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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2009
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.

ZÁŘÍ
1.
2.

3.

Aby Boží slovo bylo lépe poznáváno, přijímáno a prožíváno jako zdroj svobody a radosti.
Aby se křesťané v Laosu, Kambodži a Myanmaru, kteří se často potýkají
s velkými problémy, nenechali odradit od hlásání evangelia svým bratřím
a důvěřovali v sílu Ducha svatého.
Aby se šířila vzájemná úcta a láska mezi náboženstvími v naší zemi cestou
modlitby, dialogu, růstu vzdělávání a vzájemného poznání.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Pouť rodin
Pouť rodin je naplánovaná na sobotu 12. září 2009 v 10:00 v Bazilice Panny
Marie Bolestné v Bohosudově.
To nejdůležitější, co v životě máme, jsou vztahy s druhými lidmi a s Bohem.
Vztahy prožíváme nejčastěji ve své rodině a na té nám nejvíce záleží. Spojme se
v Bohosudově v této myšlence.
Mši svatou hudebně doprovází trnovanská rytmická kapela.
Na zahradě školy bude možnost posedět s přáteli, opéci vuřty, pro děti budou
připraveny hry. Přijďte strávit příjemný čas s přáteli do poutního místa pod Krušnými horami.
Bohosudov a Krupka jsou výletní místa s mnoha historickými památkami, které
můžete s dětmi navštívit. Mezi ně patří gotický hrad Krupka s vyhlídkou a možností oběda, gotická prohlídková štola Starý Martin, městské muzeum s bohatou
hornickou tradicí a exponáty, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Anny,
kaple sv. Wolfganga na Komáří Vížce, kam můžete z města dojet lanovkou.
Na všechny poutníky se těší Iva a František Růžičkovi – Centrum pro rodinu,
Římskokatolická farnost Bohosudov, Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického.
www.centrumprorodinu.cz

.
Doprava do Staré Boleslavi v době papežské návštěvy
Organizátoři bohoslužby, kterou bude v pondělí 28. září 2009 slavit ve Staré
Boleslavi papež Benedikt XVI., zveřejnili informace o dopravní situaci ve městě
a pokyny pro návštěvníky. Podrobné informace lze najít na:
www.navstevapapeze.cz
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S ohledem na dopravní opatření a kapacitu parkovišť a příjezdových tras doporučují pořadatelé všem návštěvníkům papežské mše, aby v co největší možné míře
využili veřejnou dopravu. Vlak zastavuje ve stanici Stará Boleslav na trati č. 072
Ústí nad Labem – Mělník – Lysá nad Labem, asi 2,5 km od místa konání bohoslužby. Pro návštěvníky s omezenou hybností a starší účastníky bude vypravována kyvadlová autobusová doprava od vlakového nádraží do areálu autobusového nádraží
ve Staré Boleslavi. Kyvadlová autobusová doprava na autobusové nádraží ve Staré
Boleslavi bude v pravidelných intervalech jezdit i z Prahy – ze stanic metra Černý
Most (linka B) a Letňany (linka C).
Pokud se účastníci bohoslužby rozhodnou přicestovat vlastními dopravními
prostředky, doporučují organizátoři příjezd v rozmezí mezi 4. a 7. hodinou ráno.
Areál bude otevřen od 4:00. Pro parkování osobních automobilů budou fungovat
dvě parkoviště: parkoviště osobních automobilů P1 je situováno na severovýchodním okraji města Stará Boleslav poblíž sjezdu EXIT 14 u rychlostní komunikace
R10, parkoviště P2 je situováno na západním okraji města u silnice II/331. Podrobné informace o příjezdových trasách včetně map jsou na webových stránkách. Pro
parkování zájezdových autobusů ze všech směrů jsou navrženy plochy v areálu Jaselských kasáren Armády České republiky ve Staré Boleslavi. Informace o příjezdových trasách a výstupu cestujících včetně informačních map jsou uvedeny opět
na webu.
S ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy pěších návštěvníků bude v období od neděle 27. 9. 2009 od 12:00 do pondělí 28. 9. 2009 do 20:00 zcela
uzavřeno město Stará Boleslav pro motorová vozidla. Dopravní opatření jsou zpracována tak, aby doprava ve větší obytné části Staré Boleslavi byla co nejméně
omezena, organizátoři přesto prosí občany města, aby své automobily ponechali
v garážích. Děkují také za vstřícnost k této výjimečné události, která na Starou Boleslav soustředí pozornost světové veřejnosti.
Podrobné informace o dopravních opatřeních ve Staré Boleslavi v době návštěvy Svatého otce naleznete na této adrese:
www.navstevapapeze.cz/mista/stara-boleslav/doprava-boleslav
TS ČBK, Jiří Gračka, 26. 8. 2009

