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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.

LISTOPAD
1.
2.

3.

Aby všichni muži a ženy na světě, zvláště ti, kteří mají zodpovědnost v oboru
politiky a ekonomiky, nikdy neselhali ve svém závazku chránit stvoření.
Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého vlastního
života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je nositelem pokoje.
Aby správné pojetí svobody a demokracie vedlo k překonání závislostí, pokušení konzumismu a negativních jevů v naší společnosti.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Pouť u sv. Františka
Naše letošní pouť (neděle 4. října) byla opravdu slavnostní. Přijel k nám totiž
sloužit ranní mši sv. biskup Baxant. Atmosféru umocnil děčínský sbor, který celou
mši doprovázel pěkně nacvičeným zpěvem s doprovodem varhan.

Mši sloužil ještě P. František a německý kněz, který s sebou přivezl a poprvé
představil sestry z Vietnamu, které budou v Děčíně působit.
Na faře bylo přichystané občerstvení, pan biskup poseděl, pohovořil s některými farníky, nechal se vyfotit se sestřičkami... Aby měl na naši pouť také trvalejší
vzpomínku, když květiny daroval sestřičkám, odvážel si na novém autě malý důlek
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na střeše. - Vznikl tak, že na zaparkované vozidlo před farou spadl pořádný kaštan.
Ten si odvážel na památku také...
Jenže tím ještě pouť nekončila! Odpoledne se konalo žehnání zvířat. Mám
zprávy, že se pejskové, kočičky i křeček se před kostel pohodlně vešli. Čekal jsem,
že tam nebude k hnutí, když jsem do místní ZOO poslal odkaz na tuto akci. Možná
až příště...
R. S.

.
Svěcení varhan v Jedlce
V sobotu 10. 10. 2009 se skupinka děčíňáků sešla u vlaku na nádraží, aby popojela 2, 3 stanice do Malé Veleně. Odtamtud pak vyšlápla kopeček ke starobylému kostelu zasvěcenému sv. Anně. Tento kostel někteří z nás známe ještě z dob
nedávno-dávno minulých, kdy se zde sloužily mše svaté. Bylo to tam méně „na
očích“ než v Děčíně...
Poslední léta byl ale kostel již uzavřen zcela a lze říci, že chátral stále více.

Jeho varhany chátraly rovněž a navíc byl na ně žalostný pohled, když za války
„osleply“ a v prospektu chyběly nejcennější píšťaly, které se tolik hodily válečné
mašinérii...
Jak už to v našich severních krajích bývá řadu let zvykem, kde se vzal, tu se
vzal Marcel Hrubý a kde se on vyskytne, tak tam se začíná měnit situace k lepšímu.
Ne jinak tomu bylo i v Jedlce. Zorganizoval a zajistil, že se další z řady kostelů,
jejichž počet již možná ani on sám nespočítá, začal opravovat. A to pořádně.
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V jeho úvodní řeči před obřady jsme se mohli dozvědět, jak došlo k tomu, že
byly opraveny a zrekonstruovány varhany, když interiér kostela na opravu teprve
čeká. To je také důvod, že jsme mohli opravené varhany slyšet jak při mši, tak na
koncertu po mši, ale dále si na další hraní musejí počkat. Budou zajištěny, aby se
při dalších opravách nepoškodily.
O jejich historii, částečně i o druhých v kostele uskladněných varhanách ze Soběnic, nám pak velice pěkně pohovořil PhDr. Vít Honys.
Hlavní zde byl ovšem biskup Baxant, který hned na začátku mše varhany na kůru požehnal. Pro zajímavost, byly to teprve druhé varhany, které žehnal. Asi by to
chtělo zrestaurovat další nástroje… :-)
Mše svatá, byla velice slušně navštívená a to hlavně místními lidmi. Části mše
byly vyplněny sólovým zpěvem za doprovodu varhan (varhaník z Filipova). Je třeba se zmínit také o krásné květinové výzdobě, která byla jak se zmínil pan biskup
jako na svatbě a nepřítomné květinářce z Děčína na dálku poděkoval.
Po mši svaté byl kratší koncert, kde by bylo možné si vychutnat tóny nově
opravených a požehnaných varhan, kdyby se ovšem lidé hlasitě nebavili. Zřejmě
někteří ani netušili, že se jedná o koncert...
R. S.

