
na okraji a všem těm, kdo
potřebují pocítit něhu. Aniž
by tato gesta blíže upřesnil,
uvedl Mons Fisichella, že se k
nim připojí také biskupové a
kněží ve svých diecézích, aby
se tak „ ke všem mohlo dostat
konkrétní
milosrdenství
církve".

a

znamení
blízkosti

Pro poutníky, kteří dorazí
do Říma po vlastní ose,
budou ve Věčném městě
připraveny některé kostely,
kde naleznou přijetí, možnost
k modlitbě i duchovní
přípravu na projití Svatou
branou.
Internetové stránky a
sociální sítě
K Mimořádnému jubileu
milosrdenství byly spuštěny
internetové
stránky:
www.iubilaeummisericordiae.va
, které jsou snadno dostupné i
skrze zkrácenou adresu www.im.va. Na webu,
který je dostupný v sedmi
světových jazycích, mohou
zájemci nalézt informace o
všech událostech i inspiraci k
prožití události.

O Roku milosrdenství

Logo znázorňuje
Dobrého
pastýře, který bere
na ramena člověka.
Autorem loga
svatého roku je
slovinský umělec
Marko
Ivan
Rupnik SJ. Grafika navazuje na
fresky Dobrého
pastýře z prvních
staletí křesťanství
a znázorňuje Ježíše, který bere na
ramena ztraceného člověka. Kresba je vytvořená tak,
aby ukazovala, že Dobrý pastýř se dotýká těla
člověka v jeho hloubce a činí to s takovou láskou,
která mění život. Kristovy oči jsou pak propojeny s
očima člověka. Kristus vidí Adamovýma očima a ten
zase Kristovýma očima. Každý člověk objeví v Kristu
své lidství a budoucnost, která na něj čeká.
Pozadí loga tvořené modrými ovály různé barevné
sytosti poukazují na pohyb, jímž Kristus vyvádí
člověka z temnoty hříchu a smrti. Tmavě modrá barva
může také připomínat neproniknutelnost Otcovy
lásky.
Vedle kresby se nachází také motto svatého
roku: „Milosrdní jako Otec“.
"Nechme se během tohoto roku milosrdenství
Bohem překvapovat. Nikdy jej neunaví otevírat
dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás
má rád a že chce s námi sdílet svůj život. Církev (… )
ví, že její první úkol, zejména v naší době plné velkých
nadějí a silných protikladů, spočívá v uvádění všech

do nesmírného tajemství
Božího
milosrdenství
rozjímáním
Kristovy
tváře." Tato slova píše papež

František
v
bule
Misericordiae Vultus (Tvář
milosrdenství), kterou 11.
dubna 2015
vyhlásil
mimořádný
Svatý
rok milosrdenství.
Podle římského biskupa
není
milosrdenství
abstraktním pojmem, nýbrž
tváří Boha, kterého je třeba
objevovat, kontemplovat a
jemu
také
sloužit.
Milosrdenství je současně
„ klenbou, která nese život
církve“.
Svatý rok byl zahájen 8.
prosince 2015, tedy padesát
let po ukončení 2.
vatikánského koncilu.

"Církev cítí, že je třeba
tuto událost uchovávat v živé
paměti. Tehdy začala nová
etapa jejích dějin. Otcové
shromáždění na koncilu silně
pocítili – jako opravdové
vanutí Ducha – požadavek
mluvit k lidem své doby o
Bohu
srozumitelnějším
způsobem. Byly zbořeny
hradby, které příliš dlouho
uzavíraly
církev
do
privilegované pevnosti, a
nadešel
čas
zvěstovat
evangelium nově," vysvětluje

datum

zahájení

svatého

bohatství tohoto tajemství,
které je pro víru tak zásadní,"

uvádí bula.
V 19. odstavci se papež
František obrací s výzvou k
obrácení k těm, kdo jsou
členy zločinných uskupení,
nebo se dopouštějí korupce.
roku František. Zakončení je naplánované na 20.
listopad 2016, kdy bude církev prožívat slavnost
Ježíše Krista Krále.
Při zahájení se ve Svatopetrské bazilice ve
Vatikánu otevřela Svatá brána, která bývá zazděná a
otevírá se pouze při mimořádných příležitostech.
Podle papeže má být především „ Bránou
milosrdenství“: „ V tomto případě půjde o Bránu
milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci
zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává
naději.“