U
Blahoslavenství (nová verze...)
F Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci a klidně na věci vážné.
F Blahoslavení ti, kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nepřestanou nikdy

bavit.
F Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince, neboť oni budou ušet-

řeni soužení.
F Blahoslavení ti, kteří umí odpočívat a spát, aniž by pro to hledali omluvu, neboť

oni budou ctěni svým okolím.
F Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a poslouchat, neboť oni se naučí novým věcem.
F Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří, aby sami sebe nebrali příliš vážně, ne-

boť budou ceněni svým okolím.
U
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F Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci a klidně na věci vážné, neboť

vy dojdete v životě daleko.
F Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv a zapomenout na úšklebky, neboť vaše

cesta bude zalitá sluncem.
F Blaze vám, kdo umíte vždy laskavě přijímat druhé lidi, i když to mnohdy není

rozumné; budete sice nazváni bloudy, ale taková je cena lásky.
F Blahoslavení ti, kteří myslí dřív než jednají a kteří se modlí dřív, než myslí, ne-

boť oni se vyhnou hloupostem.
F Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat se, přestože vám lidé skáčou do řeči, od-

porují vám a hází vám klacky pod nohy, neboť evangelium vám začíná pronikat
do srdce.
F Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém, s kým se setkají,
neboť oni najdou opravdové světlo a pravou moudrost.
Přisuzováno Josefovi Follietovi (1903–1972), knězi v Prado

U
Okénko do knihovny

&

autor:
B. Peyrous, M. A. Pompignoliová
název:
Potká jezuita františkána...
z obsahu:

Svatý Jan Maria Vianney (1786-1859)
Jednoho dne se ho někdo zeptal: „Pane faráři, když se při mši modlíte, není vás
skoro slyšet, ale když kážete, mluvíte velmi hlasitě. Pročpak?“ „Když kážu, mluvím často k hluchým nebo ke spícím, ale když se modlím, mluvím k Bohu a ten nespí ani není hluchý.“
Jindy se kajícník podivil, když viděl Jana Vianneye plakat: „Proč pláčete, pane
faráři?“ „Příteli, já pláču, protože nepláčete vy.“
Smysl pro humor Jana XXIII.
Když byl Jan XXIII., který nebyl příliš fotogenický, ve svých sedmasedmdesáti
letech zvolen papežem, začali ho reportéři fotografovat. A tu si papež povzdechl:
„Že mne Pán Bůh nestvořil hezčího, když věděl, že budu papežem.“
Rozhovor
Novinář položil Matce Tereze otázku: „Co by se podle vás mělo v církvi změnit?“ „Vy a já, milý pane!“
Iluze
Mladá žena navštíví faráře a ptá se ho: „Otče, poslední dobou jsem se často dívala do zrcadla, a čím víc jsem se prohlížela, tím jsem si připadala krásnější, je to
hřích?“ Kněz si ji prohlédne a odpoví: „Slečno, to není hřích, to je jen velký omyl!“
Automechanik
Automechanik přijde do nebe. Za několik dnů potká Pána Ježíše a ten se ho ptá:
„Tak jak se ti v ráji líbí?“ „Je to tu opravdu skvělé, ale myslím, že jsi mě mohl
k sobě povolat o něco později. Bylo mi čtyřicet let, byl jsem ještě mladý a na zemi
mi bylo dobře!“ Pán Ježíš je překvapený a říká: „Ale vždyť tobě nebylo čtyřicet let,
když jsem tě k sobě povolal; měl jsem zjištěno, že je ti devadesát.“ „Ale Pane, to

