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Koutek poezie
Vyznání
Když usedal jsem do lavice
v tichém dojetí se v nitru rval
prázdné mně v hrudi bilo srdce
i vírou jsem pohrdal.
Jak šťastná ta hodina
mého byla osamění
v ní pochopil jsem muka věčná
prázdnotu a planost snění.
Jen pohár cenu má plný
mě povznesl sám shůry hlas
z hodiny život stal se celý
mně šediví již vlas.
Daniel Kyler

.
ABC lásky
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Měj v úctě každého člověka. Protože v něm žije Kristus. Buď vnímavý
na každého – je to tvůj bratr a sestra.
O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle. I v nejhorším člověku
se pokus nalézt něco dobrého.
O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy nehovoř zle. Naprav
křivdu zapříčiněnou slovem. Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.
S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nezpůsobuj
problémy. Nezapřičiňuj pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.
Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv. Vždy podej ruku ke
smíření první.
Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale
o tom, co máš ty udělat pro někoho.
Aktivně spolupracuj v utrpení. Ochotně přispěj útěchou, radou, pomocí,
srdcem.
Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají druzí, jako i ty používáš plody jejich práce.
Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým a nemocným. Poděl se
o hmotná i duchovní dobra. Usiluj, abys viděl potřebné kolem sebe.
Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.
kardinál Stefan Wyszynski, vybráno z časopisu Milujte se!
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Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

Marek Orko Vácha
Poslední země

&

Proti případným vetřelcům se mladí ptáci na hnízdě brání velmi nepříjemným způsobem, a to pliváním natráveného obsahu žaludku. Jedná se
o olejovitou, červenou, značně páchnoucí tekutinu. Ornitologové, kteří je
kroužkují, proto chodí ve dvojici. Jeden v igelitové zástěře střihem podobné
řeznické se postaví před mládě a snaží se je vyprovokovat. Mezitím je druhý s pytlem nenápadně obejde. Teprve když mladému buřňákovi takříkajíc
dojde munice, je zezadu uchopen, strčen do pytle, zvážen, změřen a následně okroužkován. Olejovitý sekret lze jen s obtížemi umýt a i na poněkud
drsnější podmínky ekostanice není zasažený polárník vítaným návštěvníkem. Na závěr duchovní myšlenka: mláďata buřňáků jsou natolik komická,
že bezděky utvrzují v představě, že Bůh musí být dobrý. Napadlo mne to
kdysi po desetihodinovém nepřetržitém zpovídání – zlo je nekreativní, tupé,
šedé, bez schopnosti sebeironie či humoru. Všichni diktátoři světa jsou
velmi vážní a mají vážné myšlenky. Naproti tomu dobro je barevné, roztančené, jiskřivé, kreativní. Ať již mladí buřňáci obrovští vznikli jakkoli, jejich
tvůrce je právě takovýto, zdá se mi.
...
Antarktida je opravdu poslední země. Jet dál už na této planetě nejde.
Poslední země, která je ještě mnohem mocnější než člověk, země, kde provoz dne určuje počasí, a nikoli jízdní řády. Poslední země, kde ještě člověk
nevystřelil na člověka. Poslední země, která nepatří žádnému státu a kde je
doposud zakázána těžba surovin. Poslední země, kde se ani zvířata ani ptáci
ještě člověka nebojí. Země na jih od šedesáté rovnoběžky, kde přestávají
platit ekonomické a politické zákony. Poslední země, kde je příroda natolik
silná, že lidé musejí spolupracovat, aby přežili, bez rozdílu filosofických,
politických nebo náboženských přesvědčení. Poslední země, kde většinu
dne je hluboké ticho. Konečná stanice cestovatelů. Měl jsem tu čest zde být
dvakrát.
připravila M. J.

&
Knihovna je v přízemí farní budovy (Farní klub). Knihy si zde můžete půjčovat,
můžete si je zde i číst. Kromě domluvy s M. Jiráskovou je zavedeno půjčování
v neděli od 9:30 do 11:00 (K. Macoun). Seznam knih naleznete na našem webu.

