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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2008
Na každý měsíc jsou vyhlašovány úmysly Svatého otce k modlitbě za
potřeby církve a za misie. Čeští a moravští biskupové k nim přidávají třetí
úmysl za církev a obyvatele v České republice. Přípravu textů má na starosti P. František Brázdil, SJ, z olomoucké rezidence.

DUBEN
1. Aby křesťané ve složitých situacích dnešní společnosti hlásali svým životem Kristovo vzkříšení jako zdroj naděje a pokoje.
2. Aby budoucí kněží v mladých církvích byli více duchovně formováni
k hlásání evangelia jejich národům.
3. Aby se pro většinu rodičů stal prospěch rodiny přednějším, než výhodná pracovní místa.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Konzum...
Žijeme v době, kdy i na křesťany působí konzumní společnost. I mezi
nimi je dost těch, co se přiklánějí ke stále dokola skloňovaným postulátům
„moderního“ člověka: síla, krása, peníze, úspěch. Jinak řečeno vlastnit, užít
si, vytáhnout se nad druhými - když na to přímo nemám, tak alespoň zapadnout mezi ně, abychom „nevyčnívali“. Kam se poděla sůl Země? Jsme neslaní, nemastní...
Proč mne to napadlo? Vezměte si čísla našeho měsíčníku a listujte
v nich se mnou. Najdete tam třeba nějaký příspěvek od farníků? Naleznete
alespoň kratičký článeček o úspěších někoho z farnosti, informace o akcích,
které proběhly (třeba výlety dětí...), podělení se o radost na dovolených...
Vedeme k tomu své děti, vnuky? Nebo si myslíme, že bychom se tím vytahovali?
Pokud to naleznete, jde zřejmě o živou farnost, kde se lidé zapojili.
Myslíte si, že takové farnosti neexistují? Mýlka! Na Internetu si můžete
hravě najít farnosti a podívat se na jejich zpravodaje. I u mnohonásobně
menších měst v časopisech naleznete třeba 20 přispěvatelů! V časopisech
jsou kvizy, křížovky, soutěže atd. - farníci si to sami ve spolupráci s knězem připravují! Shůry to samo nespadne.
Děčín je dost veliké město. Žije zde i dost lidí, kteří navštěvují kostely
ve městě a blízkém okolí. Jsou zde dvě farnosti a lidé se mnohdy nepočítají
ani k jedné, střídají návštěvy podle toho, jak jim to vyhovuje... (Najdou se
důvody, které lze pochopit, ale ty nemám zde na mysli.) Kam mají tito lidé
přispívat? Nemají opravdový vztah ani k jedné farnosti. V lepším případě
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„konzumují“ z nabídky, kterou „někdo“ připravil. Ani možná necítí potřebu
něco také dát ostatním... A nejen to, najdou se tací, kteří se netají tím, že
ZzF jsou „něčí“ soukromou iniciativou, která je vůbec nezajímá, jelikož
mají svých starostí nad hlavu...
Ona se zde nenajde ani kritika, se kterou jsou češi tak známí! Napadá mě
slovo apatie. Kde je nadšení prvních křesťanů?! Zamrzí, když křesťané propadají postupně rafinované lákavé nabídce - nebojím se to napsat - pekla.
Možná se opravdová víra probudí někde úplně jinde...
Četli jste třeba fejeton v Mladé frontě DNES z 25. března 2008: „Bylo
by lepší se před peklem pojistit“, od Martina Komárka? Docela zajímavý
pohled na celkovou situaci u nás, v Česku. (níže ve ZzF je celé přetištěno)
Podaří se mi vyprovokovat někoho z našeho města (záměrně nepíši farnosti!), kdo se zapojí, bude informovat o akcích, pošle nějaký ten obrázek
(v době digitálů a mobilů se fotí stále a všechno...), pošle zprávičku o tom,
co se uskutečnilo, povedlo, nepovedlo, nechá vůbec o sobě vědět, že existuje?
Nerozlišujme tedy, ke které „farnosti“ se počítáme. Buďme rádi, že tu
vůbec něco takového vychází. Uvědomme si, že se samo nic neudělá. Že
právě vy nemáte čas? A kdo ho má mít? Máme ho každý stejně, jen někdo
se pachtí za tím, druhý za oním. Jde pouze o to, čemu dáváme přednost.
Víme, co je vlastně opravdu důležité? Nebo budeme do nekonečna soupeřit,
předhánět se - to po nás Ježíš opravdu chce? Necháme na sebe působit
„Kainovo znamení“ doby a budeme chtít být za každou cenu ti úspěšnější,
mocnější, víc IN, sexy? Není někde napsáno, že tím směrem asi mnoho
štěstí nelze nalézt? Nebo jsme již zpracovaní tak, že nic „závadného“ nenalézáme třeba na filmu „O život“, na diskotékách, na počítačových hrách, na
kterých děti tráví čas, který jim pak chybí jinde... Jdeme opravdu tou správnou cestou za Kristem? Ta cesta nebude dlážděná zámkovou dlažbou, nebude asi ani betonová, ani asfaltová, nepovede soukromými ghety milionářů, kam bychom možná rádi...
Bude to nejspíš cesta, kde se budeme někdy brodit po kolena bahnem,
ale máme šanci dojít! Ta hezká cesta vede pravděpodobně ke „konkurenci“,
proti které by se neměli nechat pojistit jen „nevěřící“ ve zmiňovaném fejetonu.
R. S.