&
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není možné, jak můžeš něco takového říct!“ Pán Ježíš mu s úsměvem odpoví: „Víš,
když jsme sečetli všechny hodiny, které jsi naúčtoval svým zákazníkům vyšlo nám
devadesát.“
vybrala MJ
&

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.

.
Farní rada
Setkání Farní rady po prázdninách se uskuteční v neděli
20. září 2009 v 18:45 (po večerní mši svaté).
Na její členy se můžete opět obracet s vašimi podněty a připomínkami! Pište, volejte, mluvte, nabízejte svou pomoc, ...

U
Kontaktujte členy FR - nezůstávejte v pasivitě!
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 2009
6. září
4. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných
1. listopadu
6. prosince

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 13:01 15:01 16:45 Dolní Žleb
14:09 16:09 17:03 18:09
Čertova Voda 13:11 15:11 16:55 Čertova Voda 14:15 16:15 17:08 18:15
Dolní Žleb
13:16 15:16 17:00 Děčín hl. nádr. 14:24 16:24 17:18 18:24

U
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2009

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen

9 198 Kč
8 955 Kč
6 913 Kč

1 813 Kč
1 240 Kč
1 534 Kč

Duben

10 968 Kč

1 841 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

10 208 Kč
6 137 Kč
5 980 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 206 Kč
2 328 Kč
1 501 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

2 600 Kč
4 650 Kč
0 Kč
600 Kč
4 734 Kč
3 050 Kč
1 790 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

58 359 Kč

12 463 Kč

17 424 Kč

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na Svatou zemi
Na návštěvu sv. Otce
Na TV Noe
Na záchranu kostelů

U
Biblický koutek
30. část
Kněžské rodiny. Patřily k pokolení Árona, Mojžíšova bratra. V Izraeli se nacházelo 24 kněžských tříd, které se střídaly při službě v chrámu. Zachariáš, otec Jana
Křtitele, patřil k jedné z těchto tříd. Když kněz neměl žádné děti, bylo to považováno za velkou ostudu.
Nazaret. Vesnice v Galileji, na severu Palestiny. Ježíš tam strávil své dětství
a mládí. V Galileji začal Pán svou veřejnou činnost, když udělal zázraky v Káně,
Kafarnau a v samotném Nazaretě, kde ho nepřijali dobře. Odsud pochází výrok:
„Doma není nikdo prorokem.“
Gabriel. V židovské tradici se tak označuje jeden z archandělů, kteří stojí blízko
Božího trůnu. Společně s Michaelem velí nebeskému vojsku a přimlouvá se u Boha. Jeho jméno v překladu znamená „Boží síla“. Dalším archandělem, jehož jméno
známe, je Rafael (Bůh uzdravuje). Svátek archandělů slavíme 29. září.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
· Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský
útulek.
· Ptá se kocourek mámy: „Jak dlouho žijí myši?“ „To přece záleží na tobě, synku!“
strana 6
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Nejsou jen chrámy z kamene - jak o ty pečujeme?
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Kdo byl Jan Maria Vianney?
Jan Maria Vianney se narodil 8. května 1786 v rolnické rodině severozápadně
od Lyonu v obci Dardilly. Dětství neměl lehké, musel mnoho pracovat a do školy
začal chodit až v 17 letech. Na zvládnutí školní látky však už bylo pro něho pozdě.
Ujal se ho tedy kněz Balley z lyonského předměstí. Vážil si Janovy neobyčejné
zbožnosti. Všiml si ho již dávno, když se Jan při pasení dobytka modlíval u mariánské sošky. Pater Balley jej připravil na studia a Janovi se na druhý pokus a po
horlivých přímluvách patera Balleye podařilo dostat do semináře v Lyonu. Studoval velmi špatně, závěrečné zkoušky mu dokonce dovolili skládat ve francouzštině
místo běžné latiny. Ale svou zbožností a také přímluvou generálního vikáře se dočkal 9. srpna roku 1815 vysvěcení na kněze.
Farář Balley ho přijal jako kaplana v Ecully a dál ho vedl v odříkavém a ctnostném způsobu života. Jan začal záhy vynikat jako zpovědník. Po Balleyově smrti
Jan jen velmi těžce vycházel s novým farářem, proto ho církevní představení poslali do vesnice Ars, která ležela 30 km severně od Lyonu a měla cca 230 obyvatel.
V Ars Jan zůstal až do své smrti. Jeho začátky nebyly snadné. Vesnice byla
známá svou bezbožností, Jan neoplýval velkou výřečností, jeho vystupování bylo
velmi prosté a kázání neumělá. O to víc se arský farář modlil, postil a výsledky se
začaly ukazovat. Lidí v kostele přibývalo, u zpovědnice se začaly tvořit fronty, pod
kazatelnou se tísnily zástupy. Nakonec sedával až 16 hodin denně ve zpovědnici
a bojoval o záchranu lidských duší. K tomuto boji jej Bůh vybavil citlivostí
s schopností vidět do lidského nitra.