&
Zprávy z farnosti 7/2007, ročník XII.
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2007

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen

7 148 Kč
7 575 Kč
6 502 Kč

1 848 Kč
2 882 Kč
1 630 Kč

Duben

10 357 Kč

2 528 Kč

6 754 Kč
5 934 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 757 Kč
1 092 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 850 Kč
4 330 Kč
2 535 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
3 090 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

44 270 Kč

11 737 Kč

15 305 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Součet

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský halíř
Na uprchlíky
Na svatou zemi
Na bohoslovce
Na záchranu kostelů

R. S.

U
Pouť do Dolního Žlebu
Kostel Nejsvětější Trojice bude po dobu opravy uzavřen. Přesto, kdo bude
mít zájem, může se v tu dobu zastavit na hřbitově a udělat si pěkný výlet…
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2007
1. července
7. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. srpna
4. listopadu

2. září
2. prosince

vlakové spojení:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 12:55 14:43 16:43 Dolní Žleb
14:11 15:01 17:01 18:11
Čertova Voda 13:04 14:52 16:52 Čertova Voda 14:17 15:06 17:06 18:17
Dolní Žleb
13:10 14:58 16:58 Děčín hl. nádr. 14:26 15:16 17:16 18:26

U
·

Svěřil se Franta kamarádovi. „Farář mi při zpovědi dal za pokání, že se
už nesmím dotknout skleničky.“ „A daří se ti to plnit?“ „Jo, piji přímo
z lahve!“
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Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

F

F
F

F

F
F
F

Kněžské svěcení jáhna Mgr. Pavla Andrše - Letošní novokněz po šestiletém studiu bohosloví a jáhenském roce ve farnosti Ústí nad Labem Střekov, když složil všechny předepsané zkoušky a osvědčil praxí života
svou způsobilost ke svěcení, přijal v sobotu 23. června 2007 v 10 hodin
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích kněžské svěcení z rukou 19. litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda. Novokněz Mgr. Pavel Andrš
poděkoval Bohu i všem, kterým vděčí za nesmírný dar svatého kněžští
při primici v těchto farnostech:
23. června 2007 v 18:00 – Ústí nad Labem - Střekov (kostel Nejsvětější
Trojice) a
30. června 2007 v 15:00 – Liberec - Hanychov (kostel sv. Bonifáce).
Pěší pouť mládeže - z Teplic do Kadaňského poutního kostela Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých Pomocníků se uskuteční 3. - 8. července 2007 (podle http://www.pastoracni-ltm.cz/).
Manželská setkání - Od 14. do 21. července 2007 proběhne v Litomyšli
týdenní letní kurz Manželská setkání 2007 Litomyšl.
Pouť na Sněžné - byl čas, kdy se na pouť na Sněžnou od nás dost jezdilo. Pokud si to chcete zopakovat, tak pouť se bude konat v neděli
5. srpna 2007 od 11:00. Přijeďte, bude se vám tam líbit...
Českoněmecký tábor - Jako již po několikáté, tak i letos proběhne českoněmecký tábor pro děti, který pořádá národní park Českosazské Švýcarsko. Je určen pro děti ve věku 11. - 12. let, uskuteční se ve Vysoké
Lípě 19. až 26. srpna 2007 za velice výhodných podmínek. Hradí se
pouze doprava, pojištění a případné kapesné. Zájemci se mohou obrátit
na Antonína Votápka na telefon 412 354 049, či 737 629 623. Mohou
použít i e-mail a.votapek@npcs.cz
Další aktuality - Víte o něčem? Dejte vědět ostatním...
Prožili jste něco? - Rozdělte se s druhými...
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky!

U
·

„Představ si, že jsme obědvali u jednoho amerického multimilionáře.“
„No, to je fantastické. A u koho?“ „U McDonalda.“
Zprávy z farnosti 7/2007, ročník XII.
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Sanabitur © – seminář o vnitřním uzdravování
7. část