.
Píšťalka...
Postup
Z prutu si vybereme rovnou část, dlouhou 10 až 15 cm. Necháme jej
rovný, seříznutí provedeme až po otlučení, abychom se vyhnuli poškození
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kůry na okrajích. Střenkou nože začneme poklepávat na kůru kolem dokola
po celém obvodu prutu, aby se oddělilo lýko od dřeně proutku a kůra se
dala snadno stáhnout. Dříve se při otloukání recitovaly různé říkanky a tím
byla také dána doba, potřebná k otloukání: „Otloukej se píšťaličko vrbová,
vrbová, pojedeme zítra ráno do lesa na drva, už si otlučená dost, jako měkká kost“.

Jak píšťalku vytvarujeme?
Před stažením kůry se šikmo seřízne
strana, která se přikládá ke rtům. Na horní
straně budoucí píšťalky vyřízneme
zvukový otvor. Na protilehlém konci kůru
nařízneme dokola a opatrným kroucením
její část z prutu stáhneme. Aby na okrajích
nezaschla, můžeme ji krátce namočit.
Nyní vytvarujeme náústek: oddělíme
malý špalíček zhruba ve vzdálenosti
zvukového otvoru, nahoře z něj seřízneme
tenký plátek a zasuneme zpět do stažené
kůry. Druhou část také shora mírně
seřízneme a zasuneme na opačné straně do
kůry. Posunováním tohoto kolíčku do různé
hloubky měníme tóny píšťalky.

.
Okénko do knihovny

&

autor:
název:
z obsahu:

P. MUDr. Ladislav Kubíček
Zamyšlení do času

Euroamerické pohanství

Bez naší ochotné spolupráce by nemohl existovat svět založený na
chamtivosti. Urvat co nejvíc a hned. Možná tomu sami nepropadáme, ale
zvykli jsme si. Jsme lhostejní – i to je hřích. Pilát taky nechtěl Ježíše odsoudit. Tehdejší společnost ho k tomu donutila. A kde byli učedníci? Proč
se nepostavili na obranu Ježíše? Pilát se neměl o koho opřít. Zachoval se
jako kvalitní demokrat – respektoval hlas lidu, hlas většiny: „Ukřižuj!“ –
V morální sféře jsme stejní srabi jako před 2 000 lety.
Totéž bylo za Hitlera, za Stalina i při volbách za totality. Důsledkem lidské chamtivosti je bída. Ta by ve světě nebyla, kdyby euroameričtí pohané
nechtěli mít víc a víc. Ohrožena není jen naše civilizace, ale celá planeta.
Hitler zbrojil a „rozumní“ nevěřili, že by si troufl. A on si troufl právě prostrana 4
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to, že většina „rozumných“ lidí byla lhostejná. Hitler zvedl životní úroveň,
zavedl pořádek a na to mu naletěli. Nesmíme udělat stejnou chybu.
Tragická nepoučitelnost národa

