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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.

ČERVEN
1. Aby všichni křesťané prohlubovali své přátelství s Kristem a předávali
jeho lásku všem, se kterými se setkají.
2. Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Québecu vedl k většímu pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace.
3. Aby se kněží stále více posvěcovali skrze slavení Eucharistie a službu
bližním.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Dekret Apoštolské Penitenciárie pro Rok svatého Pavla
V souvislosti s blížícím se rokem svatého Pavla (29. 06. 2008 – 29. 06.
2009) vydává Apoštolská Penitenciárie ve Vatikánu dekret týkající se
zvláštních odpustků.
DECRETUM

U příležitosti dvoutisíciletého výročí od narození sv. Pavla, apoštola,
budou uděleny zvláštní odpustky.
U příležitosti blížící se liturgické slavnosti Apoštolských knížat chce
Svatý otec, v rámci své pastorační péče, zavčas poskytnout věřícím duchovní poklady pro jejich posvěcení, aby tak mohli v této milostiplné a příhodné době upevnit svá předsevzetí týkající se nadpřirozené spásy, a to již
od prvních nešpor uvedené slavnosti, určené zejména ke cti Apoštola národů, jehož dvoutisícileté výročí pozemského narození si připomeneme.
Římský biskup nabízí univerzální církvi dar odpustků, který skutečně
usnadňuje dosažení většího vnitřního očištění. Toto očištění oslavuje blaženého apoštola Pavla, upevňuje v srdcích věřících nadpřirozený život a láskyplně je vede k tomu, aby přinesly plody dobrých skutků.
Apoštolská Penitenciárie, pověřená Svatým otcem přípravou a vydáním
dekretu o poskytování a získávání odpustků v průběhu celého Roku sv.
Pavla, poskytuje tímto dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, následující milosti:
I. - Všem jednotlivým věřícím křesťanům, kteří opravdově litují svých
hříchů, jsou náležitě očištěni svátostí pokání a posíleni svatým přijímáním,
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kteří se s úctou vydají na pouť do papežské baziliky sv. Pavla za hradbami
na ulici Ostiense a pomodlí se na úmysl Svatého otce, jsou přiznány a uděleny plnomocné odpustky časného trestu za jejich hříchy, poté co obdrželi
svátostné odpuštění hříchů a prominutí svých nedostatků.
Plnomocné odpustky budou moci získat věřící křesťané jak pro sebe, tak
pro zemřelé, a to tolikrát, kolikrát splní předepsané úkony; v platnosti zůstává norma, podle které je možné získat plnomocné odpustky pouze jednou
za den.
Aby modlitby, které se konají během těchto posvátných návštěv, intenzivněji vedly a povzbuzovaly duše věřících k uctívání památky sv. Pavla,
bylo stanoveno a nařízeno následující: Každý věřící se kromě svých modliteb před oltářem s Nejsvětější svátostí, podle své zbožnosti, vydá ke konfesnímu oltáři, kde se upřímně pomodlí Otčenáš a Vyznání víry a připojí
invokace ke cti Blahoslavené Panny Marie a sv. Pavla. Tato úcta musí být
neustále úzce spojena s památkou Knížete apoštolů, sv. Petra.
II. – Věřící křesťané různých místních církví po splnění běžných podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce),
s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou získat plnomocné odpustky, když se budou účastnit veřejného posvátného obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů. Mohou tak učinit ve dnech slavnostního zahájení a ukončení Roku sv. Pavla na všech posvátných místech; v ostatní
dny stanovené místním biskupem na posvátných místech zasvěcených
sv. Pavlu a ve prospěch věřících i na jiných místech určených biskupem.
III. – Věřící, kterým brání nemoc nebo jiná legitimní a zřejmá příčina,
vždy s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s předsevzetím, že splní běžné
podmínky hned, jakmile to bude možné, mohou také získat plnomocné odpustky, když se duchovně připojí k některé jubilejní oslavě ke cti sv. Pavla
a obětují Bohu své modlitby a utrpení za jednotu křesťanů.
Kněží, kteří byli příslušnou církevní autoritou pověřeni zpovídáním, by
měli přijmout věřící vstřícně a velkodušně, aby jim tak usnadnili obdržení
všech potřebných milostí.
Tento dekret platí pouze během Roku sv. Pavla. Jakékoli opačné ustanovení není překážkou.
Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské Penitenciárie, dne 10. května, 2008
let od vtělení Páně, na vigilii Seslání Ducha Svatého.
kardinál James Francis Stafford
vrchní penitenciář Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv., titulární biskup
z Mety, regent
Vatikán: URBIS ET ORBIS