6. Modlitba za vnitřní uzdravení a osvobození
Dlouholeté zkušenosti na poli vnitřního uzdravování dokazují, že k přechodu z království světla do říše temnoty dochází většinou pomalu, plíživě
a nepozorovaně. Velmi aktivní denní duchovní boj je hodně málo známou
skutečností. Většinou už člověk prohrál první potyčku ještě dřív, než si vůbec uvědomil, že stojí v bitvě, a když už jednou prohrál takovýto první
střet, jde do dalšího střetu jako poražený už v oslabení.
Dnes jednou z nejúspěšnějších strategií nepřítele je namluvit lidem, že
existuje šedá zóna; že lehké hříchy jsou poměrně nedůležité; že Boží láska
– špatně definovaná – všechno odpouští a všechno chápe, vždy Bůh je tááák
milosrdný! Mnoho opravdově věřících křesťanů si proto myslí, že těch
málo lidí posedlých od Satana jsou zvláštním druhem hříšníků; že tito lidé
se Satanovi zvláštním způsobem upsali; a že mně se tedy něco takového
nemůže stát. Praxe ale ukazuje, že tomu je jinak!
Je jisté, že každý kontakt s říší temnoty postihuje jako první ze všeho dar
rozlišování. Pokud ale křesťan tento ve vlastním slova smyslu životně důležitý dar už nemá, stává se hračkou lži a našeptávání zlého. V osobním životě vedou pak lehké hříchy ze zvykovosti kratší nebo delší cestou k zanedbávání svědomí, když člověk tyto hříchy podceňuje jako „nic tak strašného“, zpovídá se více nebo méně nedbale a soustřeďuje se na „větší“ hříchy.
Pak už nepoznává, že je na nejlepší cestě k „vlažnosti“. Takovému člověku
Pán říká: „Takto však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyplivnu tě
z úst“ (Zj 3, 16). To si pak ale vytváříme křesťanství, nebo dokonce Krista,
jak se nám líbí, podle našeho obrazu a podoby!
Zlý dnes bezpochyby působí největším vlivem na jednotlivce skrze rozličné metody a techniky alternativní medicíny; ať je to v nabídce uzdravování nebo uvolnění od stresu, seberealizace, relaxace nebo různé duchovní
meditace nebo – zvláště u mládeže – při napínavých pokušeních jako tableturning, Ouijaboard atd. Ačkoli mnoho opravdových věřících si často nebezpečí ezoteriky uvědomuje, její hranice jsou přesto nanejvýš neostré. Není přehnané říci, že právě mezi věřícími existují často rozdíly v názorech
vzhledem k jednotlivým metodám a technikám.
Zmatení v této oblasti je enormní – už to samo je znamením, že se za tím
skrývá nepřítel! V debatách na toto téma vznikají mnohdy skutečné spory,
vedené s velkým nasazením, nadšením a rétorikou! Příznačné ale je, že právě v této oblasti mnoho věřících předčasně odmítají mínění druhých a osoby, které taková mínění zastávají, dokonce obviňují. Mnoho osob si na
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svých přesvědčeních tvrdošíjně stojí, aniž by byli ochotni názory druhých
jenom vyslechnout, neřkuli uvážit. Křesťanská bratrská diskuse na tato témata se zdá téměř nemožná a končí většinou rozdělením a vzájemným obviňováním se.
Bohužel není už skoro člověka, který by se alespoň jednou nedostal do
styku s ezoterikou, často zcela nevědomky. Proto také je jen málo lidí, jejichž dar rozlišování by nebyl nějak postižen, a oni si proto pak nejsou vědomi, že nepřítel je už – ve větší nebo menší míře – chytil za nohavici.
Když se modlíme za účelem vnitřního uzdravování, konfrontujeme se
vždy s vlivem nepřítele srovnatelného se stoupajícím schodištěm, od hněvu
ke vzteku a nenávisti, od utrpěné nespravedlnosti k pomstychtivosti nebo
mstící vraždě, od pochybování přes vlastní bezmoc a ztrátu moci až ke vzývání Satana… Všechno, ale opravdu všechno začíná malým kamínkem,
a když tento proces nezastavíme, může se z malého kamínku stát mohutná
smrtící lavina. To je jeden z hlavních důvodů, proč v životě kde, kdo přicházejí s prosbou o pomoc, hledáme začátky, kdy kameny byly ještě malé.
Proto by se člověk měl modlit za vnitřní uzdravení ještě dřív, než je třeba
použít na lavinu modlitby za osvobození nebo exorcismu.
I pro tento případ, a právě pro něj, platí Ježíšova slova: „Poznáte pravdu
a pravda vás osvobodí“ (Jan 8, 32). Pravda Pánových slov musí být představena těm, kdo hledají pomoc, jasně. Pak musí být bez zastírání odhaleno
často nepoznané, ale zcela konkrétní působení nepřítele v osobním životě,
aby se uzdravování nebo osvobozování mohlo správně zaměřit. Osoba potřebující pomoc musí poznat, že není žádnou bezmocnou hračkou, ale že je
Bohem povolána ke svobodě. Je třeba ji povzbuzovat k boji! V tomto boji
je třeba stále zdůrazňovat význam svobodné vůle. Lidé dnes už často nevědí, že rozum a vůle jsou mohutnosti duše! Lidským pocitům se dnes přisuzuje příliš velký význam – právě v ezoterice. Pocity jsou ale často nanejvýš
klamné, subjektivní, snadno ovlivnitelné z vnějšku a uvádějí obvykle do
omylu a zmatku.
Zkušenost nás učí, že právě lidé, kteří opravdu potřebují osvobození
(a to platí také a především pro těžké případy posedlosti), mohou dělat velké pokroky díky rozhodné nasazení své vůle. V takovým případech se zdá,
jako by rozhodnost posedlého odevzdat od nynějška Pánu skutečně svůj život, usnadňuje Pánovo působení. A i když tento proces často postupuje pomalu, stále se obnovující přitakání vůle jednotlivce působí postupné oslabování nepřítele. V tomto smyslu je příznačné, že Zlý se stále snaží skutečně posedlým osobám bránit, aby používali své vůle proti němu. Když člověk potřebující pomoci se sám na svém osvobození účinně podílí, není
kněz, který mu pomáhá, ve svém úsilí sám, a opět se tu plní Ježíšova slova:
Zprávy z farnosti 7/2007, ročník XII.
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„Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit,
dostanou ji od mého nebeského Otce“ (Mt 18, 19).
Při každé modlitbě za ty, kdo hledají pomoc, je tedy důležité přesně určit
každé stanovisko: Nacházíme se (ještě) v království světla? Kde a kdy jsme
se vzdálili – vědomě nebo nevědomě – z ochrany a vlivu Pána? Tam je třeba navázat! Osoba hledající pomoc musí být přivedena k tomu, aby se zcela
vědomě vrátila k Pánu, v každé oblasti se zřekla všech kontaktů s nepřítelem a nasadila veškerou sílu své od Boha darované vůle! K tomu je třeba
často individuálních rozhovorů, abychom mohli pravdivě zjistit kořen zla.
(pokračování příště)
Prof. Dr. James Mariakumar, SVD, Kerala - Indie
Text zpracovala Fella baronka Piccolomini
Překlad P. Jaroslav Brož, léto na MS 2006 v Litomyšli