Václav Havel mluví o tragické nepoučitelnosti národa. Lidé se z historie
nepoučí! Za Hitlera se věda stala spolupachatelem barbarství. Bylo „vědecky“ dokázáno, že Němci mají vyšší IQ a jsou cennější než třeba Rómové.
Podle evangelia je to lež – Ježíš se ztotožňuje právě s těmi nejslabšími:
„Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mně jste učinili.“ Pořád
se víc věří vědě než evangeliu. Lidé jsou ochotní za peníze udělat cokoliv.
Výjimky existují, přesto je zrada lidstva jako celku téměř dokonalá. Materialismus ovlivnil smýšlení celých národů. Ďábel neříká: „Budou tady koncentráky“, ale „toto všechno ti dám, budeš-li se mi klanět.“ Prožíváme dobu
velmi podobnou té před rokem 1938. Lidé jsou materialismem a konzumem
tak otupení, že je vůbec nezajímá, co bude dál, i když se to týká jejich dětí.
Aby zlo zvítězilo, předpokládá to tupost lidí kolem. Shnilí křesťané mají
námitky proti postu, nemají čas na modlitbu. Mohamedáni jsou ve své víře
důslednější.
Svoboda

To slovo se často opakuje v našich úvahách. Také v dějinách se ale stále
za nějakou svobodu bojuje- národní, sociální, uměleckou, anarchickou.
A pořád je jí málo, pořád chybí. Je nám jasná svoboda manželů, jejich vzájemná svoboda? A svoboda lidských plánů vůči vůli Boží?
Je herec svobodný? Vždyť musí hrát to, co mu předloží režisér. Je hráč
v orchestru svobodný? Vždyť musí zahrát každou notu, kterou mu předloží
dirigent. A přece se nikdo z těchto umělců necítí otrokem. Rozhodli se svobodně plnit pokyny svých šéfů, dokonce se snaží úplně sžít se svým autorem, režisérem, dirigentem. A pak je jejich výkon zážitkem – pro ně i pro
diváky nebo posluchače.
Dochází pro mnohé k paradoxní situaci, že dokonale svobodný je jen
ten, kdo je vykoupen do svobody synů Božích, kde svobodně spojí svou
vůli s vůlí Boží. „Tu svobodu nám vydobyl Kristus.“ „Vy jste byli povoláni
ke svobodě, bratři.“ „Kde je duch Páně, tam je svoboda.“ Sv. Jakub mluví
o zahledění do dokonalého zákona svobody a o blaženosti z jednání podle
toho plynoucí. Víme tedy, co je svoboda, jsme k ní povoláni, jsme k ní vykoupeni. Važme si jí. Každá svoboda se musí vybojovat, ne jen ta národní
nebo sociální. Zase je zde sebezápor, úsilí, kříž. Bez toho to nejde. J. Deml
tvrdí, že „svobodní jsou jen ti, kteří trpí.“
Je jasné, že k lásce nelze přinutit. Je zde přímá souvislost mezi svobodou, láskou, úsilím, sebezáporem, křížem, vůlí Boží, svobodnou uměleckou
spoluprací a mezi radostí, štěstím, blažeností! A to platí všeobecně i v manželství.
Vybráno z časopisu Čtení pro mladé, č. 3 - Jarní
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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 8:00 do 9:00 a po mši svaté do 11:00-11:30 (K. Macoun).
Seznam knih naleznete na našem webu.