Přes velikou oblíbenost a náročnou práci žil farář arský velmi skromě. Většinu
toho, co dostal, rozdal potřebným. Dodnes je možné si v Ars prohlédnout jeho
světnici, která je skutečně velice prostě a chudě zařízená.
Jan Maria Vianney zemřel ve věku 73 let. V roce 1925 byl papežem Piem XI.
svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech farářů. Jeho osobnost byla
umělecky ztvárněna v románu „Pod sluncem Satanovým“ francouzským spisovatelem Georgesem Bernanosem.
Oficiální stránky poutního místa v Ars: www.arsnet.org
Kázání faráře arského na webu www.fatym.com: část první, část druhá
Život faráře arského na Wikipedii

U
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Prázdniny jsou za námi
Ano, vracíme se pomalu, či rychle do běžného celoročního života. Hezky jeden
týden poplyne za druhým... Zbudou nám jen vzpomínky na dny „vytržení“, kdy
jsme odpočívali, poznávali nové kraje, snažili se nachytat sluneční paprsky, poznali
nové přátele, obdivovali nádheru přírody kolem sebe. Vzpomínkám někomu pomůže fotografie, kterou si pořídil, jinému třeba i film. Budou se prodlužovat večery
a budeme moci si o svých zážitcích povyprávět se známými.
Takoví naši přátelé by asi měli být i farníci, které potkáváme pravidelně v našem kostelíku v neděli, či při jiných příležitostech. Nebylo by tedy špatné si vzpomenout i na ně. Možnosti máme, čas si můžeme udělat určitě také. Např. se sejít
v užším, či širším kruhu na faře (křeslo pro hosta je nám otevřeno), popovídat. Další možností je prostě něco málo napsat, třeba na kus papíru co nás oslovilo, co se
nám zalíbilo a přáli bychom si, aby i ostatní mohli radost sdílet. Takovéto vzpomínky bychom si mohli přečíst v tomto časopise. To je jeden z účelů, proč zpravodaj vychází. Jaká je situace, no jednoduše řečeno, nenapíše prakticky nikdo. Proč?
Dostal jsem i jednu přímou odpověď: Druzí by říkali, že se vychloubám... No tak to
bych tedy nečekal, zvláště u křesťanů! Je to opravdu ten jediný důvod, proč se nechceme sdílet?
Přesto již i po mnoha předcházejících apelech vyzývám každého, aby se snažil
přispívat a tím tvořit náš farní zpravodaj. Jen tak bude pestrý, zajímavý a myslím,
že splní svůj účel. A ještě něco, týká se to všech, co již umí psát a číst, na věku nezáleží. Každý přece prožíváme každý den mnoho zajímavého, s čím se možná druhý bez naší informace nemusí setkat. A to může být docela škoda, nemyslíte?
R. S.