.
Varhany v Evangelickém kostele
Shodou okolností několik dnů po žehnání varhan v Jedlce, se ve středu 14. října
2009 konal varhanní koncert v Evangelickém kostele v Děčíně na teplické ulici.
Nebyl to koncert ledajaký! Po 65 letech se tamní varhany dočkaly velké opravy. Při
této příležitosti je v plné kráse předvedl jeden z našich předních varhaníků Aleš
Bárta. Zahrál bravurně známé skladby varhanní literatury ještě se dvěma přídavky.
Kdo znal varhany před opravou, dobře věděl, že již byly dosti nevyzpytatelné
a nejenže nehrály některé rejstříky, ale i některé tóny vůbec. Hra na ně byla již
prakticky nemožná. Jedná se o pneumatický nástroj u kterého je nutné po nějaké
době prostě vyměnit steřelé míšky.
Na toto vše jsem si vzpomněl hned po zahájení koncertu, kdy již ve 2-3 taktu
zůstal viset tón v pedálu. Mistr hru přerušil, pedálovou klávesu inkriminovaného
tónu několikrát razantně prošlápl, počkal tak dvě vteřinky a začal znovu. Od té doby varhany i interpret „šlapaly jako hodinky“.
Ale přesto se stala ještě jedna událost, které si lidé vůbec nemohli povšimnout,
ale kterou jsem sledoval doslova bez dechu. O podobných případech jsem slyšel
a varhaník s nimi musí počítat a být na ně připravený. Jedná se o to, že někdy se
prostě stane, že spadnou noty ze stojánku na zem a varhaník je nucený dohrát
skladbu zpaměti, za notného přispění své improvizační schopnosti... Asi se každý
při tom náležitě zapotí.
Jenže při popisovaném koncertu se stalo něco horšího. Mistr měl na stojánku
jedny noty slepeny tak, aby je nemusel obracet, ve dvou řadách nad sebou. Asi 10
listů papíru formátu A4. Několik taktů před koncem se tento obrovský arch začal
odshora překlápět a padat přes oba manuály. Čekal jsem, co se nyní stane...
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Stalo se něco pro mne nepochopitelného. Pan Bárta bez hnutí brvy skladbu dohrál, ač měl oba manuály i s rukama zcela přikryté! A to bez jediné chybičky!!
Schválně, v jaké skladbě myslíte se to stalo :-D ?

R. S.

.
Papež neodstraňuje koncilové změny
Kardinál Tarcisio Bertone popřel mediální pověsti, podle nichž papež hodlá postupně odstraňovat změny zavedené 2. Vatikánským koncilem. Kardinál to řekl
v rozhovoru pro Osservatore Romano. Kardinál Bertone připomněl, že papež byl
jedním z protagonistů koncilu; jmenoval některá ustanovení koncilu, jež papež vytrvale a promyšleně prosazuje. Uvedl např. vztah s pravoslavím a východními církvemi i dialog s judaismem a islámem. Vyzdvihl také bratrský vztah k biskupům
a jeho angažmá na biskupských synodách. Papež se soustřeďuje na Ježíše jako
zdroj Božího slova a srdce života Církve, řekl Bertone. Proto také nyní pracuje na
druhém dílu svého Ježíše z Nazareta.
http://res.claritatis.cz