U
Farní rada
Zpráva z 3. zasedání Farní rady ze dne 9. března 2008
Program jednání:
·

Úkoly z minulých zasedání
Úkolem z minulého zasedání FR bylo připravit si návrhy na hosta „křesla pro hosta“.
Oslovení P. Josefa Horehledě se nemohlo pro nemoc

uskutečnit.
Návrhy:
F paní Šnapková – návštěva Bruselu s pěveckým sborem
F Lucie El Gabaniová – téma zatím nespecifikované
F Matka představená sestra Klementa, boromejka z nemocnice Pod Petřínem – téma zatím nespecifikované
F paní Votápková – téma zatím nespecifikované
· Internet v knihovně
Jelikož už delší čas nejde ve farní knihovně Internet, ačkoliv platby stále
řádně probíhají, vzal si J. Macoun za úkol zjistit stav věci a eventuelně domluvit možnou opravu, aby Internet v knihovně mohl dále sloužit příchozím zájemcům.
· Charitativní služby farníkům
P. František Jirásek přišel s návrhem, že by bylo dobré zmapovat seniory
v naší farnosti. Hlubší myšlenka tohoto záměru směřuje k poskytování charitativních služeb těmto seniorům, v případě jejich zájmu. Může však jít i o
běžnou návštěvu lidí, kteří už sami nikam moc nechodí. Pro tyto účely bude
nutné zajistit kartotéku farníků, která zde již byla kdysi vyhotovena, tuto
zaktualizovat a z ní vycházet. Bylo by potřeba, aby tuto aktivitu zastřešovala a organizovala konkrétní osoba. O problému se bude dále jednat na
dalších zasedáních FR. Zatím je úkolem zjistit stav a rozsah již existující
kartotéky.
· Mše sv. v Bynově v letním období
Mše svaté v Bynově se v letním období budou konat takto:
strana 6
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sudé týdny – domov důchodců
liché týdny – kostel v Bynově

· Úklid kostela
V tomto měsíci se nám nepodařilo zorganizovat úklid kostela, o němž
bylo jednáno na 2. zasedání FR. Proto bylo na dnešním zasedání FR rozhodnuto, že je nutné, aby byla stanovena konkrétní osoba, která bude mít
organizaci úklidu na starosti. Bude jí Zuzana Bumbová, která neděli před
plánovaným úklidem připomene P. Františkovi Jiráskovi dát výzvu k účasti
na úklidu do ohlášek, a zajistí sama, nebo pověřením jiné osoby, přístup do
kostela a na faru, pro vodu a prostředky k úklidu. Další úklid proběhne dne
12. dubna 2008.
zapsala Zuzana Bumbová

Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 13. dubna 2008
v 18:45 (po večerní mši svaté). Na její členy se můžete stále obracet
s vašimi podněty a připomínkami! Pište, volejte, mluvte, nabízejte svou pomoc, ...

U
Jméno
P. František Jirásek
Martin Kolář
Zuzana Bumbová
Jindřich Macoun
Jiří Málek
Rudolf Sticha
Miloš Vavřička

Funkce
předseda Farní rady
místopředseda
zapisovatelka
člen
člen
člen
člen

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 2008
4. května
1. června
6. července
5. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

3. srpna
2. listopadu

6. dubna
7. září
7. prosince

vlakové spojení:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 13:00 14:42 16:44 Dolní Žleb
14:09 15:00 17:02 18:09
Čertova Voda 13:10 14:52 16:54 Čertova Voda 14:15 15:05 17:07 18:15
Dolní Žleb
13:15 14:57 16:59 Děčín hl. nádr. 14:24 15:15 17:17 18:24
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2008

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Leden
Únor
Březen

8 243 Kč
9 575 Kč
0 Kč

1 470 Kč
2 108 Kč
0 Kč

Součet

17 818 Kč

3 578 Kč

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Účel

2 475 Kč Na církevní školy
5 700 Kč Svatopetrský haléř
2 700 Kč Na uprchlíky
10 875 Kč
R. S.