.
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Setkání při tradičním grilování - V neděli 6. září se bude konat na farním

dvoře tradiční grilování na zahájení školního roku. Začátek ve 14:00. Každý
nechť si přinese na grilování, co má oblíbeného...
F Promítání - 4. neděli v září (27.) nebude zde na faře promítání, protože tento
víkend přijede Svatý otec a budeme se věnovat sledování jeho návštěvy v televizi, případně přímo ve Staré Boleslavi...
F Křeslo pro hosta - v měsíci září také ještě nebude. V říjnu by je měla mít Andrea Musilová - o Indii.
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte
naše/vaše stránky!
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Řád mše svaté
Bohoslužba slova
Vstupní obřady nás uvádějí do bohoslužby slova. Ta obsahuje dvě nebo tři čtení
z Písma, proložená mezizpěvy. Čtení jsou rozvíjena homilií, odpovídáme na ně vyznáním víry a v této víře přednášíme Bohu svoje přímluvy. Věříme, že sám Kristus
je přítomen v našem shromáždění, v církvi, svým slovem. Biblická čtení jsou uspořádána tak, že o nedělích a slavnostech se čtou dvě čtení a evangelium. První čtení
je ze Starého zákona, ve velikonoční době ze Skutků apoštolů. Někdy může být
z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Druhé čtení se pravidelně bere z novozákonních listů. Pokud se čte pouze jedno čtení, může být z kterékoliv uvedené knihy. Po prvním čtení následuje žalmový zpěv, který by svým obsahem měl být odpovědí na právě přečtený úryvek. Největší úcta a pozornost je vždy věnována
evangeliu. Kniha evangelií, tak zvaný evangeliář, se přináší, provázena svícemi, na
místo předčítání. Může se okouřit kadidlem. Kněz se na čtení evangelia připravuje
tichou modlitbou: „Očisť mi, Pane, srdce i ústa, abych dobře zvěstoval tvé svaté
evangelium“. Pokud je přítomen jáhen, předčítá evangelium on. Kněz mu k tomu
podobnými slovy dává požehnání. Na začátku evangelia se znamenáme křížem na
čele, ústech a na srdci, protože mu chceme porozumět, chceme ho hlásat druhým
a milovat ho celou svou bytostí. Při čtení úryvku evangelia stojíme. Dáváme tím
najevo jednak úctu slovům samotného Krista a jednak svou připravenost vykročit
a uvádět jeho slova ve skutek. Čtení evangelia předchází zpěv před evangeliem.
V den Zmrtvýchvstání Páně a o slavnosti Seslání Ducha svatého se má zpívat takzvaná sekvence. Na Boží slovo, vyložené v homilii, odpovídáme vyznáním víry. Je
dobré si všimnout, že krédo se říká v první osobě jednotného čísla. Já věřím. Nemůžeme se tedy schovávat za druhého. Jedná se sice o vyznání víry církve, ale na
každém z nás je, abychom ji přijali a vyznali osobně, sami za sebe.
Pokračování příště...
http://svatamse.ic.cz/, autor nezjištěn...