U
Primiční mše v Děčíně
V neděli 25. října sloužil Michal Pauli svou primiční mši v kostele Povýšení sv.
Kříže spolu s dalšími českými kněžími pocházejícími z Děčína, kteří byli vysvěceni
po roce 1945. Konkrétně z nich byli přítomní Tomáš Rádl a Petr Šleich. K této
skupince paří ještě František Jirásek, který se ale této nedělní mše nemohl zúčastnit. Možnost sloužit mši svatou s novoknězem Michalem ovšem měl v úterý při
odpolední mši svaté v našem kostele sv. Františka v Podmoklech.
Bylo hezké pozorovat u oltáře hned 3 kněze, kteří vzešli z našeho města. K tomu tak často nedojde! Vždyť si to také děčínští farníci náležitě uvědomili a v hojném počtu do kostela v Děčíně I na desátou přišli. A myslím, že jim ani nepřišlo,
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když stáli v dlouhé řadě a čekali po mši na novokněžské požehnání, které Michal
každému za jemného varhanního doprovodu udělil.
Nápadité bylo i pozvání dětí na začátku kázání k ambonu a zahájit promluvu
rozhovorem s nimi. Jak už to bývá, děti se cítí v bezpečí hezky v lavicích u svých
rodičů, kde jsou „jako doma“, ale přesto se dost odvážlivců našlo a dokonce i odpovídalo na otázky. A protože odvážným štěstí přeje, byly za odvahu náležitě odměněny. Odnášely si hezké obrázky Pražského Jezulátka.
Měla by v nás dlouho zůstat vzpomínka na toto jedinečné setkání. Kdy se naskytne! Myslím, že nejlepší vzpomínka by byla pravidelnou modlitbou za „naše“
kněze. Abychom si je více uvědomili, máme je tu hezky před sebou, aspoň na obrázku...

R. S.

.
Okénko do knihovny

&

autor:
vybral Michal Glaser
název:
Na minutu s Benediktem XVI.
z obsahu: Účast na eucharistii

Účast na eucharistii nás nevzdaluje od našich současníků. Naopak. Poslední večeře je místem rodící se církve, lůnem, které skrývá církev všech dob. V eucharistii
je neustále obnovována Kristova oběť, neustále jsou obnovovány Letnice. Kéž jste
si stále více vědomi důležitosti nedělní eucharistie, protože neděle, první den týdne,
je dnem, kterým uctíváme Krista, dnem, kdy dostáváme sílu žít z Božího daru! Věnujme pozornost také přípravě na přijímání eucharistie. I přes naši slabost a náš
hřích v nás Kristus chce přebývat. Musíme tedy činit všechno pro to, abychom ho
přijali v čistém srdci, neustále nacházeli prostřednictvím svátosti odpuštění onu

&
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čistotu, kterou hřích pošpinil, a „svou duši uvedli v soulad s ústním projevem“,
podle výzvy koncilu (srov. Sacrosanctum concilium). Hřích, zvláště těžký, totiž
odporuje působení eucharistické milosti v nás. Naopak ti, kdo kvůli své životní situaci k přijímání přistupovat nemohou, naleznou vždycky sílu a spásonosný účinek
v duchovní touze po svatém přijímání.
homilie při mši na mezinárodním eucharistickém kongresu, Quebec, 22. června 2008
&

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
Minule se nekonala…

Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 8. listopadu 2009
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
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.
6. prosince
Rok 2009
1. listopadu

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Zprávy z farnosti 11/2009, ročník XIV.
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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
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

10 208 Kč
6 137 Kč
5 980 Kč
9 858 Kč
6 574 Kč

2 206 Kč
2 328 Kč
1 501 Kč
3 112 Kč
1 299 Kč

Říjen

10 100 Kč

1 332 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
1 961 Kč
4 500 Kč
2 027 Kč
0 Kč
0 Kč