U
Bylo by lepší se před peklem pojistit
Podivíni, kteří se na Filipínách nechali na Velký pátek ukřižovat, v nás
vzbuzují hnus, pohrdání nebo dokonce pobavení. Podobně jako vyjící šíité,
kteří oslavují sebebičováním smrt svého prastarého patrona.
Kroutíme hlavou nad Poláky, kteří o Velikonocích nosí houfně do kostela mazance k požehnání a zakázali potraty. I nad afghánskými ženami zahalenými od hlavy až k patě. Většina z nás už pohrdá i koledníky. Feministky už řváti nemohou. Koleda je plně emancipovaná. Už tluče každý
každého. My, civilizovaní lidé, krčíme rameny nad letitými pány, kteří se
už v jedenáct dopoledne sotva drží na nohou a mnozí poztrácejí své caparty.
Zkusme však opačný pohled: Představme si, že to nebyla pohádka. Že
Ježíš, který byl na Velký pátek ukřižován v Jeruzalémě, vstal v neděli
z mrtvých. Svědectví o tom sice nejsou úplně spolehlivá (apoštolové byli
podjatí), na lehkou váhu je však brát též nemůžeme. Proč by kolektivně
lhali, když z toho neměli žádný prospěch, jen pronásledování, kamenování,
stínání a křižování?
Věda nás sice učí, že zmrtvýchvstání není možné, mnozí vědci v ně přesto věří. Pokud Bůh je, může zasáhnout do běhu světa, který stvořil, jako
svrchovaný vládce. A pravděpodobnost, že Bůh existuje, je nenulová. Nenulová je i pravděpodobnost, že muži jménem Ježíš (ať už to byl reálně jeho
Syn či ne) svěřil obrovskou pravomoc a odpovědnost.
A Ježíš skutečně zemřel, aby nám dal možnost překonat smrt.
Buďme skeptiky a řekněme si, že ta pravděpodobnost není větší než jedna k tisíci. Jenže pojišťujeme se i kvůli mnohem méně pravděpodobným
událostem. Jak se dívá Bůh, o kterém píší ti, kdo ho prý viděli, že je „žárlivě milující“, na lidi, kteří ve chvílích výročí mučení a smrti jeho vyvoleného dávají v televizi toto: ČT1- Simpsonovi X, Garfield a jeho přátelé. ČT2 Sportovci světa: Každou zatracenou neděli, Svět zázraků: Člověk a technistrana 8
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ka. Nova - O. C. 4. řada seriálu, Smallville, sci-fiseriál USA. Prima - Zoufalé manželky, Sběratelé kostí.
Cynik samozřejmě může poznamenat, že některé názvy ukřižování dosti
zdařile parodují. Otázka, zda má Bůh smysl pro šibeniční vtípky, však dosud nebyla rozřešena.
Řekněme, že má. Může však být shovívavý k vládě, která brání jeho
uctívačům, aby truchlili nad smrtí Ježíše? Nutí je chodit do práce a ústy jakéhosi chlápka vykřikuje něco o ztracené miliardě národního důchodu. Jako
by nějaká lopota mohla dojít zdaru bez Božího přičinění. Hospodin je možná nekonečně milosrdný, ale tohle je silné kafe i na něj.
Může se mu zamlouvat, že v den zmrtvýchvstání se většina lidí raději
rochní ve sněhu nebo ryje v zahrádce, než aby aspoň jednou v roce zašla do
kostela na počest toho, kdo jim dal nesmrtelnost? A že se rochní nebo ryjí
dál, než aby se vydali na pomlázku, což je sice zparchantělé a upadlé, ale
přece jen jaksi sváteční chování, v němž je odlesk křesťanských legend?
Vždyť kraslice prý vznikly tak, že na ošatku s vejci ukápla krev mučeného
Krista.
I zarytí ateisté by se tedy měli propříště chovat racionálně. Urychleně
odhlasovat Velký pátek jako svátek (tím spíš, že slavíme přiblblý 1. květen
a nesmyslný 1. leden). Příští velikonoční svátky pak věnovat Ježíšově smrti
kapku piety a jeho zmrtvýchvstání kapku radosti.
Žádná velká zásluha to sice nebude, ale jako pojistka před peklem by to
mohlo stačit. Pojišťujeme se proti pádu letadla, hadímu uštknutí, tornádu
a tak. Pojistka před peklem je evidentně investicí, která se může zúročit
nejvíc. Tím spíš, že skoro nic nestojí.
Přešlap, Diář Martina Komárka, Autor: Martin Komárek, MF DNES z 25. 03. 2008