.
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Moderní výchova
Tohle se skutečně stalo v Českých Budějovicích v autobusu městské
hromadné dopravy.
Vedle starého pána seděla na sedačce maminka s malým dítětem na klíně. Dítě s sebou neustále mlelo, pokřikovalo a kopalo starého pána. Mladá
žena dítěti neřekla nic, ale starý pán se ozval a poprosil ji, aby dítě uklidnila. Žena mu však odsekla a ke zděšení všech začala křičet na celý autobus,
že svému dítěti nikdy nic zakazovat nebude, že to nedopustí a že si její dítě
bude moci vždy dělat to, co bude chtít ono samo.
Situaci pozoroval mladík, který se po chvíli přesunul blíž a řekl: „Víš,
taky jsem byl vychovávaný takovýmhle způsobem“, vytáhl z úst žvýkačku
a zamotal ji té ženě do vlasů...
Příspěvek ze schránky v kostele pro ZzF

.
Děti z konce Ukrajiny
Něco malého se schovává pod peřinou a urputně křičí a pláče. To ,,něco“
je Olka, tříletá holčička drobounké postavy. Jako jedna z mála dětí zde, je
fyzicky i mentálně zdravá. Pokud není zrovna pod peřinou, tak lze její velké
oči a bezbranný úsměv vidět do všech stran. Směje se však jen, když si jí
někdo všímá nebo když si hraje s ostatními dětmi. Podle vyjádření českého
psychologa, byla Olka týrána, proto je umístěna zde, v Dětském domově ve
Vilšanech na Zakarpatské Ukrajině.
Dětský domov se nachází v krásném údolí řeky Těrebly. Tento obraz
okolí je však ve velkém rozporu se situací, která je uvnitř dětského domova.
V tomto dětském domově jsme byli já, můj přítel, sestra Monika a ostatní dobrovolníci v březnu již podruhé s českou o. s. Bodaj. Tato organizace
každého čtvrt roku mimo zimu vysílá na dobu 2 týdnů 10-20 dobrovolníků
z Čech, kteří zde děti vzdělávají, ošetřují je, hrají si s nimi atd. Konkrétními
aktivitami je tedy učení čtení, psaní a počítání, muzikoterapie, arteterapie,
ergoterapie. Na jaře také přijeli dva fyzioterapeuti, kteří s dětmi cvičili
a zaučovali ostatní dobrovolníky. Taktéž přijel z Čech psycholog, jenž diagnostikoval některé děti. Co se týče ošetřování, tak dobrovolníci myjí děti,
krmí je, přebalují, dodávají vitamíny a léčí menší zdravotní komplikace.
Častou činností je také braní dětí na vycházky mimo areál domova, neboť
mimo něj se většina dětí téměř nedostane. Tím už jsem trošku naznačila, že
podmínky v dětském domově nejsou zdaleka ideální.
V domově na 20-30 dětí připadá pouze jedna pracovnice. A ta jim to, co
děti potřebují, dát nemůže. Pracovníci v domově jsou nekvalifikovaní, často
pouze se základním vzděláním. Jsou to ženy z vesnice, které sami mají
strana 4
Zprávy z farnosti 06/2008, ročník XIII.

Dìèín

-

Podmokly

„tvrdší“ život. Jejich muži odjíždí za prací například do České republiky
a ženy zůstávají na vesnici sami s dětmi. V domově pracují hlavně proto,
aby se uživily a k dětem moc vřelý vztah nemají. Děti nemají hračky,
všechny jsou schované ve skříních a to proto, aby děti „nezlobily“. Když
mají pocit, že se dítě nechová jak má, zbijí jej. Často je vidět s rákoskou
v ruce. Já osobně nesouhlasím s tělesnými tresty a myslím si, že s dítětem
má být především trpělivost a klid. Děti potřebují podměty, lásku, hru a rodinu. Děti ve Vilšanech nic z toho nemají. Běžná praktika tělesného trestu
a „řešení“ problémového chování, je svazování dětí. Svazují se jim ručičky
za záda nebo se například přiváží k radiátoru. Tak jsou ponechány i měsíce.
Některé děti už ani svazovat nemusí. Zvykly si na to a ruce nosí za zády pořád. Když některé dítě z nudy zazlobí, hned přijde nepřiměřený trest.