U
Nepotlačovat negativní myšlenky
aneb smířit se sám se sebou
Smířit se sám se sebou znamená smířit se s ranami minulosti. Kdo se tomuto
smíření vyhýbá, je odsouzen, aby předával jiným zranění, která sám utrpěl, nebo
aby stále znovu zraňoval sám sebe. K tomuto usmíření je někdy třeba dlouhé doby.
Především je to možné jen tehdy, připustíme-li příkoří a bolesti, které se z toho vyvinuly, prožijeme-li je ještě jednou, a pak se s nimi rozloučíme. Nemůžeme se smířit, když rány pouze odsouváme. Musíme se s nimi spřátelit, „políbit je“, dobře
s nimi zacházet; pak se mohou proměnit ve zdroje nového života.
Každý terapeut a každý duchovní pastýř ví, jak dlouho to často trvá, než se poraněný člověk se svým příběhem smírně vypořádá. Ale když už je usmířen, přestanou působit všechny mechanismy sebeničení, člověk už není k sobě tvrdý, je schopen dívat se s láskou na sebe a svůj život a být k sobě dobrý. Mnozí se domnívají,
že se už dávno se sebou vyrovnali. Ale pak se něčeho dopustí, něco se jim nepodastrana 10
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ří, a hned pozorují, jak je těžké se s tím vyrovnat. „To přece nemůže být pravda. To
se mi přece nesmí stát. Jsem beznadějný případ. Nikdy to nedokážu.“ A už zase nastává obviňování a sebeobžalovávání. Aby člověk reagoval milosrdně na svá pochybení, to vyžaduje dlouhá léta cvičení se v milosrdenství. Mně přitom pomáhá
modlitba „Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou!“ Vnáším tuto modlitbu
do svých pocitů odsouzení a zlosti na sebe, a pak cítím, jak se negativní pocity ponenáhlu mění.
Zakážeme-li si tyto pocity, nedostaneme se dál. Bylo by to zase tvrdé zacházení
se sebou, které negativní pocity pouze přesouvá do jiné roviny, ale nezbaví je moci.
Mně pomáhá, když s těmito myšlenkami mluvím, zadívám se na ně před Bohem,
ptám se, co mi tím chce říci, nebo vložím do svých myšlenek a citů tu modlitbu
k Pánu Ježíši. Obě ty cesty jsou mírné. A dost často pocítím, jak ve mně nastává
klid a do srdce se vrací pokoj.
Anselm Grün, z knihy: Buď dobrý sám k sobě

U
Slavnosti a svátky
8.
14.
21.
28.
29.

9.
9.
9.
9.

Svátek Narození Panny Marie
Svátek Povýšení svatého kříže
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

U
Významné dny
8.
16.
21.
26.
27.

9.
9.
9.
9.
9.

Mezinárodní den gramotnosti
Den církevních škol
Mezinárodní den míru
Mezinárodní den neslyšících
Den Charity

U
Výroční dny biskupů
11.
14.
21.
24.
25.
26.
28.
28.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Mons. Esterka
Mons. Škarvada
Mons. Malý
Mons. Otčenášek
Mons. Paďour
Mons. Duka
Mons. Graubner
Mons. Malý

biskupské svěcení (1999) - 10. výročí
narození (1924) - 85. výročí
narození (1950)
jmenován arcibiskupem (1998)
jmenován diecézním biskupem (2002)
biskupské svěcení (1998)
jmenován arcibiskupem (1992)
svátek
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Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle v měsíci od 18:45 - setkání Farní rady
4. neděle v měsíci od 18:45 - setkání s promítáním
každou neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý od 14:00 do 14:50 na faře - nácvik scholy
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
každou středu od 20:00 na faře - filozofický kurz
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý čtvrtek od 17:45 do 18:30 na faře - Apoštol Pavel
2. pátek v měsíci od 18:45 - křeslo pro hosta
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer
18. v měsíci v 17:00 - Obnova zasvěcení P. Marii, mše

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
07:00

17:30
17:00

07:00
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
Čtvrtek

10:45
18:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 27. 9. 2009, před 1. neděli v říjnu ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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