U
Biblický koutek
5. část
Polonomádské kmeny. Na rozdíl od nomádů (kočovníků), kteří neměli
žádné stálé bydliště, se snažili polonomádští pastýři najít místo, kde by se
mohli usadit. To také učinil Abrahám v zemi Kanaán. Polonomádi bydleli
ve stanech a krajinou postupovali se stády, protože jejich živobytí záviselo
na dobytku, který potřeboval dobré pastviny a místa pro krátký pobyt.
Terafim. Podle pohanských pověr existovala božstva, která chránila
dům, stan, rodinu a další důležité věci – ta byla označována jako terafim
a zpodobňována soškami v nejrůznějších podobách. Lidé se k nim také obraceli s prosbami, aby jejich počínání dobře dopadlo, nebo když chtěli pochopit smysl různých událostí.
Hebron je město na jih od Jeruzaléma. Nachází se tam hrobka patriarchů
(Makpelská jeskyně), kde byli pohřbeni Abrahám, jeho žena Sára, Izák,
Rebeka, Lea a Jakub. Je to místo posvátné pro Židy, křesťany i muslimy.
Všechna tato náboženství považují Abraháma za svého „otce“.
Úrodný půlměsíc. Doba v níž žil Abrahám, je od nás vzdálená asi 4 tisíce let. Cesta z Uru do Kanaánu, kterou Abrahám uskutečnil, prochází územím, jež se nazývá „úrodný půlměsíc“. Toto území si můžeme vyznačit tak,
že vezmeme ústřižek papíru ve tvaru srpku měsíce přiložíme ho k mapě,
aby se jedna špička dotýkala ústí Eufratu, druhá špička ústí Nilu a oblouk
mezi nimi směřoval nahoru. V této oblasti se zrodily civilizace Sumerů,
Asyřanů, Babyloňanů a Egypťanů.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.
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Odpočinek a ty
Zastav se na chvíli.
Pospícháte? Samozřejmě, že ano. Náš vyspělý svět klade velký důraz na
výkonnost, akci, rychlost - a výsledky. „Kdo drží krok, jde. A ten, kdo nemůže, je občas ušlapán.“
Nemusíme však jednat tímto způsobem. Můžeme zvítězit nad takovým
systémem dříve, než nás systém vyčerpá.
Dovol si někdy opozdit se.
Život je tu proto,
abychom ho žili,
ne abychom ho plánovali.
Dopřej si čas,
abys mohl žasnout.
Bez úžasu
je život pouhou existencí.
***
Linus Mundy, z edice Skřítkova pomoc, nakladatelství Doron

U
Přejeme hezké prázdniny a dovolené - i u nás je hezky...