Další kapitolou je stravování dětí. Děti dostávají jídlo třikrát denně. Jedí
nevýživná jídla - samé kaše, makaróny plovoucí v mléce a občas dostanou
rýži s něčím pro mě neidentifikovatelným. Nikdy jsem nenašla odvahu jejich oběd ochutnat. Vychovatelky do nich jídlo doslova lijí, aby se vše
stihlo, takže požitek z toho také žádný nemají. Děti jsou hubené, mají velká
bříška a tenounké končetiny. Pít téměř vůbec nedostávají, to kvůli pomočování...
I zdravotnická péče zde zcela chybí. Nemoci se prostě přejdou. Děti mají
černé zoubky, kartáček nikdy ani neviděly. Když je dítě více nemocné nebo
trpí například hyperaktivitou, dostane injekčně velkou dávku sedativ, která
by „odrovnala“ i dospělého člověka. Tato sedativa mají spoustu vedlejších
účinků - poškození mozku, epileptické záchvaty... Ne jednou jsem viděla
dítě, které 4 dny vkuse pouze leží, nevnímá, nejí, je zdrogováno sedativy.
V domově je také celkem zima a děti mají na nožičkách omrzliny.
Zprávy z farnosti 06/2008, ročník XIII.
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Děti jsou tu zbavené povinné školní docházky a to proto, že ve svých
kazuistikách mají všichni napsáno, že trpí hlubokou mentální retardací. To
ovšem není pravda, jsou tu děti i zcela zdravé, nebo pouze sociálně zaostalé. Ty mají ale jednoduše „smůlu“. S dětmi se tu téměř nic nedělá, nerozvíjí
se. Jsem přesvědčená, že pomocí rehabilitací, školy a hry, by na tom byly
mnohem lépe. Takto se Vám naskytne pouze obraz citově deprimovaných
dětí, které mají sklony k sebepoškozování, jak sedí ve svých holých místnostech bez hraček, klátí se ze strany na stranu, jsou apatické a nešťastné.
Děti zde nejsou okrádány pouze materiálně, ale převážně o svá základní lidská práva, o cit, lásku, dětství a důstojný život.
My, dobrovolníci, jezdíme dětem jejich situaci ulehčit. Nejsme tam ani
tak kvůli reformě, i když to je taky v našich snahách, ale hlavně proto, abychom dítěti dali aspoň trošku toho pocitu, že někdo je má rád, že si s nimi
chceme hrát, chodit na výlety, prostě ulehčit jim jejich nemilý úděl.
Proč to píši sem do zpravodaje? Aby se o tom vědělo, aby lidé věděli, že
i kousek od nás se dějí tyto zvěrstva. Nechci tímto příspěvkem nijak hanit
Ukrajinu. Je to nádherná země, kde jsou lidé dobrosrdeční, čistí a jiní než
tady. Snad si jednou i tento domov najde svou cestu, snad lidé pochopí, že
děti se nesmí šidit. Je třeba si ale také uvědomit, že takovéto děti jsou všude
kolem nás. Ne každý má štěstí na funkční rodinu. Nejhorší zlo je zlo, které
je pácháno na dětech. Všichni můžeme pomoc. Jak svou aktivitou, modlitbou, humanitární pomocí nebo i finančním příspěvkem.
Kdyby někoho Vilšanské děti zaujaly, zde jsou Internetové stránky o. s.
Bodaj www.bodaj.com.
„Dělej, co můžeš, a Bůh udělá ostatní.“ (Don Bosco)
Andrea Musilová

.
Okénko do knihovny

&

autor:
Papežská rada pro spravedlnost a mír
název:
Kompendium sociální nauky církve
z obsahu:
Četba tohoto díla je určena na podporu a působení křesťanů na poli společenských záležitostí, ale i každý čtenář „dobré vůle“ si zde může vybrat
z různých článků ten, který mu dá jasný pohled, proč církev zaujímá takové
či onaké stanovisko k řešení problémů, o kterých se mnohý laik špatně domnívá, že toto není v kompetenci církve. Jde přece o to aby všichni lidé zde
nacházeli podněty k zamyšlení pro společnou motivaci k integrálnímu rozvoji každého člověka a celého člověka ve znamení solidarity, respektu
a lásky. Kompendium se opírá o učení Bible, morálku, ekonomiku, právo,
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demokracii, mezinárodní spolupráci, úsilí o mír, ochranu životního prostředí, o právo na práci, o základy společenství i rodinného života atd.
Výňatky z knihy:

Jsme-li křesťané, naší základní pravdou, kterou bychom měli na předním
místě uplatňovat, je láska, tzn. „nelze milovat bližního jako sebe a vytrvat
v tomto postoji, aniž by se člověk odhodlaně a vytrvale rozhodl nasazovat
se za dobro všech a každého, neboť všichni jsme opravdu zodpovědni za
všechny. (odst. 43)
Prvním adresátem sociální nauky je církevní společenství ve všech
svých členech, protože všichni mají společenskou odpovědnost, kterou na
sebe musí vzít. Ze sociální nauky církve plyne zároveň odpovědnost týkající se budování, organizace a fungování společnosti: povinnosti politické,
ekonomické, administrativní závazky, které mají světskou povahu. (odst.
83)
Kromě primárního a specifického zaměření na děti církve má sociální
nauka také univerzální určení. (odst. 84)
Sociální a politická láska se nevyčerpává ve vztazích mezi osobami, nýbrž se rozlévá do onoho přediva vztahů, v němž jsou tyto meziosobní vztahy začleněny, což je právě sociální a politická komunita. Sociální a politická láska působí právě na tuto komunitu a směřuje k uskutečnitelnému dobru
pro komunitu v jejím celku. (odst. 208)
Ti, kdo pracují jako profesionálové v oblasti sdělovacích prostředků,
nejsou jediní, kdo mají etické úkoly. Také uživatelé mají své povinnosti.
Pracovníci, snažící se jednat odpovědně, si zasluhují publikum, které si
uvědomuje své vlastní závazky. (odst. 562)
Přítomnost věřícího laika na sociálním poli je charakterizována službou,
která je znamením a výrazem lásky projevující se v rodinném, kulturním,
pracovním, ekonomickém a politickém životě, a to podle specifik těchto
oblastí. (odst. 551)
Moudrost uschopňuje člověka k tomu, aby dokázal udělat správné rozhodnutí s realismem a odpovědností za důsledky svého jednání. (odst. 548)
Pastorační působení církve v sociální oblasti musí především dosvědčovat pravdu o člověku. (odst. 527)
Práva pracujících stejně jako všechna ostatní práva se zakládají na přirozenosti lidské osoby a na její transcendentní důstojnosti. (odst. 301)
Mzda je nejdůležitější prostředek k dosažení spravedlnosti v pracovních
vztazích. (odst. 302)
Na konci knihy si může čtenář najít v analytickém předmětovém rejstříku téma, o které má specifický zájem.
Zprávy z farnosti 06/2008, ročník XIII.
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Škoda, že žijeme tolik let po II. vatikánském koncilu a tato kniha se nám
dostává do ruky v době, která nás mohla ušetřit mnohých „kopanců“. Jsou
zde náměty, které mohly být dávno vyřešeny. Vždyť lépe se šije „kabát
z nové látky“, než pracně pak dílo opravovat. Platíme za to všichni…
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 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 5. zasedání Farní rady ze dne 11. května 2008
Program jednání:

F
F

F

F

· Hodnocení úkolů z minulého zasedání
F Křeslo pro hosta – rozpis hostů udělán nebyl, hledají
se osoby vhodné jako host, úkol zůstává.
F Kartotéka - úkol zůstává, (Ing. Sticha, P. F. Jirásek).
F Internet – nebylo možné tento bod projednat, pro nepřítomnost pana Macouna, úkol se řeší (Ing. Sticha, p. Macoun).
Úklid kostela – opět neproběhl, úklid před svatodušními svátky zajistil
kostelník pan Dušánek.
Výlet do Dresden – P. F. Jirásek zkusí oslovit paní Škodovou, zda-li by
se neujala organizace kulturního programu farnosti – eventuelně se bude
hledat jiná osoba, která by se tomu chtěla věnovat.
Rozbělesy – pokračují snahy, sehnat sponzora oprav. Dopis do Kanady?
Vyhotovit dokumentaci stavu kostela, aby se s ní mohla seznámit širší
veřejnost, kontaktovat pana Chmelíka, zkusit najít vhodné využití prostor… Výběrové řízení se záměrem.
Fotodokumentace ostatních kostelů + interiérů + zjistit možnost zabezpečení (Ing. Sticha, P. F. Jirásek).