84 891 Kč

18 206 Kč

25 912 Kč

Listopad
Prosinec
Součet

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

Na charitu
Na misie
Na pojištění

U
Statistiky o Církvi v ČR
Na konci roku 2008 žilo v naší zemi téměř 3,3 milionu katolíků. Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo jako součást příprav apoštolské cesty Svatého otce
do naší země statistické údaje o církvi v České republice, platné k 31. prosinci
2008.
V České republice k tomuto datu žilo 10 380 000 obyvatel, mezi nimi 3 290 000
katolíků (31,7 %). Na území republiky existuje 9 celků církevní správy (5 českých
a 3 moravské diecéze a apoštolský exarchát církve řeckokatolické), v nich funguje
2 576 farností a 70 jiných pastoračních středisek. V duchovní a pastorační správě
působí 20 biskupů (z toho tři řeckokatoličtí), 1 370 diecézních a 586 řeholních kněží (celkem tedy 1 956 kněží), 178 trvalých jáhnů, 116 řeholních bratří, 1 609 řeholnic, 160 členů sekulárních institutů a 1 109 katechetů. V semináři se na kněžství
připravuje 184 bohoslovců. Katolická církev v naší zemi provozuje 39 mateřských
a základních škol, které navštěvuje 5 412 dětí, dále 33 škol středních s 8 525 studenty a 7 škol vyšších odborných či vysokých, v nichž se vzdělává 2 040 studentů.
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Církev též provozuje 50 nemocnic, 98 ambulancí, 134 domovů pro staré a nemocné
lidi, 59 dětských domovů, 58 rodinných poraden a poraden pro ochranu života, 170
středisek zvláštního vzdělávaní a 28 dalších institucí.
01.09.2009, čbk

U
Papež zaslal pozdrav Židům k jejich novému roku
Benedikt XVI. zaslal hlavnímu římskému rabínovi poselství s gratulací k oslavám nového roku 5 770, Dne smíření a Svátkům stánků. Opětovně vyjádřil své
přátelství a naznačil, že po svátcích navštíví římskou synagogu. Rabi Di Segni za
poselství poděkoval.
http://res.claritatis.cz

U
Biblický koutek
32. část
Učitelé Zákona. Jednalo se o vzdělané osobnosti Izraele a jejich vědění se týkalo posvátných textů a jejich výkladů. Učili v synagogách, což byla místa setkání
a modlitby pro Židy, kteří žili daleko od Jeruzaléma, ale také v jeruzalémském
chrámu.
Svitky Zákona. Jako Zákon neboli Tóra je souhrnně označováno prvních pět
knih Bible (řecky Pentateuch, „pět schránek“): Genesis, Exodus, Levicitus, Numeri
a Deuteronomium. Ve starověku se psalo na papyrové listy nebo na pergamen (vyčiněná ovčí kůže), které se svinovaly do zvláštní vazby, odtud tedy „svitek“.
Křest pokání. Pojmenování „křtitel“ ukazuje na toho, „kdo křtí“. Křest ponořením byl očistným obřadem, jehož prostřednictvím se vyjadřoval závazek začít žít
nový život. Křesťanský křest je odlišný: neznamená jenom závazek, ale také naprostou a hlubokou proměnu věřícího.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Řád mše svaté
Přijímání eucharistie
Eucharistie je jednak znovu zpřítomněním Kristovy oběti a jednak hostinou.
Pán ustanovil tuto svátost, aby mohl splnit svá slova: „Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má v sobě život. Já ho vzkřísím v poslední den.“ Obřad přijímání začíná
modlitbou Páně. Tak si uvědomujeme, že tělo a krev Krista není jen nějaký duchovní bonbónek, ale skutečný pokrm pro naši pozemskou pouť. Na společnou recitaci navazuje kněz embolismem, který rozvíjí poslední prosbu Otčenáše, lid pak
přidává doxologii. Přijímání jednoho eucharistického Krista vytváří a sjednocuje
církev.
Jednota věřících je nyní viditelně vyjádřena pozdravením pokoje. Máme si navzájem prokazovat lásku, kterou v nás živí Kristus. Jednota celého společenství je
strana 9
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dále naznačena lámáním hostie. Tak je i viditelně zřejmé, že všichni jíme z jednoho
chleba. Smísení těla a krve vpuštěním částečky hostie do kalicha, provázené tichou
modlitbou kněze: „Svátost Kristova těla a jeho krve ať nám slouží k věčnému životu“, naznačuje, že Kristus přítomný v eucharistii je živý, se svým tělem a krví.
Jednou ze známek oběti je usmrcení, provázené oddělením krve od těla. Na znamení Kristovy oběti se proto proměňují obě způsoby zvlášť, i když je v každé z nich
přítomen Kristus celý - což se připomíná právě tímto smísením. Proto přijímání pod
jednou způsobou, které má především praktický důvod, je přijímáním celého Krista. Úkon lámání chleba provází zpěv „Beránku Boží“, ve kterém Krista vzýváme
jako pravého velikonočního beránka, který nás svou krví vysvobodil z otroctví hříchu a ze smrti. Těsně před svatým přijímáním se kněz i lid připravuje na spojení
s Kristem v tiché modlitbě. Uvědomujeme si potřebu eucharistického Krista pro
náš každodenní život a zároveň svou nehodnost být hostiteli Nejsvětějšího. Kněz
potichu říká modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu
vůli a v Duchu svatém jsi dal svou smrtí život celému světu. Skrze své tělo a svou
krev vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého. Ať vždycky
miluji tvá přikázání a nikdy se od tebe neodloučím.“ Ukazuje pak věřícím eucharistii a zve je k účasti na hostině. Tento úkon má svůj počátek v dobách, kdy bylo
časté svaté přijímání spíše výjimkou a proto byla tímto způsobem věřícím dána
příležitost Krista v eucharistii uctít. Zároveň nám připomíná oprávněnost úcty, kterou prokazujeme Nejsvětější svátosti i mimo mši svatou. Slovy setníka z evangelia
pak vyjadřujeme svou pokoru před Pánem. Potom následuje samotné přijímání. I
když je přijímání eucharistie pod jednou způsobou platné a dostatečné, je vhodné,
aby věřící někdy přijímali pod obojí způsobou. Kněz, aby platně celebroval, musí
přijímat pod obojí. V modlitbě po přijímání prosí kněz jménem celého shromáždění
za užitek z právě slavené eucharistie.
Dokončení příště...
http://svatamse.ic.cz/, autor nezjištěn...