Novinkou svatého roku je skutečnost, že bude
probíhat nejen v Římě, nýbrž i v diecézích na celém
světě. Pět dní po zahájení roku byly ve všech
katedrálách, nebo konkatedrálách a jiných kostelech
zvláštního významu, otevřeny právě tyto „ Brány
milosrdenství“, které zůstanou otevřené po celý rok.
Římský biskup v bule také vysvětluje některé
aspekty svatého roku, např. jeho motto „ Milosrdní
jako Otec“, dále smysl putování a především potřebu
odpuštění. Věřící zvlášť vyzývá k přemýšlení o
skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. "To

"Toto je příhodná doba ke
změně života! Toto je chvíle,
která by se měla dotknout
srdce. (… ) Zůstat na cestě zla
je pouze zdrojem klamu a
smutku. Pravý život je zcela
jiný. Bůh neúnavně podává
ruku. Vždycky je ochoten
naslouchat a já také, stejně
jako moji bratři biskupové a
kněží. Důležité je pouze
přijmout výzvu k obrácení a
podrobit se spravedlnosti,
zatímco
církev
nabízí
milosrdenství."

V závěru buly se papež
také věnuje židovství a
islámu, s nimiž mají křesťané
společné téma milosrdenství.

„ Kéž prožívání Svatého roku
milosrdenství usnadní setkání
s těmito náboženstvími a
dalšími
ušlechtilými
náboženskými
tradicemi,
učiní
nás
otevřenými
pro
bude způsob, jak probouzet naše svědomí často
dialog,
abychom
se
lépe
ukolébané tváří v tvář dramatu chudoby a jak
hlouběji pronikat k jádru evangelia, kde Boží poznávali a chápali, kéž
odstraní každou formu
milosrdenství upřednostňuje chudé," píše František.
a pohrdání a
V postní době pak papež rozešle do celého světa uzavřenosti
vypudí
každou
násilí a
tzv. misionáře milosrdenství, kteří budou moci diskriminace,“ formu
píše
papež
udělovat rozhřešení z hříchů, jež jsou vyhrazeny František
v
Apoštolskému stolci. „ Budou znamením mateřské Misericordiae Vultus. bule
péče církve o lid Boží, aby vstoupili do hlubin

Postní
doba
Postní doba nás zve k očištění našich srdcí, abychom o Velikonocích mohli
prožít opravdovou radost z Ježíšova vzkříšení. Vyber obrázky, které
znázorňují, čím můžeme své srdce očistit, ostatní vyškrtej.
Vymyslíš ještě další způsob, čím můžeme své srdce otevřít Bohu? Nakresli
to :-).

deti.vira.cz

04. 03. První pátek v měsíci.
05. 03. První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:15 hodin.
06. 03. Čtvrtá neděle postní.
13. 03. Pátá neděle postní.
13. 03. Výroční den zvolení papeže Františka.
19. 03. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny
Marie, doporučený svátek.
20. 03. Květná (pašijová) neděle, žehnání ratolestí.
21.-22.03. Možnost sv. smíření od 18:00 hodin.
24. 03. Zelený čtvrtek, mše sv. v 18:00 hodin.
25. 03. Velký pátek, obřady v 18:00 hodin.
26. 03. Bílá sobota, vigílie v 19:30 hodin.
27. 03. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
28. 03. Den modlitby za farnost a její společenství,
modlitba 24/1.
Letošní Svatý rok Milosrdenství nám dává
zvláštní příležitost, abychom hlouběji prožili
nezasloužené dary, které nám Pán dává skrze
odpuštění hříchů. Postní doba, jež je tradičně
obdobím zpytování svědomí, lítosti a pokání je
velmi důležitou součástí tohoto roku.

V postní době se každý pátek modlíme
Křížovou cestu. Začíná v 17:00 hodin, po ní
následuje mše svatá.
Ve středu se modlí od cca 16:30 křížovou
cestu děti.
Mše sv. v zimním období jsou ve všední dny
slouženy v kapli na faře.
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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
6:40 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)
10:00 Biblická hodina (6)
14:30 mše sv. (1) (5)
17:00 křížová cesta,
mše sv., adorace (1)
18:30 mše za uzdravení, chvály (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) posl. v měs.
(3) sudý týden (4) co dva týdny
(5) domov seniorů
(6) dům sester M. Terezy
(7) druhý v měsíci