· Další podněty
Je potřeba, aby se ve farnosti prohloubil duchovní rozměr života, k tomu
může přispět živé společenství, manželů, mladých, dětí – paní Bumbová
zjistí možnost spolupráce s Jezuity (P. Horehleď) ve tvoření společenství
dorůstajících dětí, eventuelně jinou možnost setkávání (klub ministrantů
v prostorách po Charitě). Je potřeba najít vhodnou osobu, která by se mohla
dorůstající mládeži věnovat.
zapsala Zuzana Bumbová
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Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 8. června 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.
6. července
Rok 2008
1. června
5. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

3. srpna
2. listopadu

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

U
Biblický koutek
15. část
Jozue. Toto jméno znamená „Bůh je pomoc“. Jozue byl Mojžíšovou
pravou rukou a vojevůdcem, kterému se podařilo dobýt Kanaán, území současného státu Izrael a palestinská území. Je mu věnována jedna biblická
kniha, kniha Jozue, která popisuje všechny jeho vojenské operace z náboženského pohledu.
Jericho. V překladu znamená tento název „měsíční město“. Jericho je
považováno za nejstarší město světa; bylo vystavěno asi před 9 800 lety
kolem svatyně. Je vzdáleno pouze několik kilometrů od Jeruzaléma. V průběhu staletí bylo vícekrát zničeno a obnoveno. Když šel Ježíš do Jericha,
Zprávy z farnosti 06/2008, ročník XIII.
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uzdravil slepého Bartimaia a setkal se s bohatým Zacheem, který se potom
obrátil.
Řeka Jordán. Je dlouhá 220 km a rozděluje Svatou zemi od severu k jihu
na dvě části. V současnosti tvoří její koryto hranici mezi Izraelem a Jordánskem. Protéká Genezaretským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Má dva
hlavní přítoky, které ji zásobují po celý rok: Jabok a Jarmuk. V Jordánu byl
Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2008

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor

8 243 Kč
9 575 Kč

1 470 Kč
2 108 Kč

Březen

12 748 Kč

2 303 Kč

Duben

7 992 Kč

2 122 Kč

2 475 Kč
5 700 Kč
2 700 Kč
1 705 Kč
3 200 Kč

Součet

38 558 Kč

8 003 Kč

15 780 Kč

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na uprchlíky
Na Svatou zemi
Na bohoslovce
R. S.

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Dětský den - Zveme všechny malé i velké na dětský den, který proběhne z části na farním pozemku u fary v Děčíně I a ostatní bude překvapením… Sraz ve sportovním oblečení a s dobrou náladou u fary v Křížové
ulici 1. června ve 14:00.
F Thun - je název pro první děčínský muzikál. Jedná se
o hudební projekt Základní školy Na stráni. Koná se
1. června 2008 v kapli sv. Jana Nepomuckého na
Chrástu (Thunská kaple). Začátek v 19:00. Jste všichni
zváni. Chcete se dozvědět o skupině více - hledejte na
stránkách: http://s01.zsnastrani.cz/yxesjoke/.
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Slavnosti - V našem kostele se jedná o úterý 24. června, slavnost Narození Jana Křtitele, mše od 17:30 a o neděli 29. června, slavnost Petra
a Pavla, mše od 9:00 a 17:30.
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky! A nebylo by od věci i pomoci je tvořit...
F

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

Vyučování náboženství v Jílovém probíhá ve čtvrtek.

U
Slavnosti a svátky
24.
29.

6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

U
Významné dny
1.
5.
26.

6. Mezinárodní den dětí
6. Světový den životního prostředí
6. Mezinárodní den boje proti narkomanii

U
Výroční dny biskupů
1.
6.
21.
22.
23.

26.

27.

6.
6.
6.
6.
6.

Kard. Vlk
Mons. Duka
Mons. Paďour
Mons. Duka
Kard. Vlk
Mons. Graubner
Mons. Herbst
6. Mons. Kajnek
Mons. Malý
Mons. Posád
6. Mons. Cikrle
Mons. Radkovský

převzetí arcidiecéze (1991)
jmenován biskupem (1998) - 10. výročí
kněžské svěcení (1975)
kněžské svěcení (1970)
kněžské svěcení (1968) - 40. výročí
kněžské svěcení (1973) - 35. výročí
kněžské svěcení (1973) - 35. výročí
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1977)
kněžské svěcení (1976)
kněžské svěcení (1970)
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6. Mons. Posád
6. Mons. Esterka
Mons. Posád

narození (1953) - 55. výročí
svátek
svátek

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*/

*/ 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 29. 06. 2008, před 1. nedělí v červenci ç

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