U
Nech mě být, jsem děsně utahaný
Děti a jejich zaměstnaní rodiče
Menší děti dokážou dobře odvést otce od jeho profesních zájmů. Zatáhnou ho do svých her, pověsí se na něho. Když se otec zapojí do dětské hry,
načerpá sil a pracovní problémy z něho spadnou. Bohužel otcové často reagují odmítavě, když se jim ratolest pověsí na krk. Vůbec si přitom neuvědomují, jak hluboce dítě zraňují.
Dítě touží cítit otcovu blízkost, a zatím narazí na odmítnutí a chlad.
V různém věku kladou děti na otce různé nároky. Když už jsou starší, začínají na něj hledět kritickým pohledem. Začnou mu vyčítat, že se pořád
schovává za práci. Že je vůbec nevnímá. Nebo reagují na zranění tím, že se
stáhnou do sebe. Žije-li otec přespříliš svou prací, ani si toho nevšimne.
Nebude mít chuť zaobírat se komplikovanou duší svých potomků a čelit jejich frustraci a výčitkám. Tím se jim ale stále více odcizuje – vzniká propast, která se dá těžko překlenout.
Zprávy z farnosti 7/2007, ročník XII.
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Podobné zkušenosti se vztahují i na pracovně vytížené matky. Ty mají
navíc často špatné svědomí, že se svým dětem nemohou dostatečně věnovat. Někdy začnou děti matčiny výčitky svědomí využívat k tomu, aby si
vymohly všechno, co si zamanou. Jenže to není dobré ani pro dítě, ani pro
matku.
Rodič si potřebuje pěstovat vnímavost k vlastním reakcím. Když reaguje
na jakýkoli problém svých dětí zvýšenou podrážděností, měl by sám o sebe
začít lépe pečovat. Měl by se v nitru učit lépe opouštět svou práci. Jen tak
se dokáže vědomě naladit na své děti. Je třeba věřit v jejich dobré jádro.
Jakmile přijdu domů s přístupem, že jsem vyčerpaný a že si potřebuji odpočinout, okamžitě mě rozčílí, jestliže děti nejsou zcela bezproblémové a právě mají chuť zlobit. Když se však po práci na děti těším, dokážu se s nimi
setkat v úplně jiném duchu a vyslechnout je, aniž by mě to unavovalo,
a udělám to rád. Když se otevřeně naladíme na své děti, dosáhneme tak automaticky většího odstupu od práce.
Anselm Grün, Pracovat i žít, vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

U
Spokojený může být jen ten, kdo dokáže být vděčný
Konzumní postoj a nárokování zabíjí vděčnost. Člověk se chová tak, jako by měl na všechno nárok. Nárokuje si cokoli, co vychvalují reklamní akce supermarketů.
Okamžitě potřebuji všechno, co uvidím. Koupím si cokoli, na co si právě vzpomenu. Bez průtahů musím uspokojit všechny své potřeby. Neumím
si počkat, až mě někdo obdaruje.
Neschopnost čekat mi bere schopnost něco si užít. Ctnost vděčnosti
předpokládá svobodu a dobrovolnost. Romano Guardini to vyjádřil následovně:
„Kde končí svoboda, mizí vděčnost. Na její místo nastupuje prohlášení,
že se pouze uskutečnilo to, nač měl člověk nárok.“
V naší době sílí smýšlení nároku. Jenže to vytěsňuje vděčnost. Nárokování však nemůže přinést člověku štěstí.
Spokojený dokáže být totiž jen člověk vděčný.
Anselm Grün, Štěstí vděčnosti, Karmelitánské nakladatelství

U
·
·

„Chci zemřít pokojně v spánku, jako můj strýc a ne jako ti ustrašení,
vřískající lidi, které vezl!“
„Kde bych našel Petra, paní Novotná?“ „Je v prasečí ohradě, poznáš ho
podle toho, že má na hlavě klobouk.“
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U
Slavnosti a svátky
3.
5.
11.
23.
25.

7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy
7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

U
·

Může vegetarián jíst s klidným srdcem i srdíčka ze salátu?

Zprávy z farnosti 7/2007, ročník XII.
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Výroční dny biskupů
1.
5.
10.
26.

7.
7.
7.
7.

Mons. Hrdlička
Mons. Esterka
Mons. Radkovský
Mons. Koukl

kněžské svěcení (1972) - 35. výročí
jmenován tit. biskupem (1999)
převzetí diecéze (1993)
jmenován biskupem (1989)

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle ob měsíc od 18:45 - setkání Farní rady
každou neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer
každý pátek od 18:00 do 19:00 - příprava na biřmování

U
Setkávání v Jílovém
¨ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba

a rozhovory)

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

09:00
08:00

17:30
17:00

08:00
17:00
17:00
17:00

Bynov

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 29. 07. 2007, před 1. nedělí v srpnu ç

Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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