U
Biblický koutek
13. část
Mana je slovo pocházející z hebrejské otázky man-hú (co je to). Byla to
bílá zrnkovitá hmota, která se podobala malým semínkům. Dala se rozemlít
na mouku nebo vařit. Mana padala z nebe čtyřicet let. Sbírala se jednou
denně, co se nespotřebovalo, shnilo. Pro křesťany je mana předobrazem eucharistie.
Bronzový had. V Šalomounově chrámu se uchovával bronzový had, který byl pokládán za Mojžíšovo dílo. Byl zničen králem Ezechiášem (721 –
693 př. Kr.), protože lid jej začal uctívat jako modlu. V Janově evangeliu se
o něm hovoří jako o symbolu Krista Spasitele, který byl pověšen na kříž.
Zprávy z farnost 04/2008, ročník XIII.
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Hora Sinaj. Sinaj je skalnaté pohoří, které se nachází na poloostrově nesoucím stejné jméno. Na jedné z hor (Gebel Musa, Mojžíšova hora, výška
2 137 metrů) se nachází klášter svaté Kateřiny, vystavěný ve čtvrtém století.
To je podle tradice místo, kde Mojžíš od Boha obdržel Desky zákona.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F
F

F

Úklid kostela - proběhne dne 12. dubna 2008. Prosíme o hojnou účast!
Svatba – Možná si ještě někteří vzpomenou na dobu, kdy v našem kostele, ale i v kostele sv. Václava a Blažeje, v kostele Povýšení svatého
Kříže a v kostele Panny Marie v Doubici pravidelně hrála Ludmila Stichová. Protože se zanedlouho bude vdávat, bude určitě ráda i za vaše
modlitby.

Mše svaté v Bynově - Pozor, jsou určité změny oproti dřívější praxi:
Do konce dubna mše svaté budou ještě v pečovatelském domově od
15:00.
Přes letní období (květen - září) budou mše svaté v liché týdny v kostele,
v sudé týdny v pečovatelském domově, vždy od 17:00.
Dále bude navazovat zimní období, kdy budou mše svaté stále v pečovatelském domově a to od 15:00.
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Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky! A nebylo by od věci i pomoci je tvořit...

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
pondělí
úterý
úterý
středa

od - do
14:00 - 14:45
15:45 - 16:30
16:00 - 16:45
15:30 - 16:15

věk
mladší děti
mladší děti
starší děti
starší děti

vyučující
Marie Jirásková
Eva Kuncová
Marie Jirásková
Marie Jirásková

Vyučováni náboženství v Jílovém probíhá ve čtvrtek.

U
Slavnosti a svátky
23.
25.
29.

4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
4. Svátek sv. Marka, evangelisty
4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronka Evropy

U
Významné dny
7.

4.

Světový den zdraví

U
Výroční dny biskupů
4.
6.
7.

13.
18.
19.
23.
24.
26.
27.

4. Mons. Paďour
narození (1943) - 65 výročí
4. Mons. Herbst
biskupské svěcení (2002)
4. Mons. Causero
kněžské svěcení (1963) - 45. výročí
Mons. Graubner
biskupské svěcení (1990)
Mons. Hrdlička
biskupské svěcení (1990)
Mons. Radkovský biskupské svěcení (1990)
Mons. Lobkowicz biskupské svěcení (1990)
4. Mons. Otčenášek narození (1920)
4. Mons. Kajnek
narození (1949)
4. Papež Benedikt XVI.výročí zvolení (2005)
4. Mons. Koukl
kněžské svěcení (1950)
Mons. Cikrle
svátek
4. Mons. Paďour
svátek
4. Mons. Duka
narození (1943) - 65. výročí
4. Mons. Škarvada
svátek

Zprávy z farnost 04/2008, ročník XIII.
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4. Mons. Otčenášek

biskupské svěcení (1950)

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

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 od 15:00 do 15:45 na faře - nácvik scholy
každý lichý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - katechismus
každý sudý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - hledání stop
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer

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/*

Do konce dubna mše svaté budou ještě v pečovatelském domově od 15:00.
Přes letní období (květen - září) jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé
týdny v pečovatelském domově, vždy od 17:00.

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle

10:45

Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 27. 04. 2008, před 1. nedělí v květnu ç

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