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - V pondělí 2. listopadu bude v 15:00

pobožnost za zemřelé u hlavního kříže, a to jak na hřbitově na Škrabkách, tak
na Folknářích, v Jílovém v 16:00. Mše svatá bude v kostele sv. Františka
v 18:00.
F Křeslo pro hosta - Jak bylo již minulý měsíc avizováno, setkání s Andreou
Musilovou, která by měla pohovořit o svém působení v Indii, se přesunulo na
pátek 6. listopadu 2009 (původní informace 9. 11. byla mylná!).
F Promítání - 22. listopadu nebude. Hledáme vhodného „promítače“…
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F Pěvecký sbor Nativity - pod vedením Miloše Boka přijímá zpěváky ve věku

11–15 let. Zkoušky se konají každé pondělí od 14:30 do 16:00 v ZŠ Nativity.
Výstupem bude doprovod mše, koncert či účast na hudebním festivalu. Každý,
kdo má zájem a rád zpívá, může se přihlásit. Znalost not nebo hudební vzdělání
není podmínkou. Sbor je bezplatný. Kontakt: zs.nativity@hotmail.com; telefon:
733 225 822.
F Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte
naše/vaše stránky!

U
Vyučování náboženství
den
čas
na naší faře v Děčíně IV
úterý
_

kdo - co

16:00 - 16:45
_

příprava na křest
mladší děti

po mši svaté
po mši svaté

náboženství
příprava na biřmování

od ?19:00

mládež

vyučující
Marie Jirásková
Eva Kuncová

Jílové
neděle - liché
neděle - sudé

P. František Jirásek
P. František Jirásek

spolčo
?pátek

P. Tomáš Kuba

na faře v Děčíně I
pondělí

od 15:00

?

?

? = stále nemám z Děčína I zprávu…

U
Slavnosti a svátky
1.
9.
22.
30.

11.
11.
11.
11.

Slavnost Všech svatých
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Slavnost Ježíše Krista Krále
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

U
Významné dny
13. 11. Mezinárodní den nevidomých
15. 11. Den Bible
17. 11. Mezinárodní den studentstva

U
Výroční dny biskupů
4. 11. Mons. Otčenášek
Mons. Kajnek
Mons. Herbst
6. 11. Mons. Herbst
7. 11. Mons. Graubner

svátek
jmenován titul. biskupem (1992)
svátek
narození (1943)
převzetí arcidiecéze (1992)
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8. 11. Mons. Koukl
14. 11. Mons. Esterka

narození (1926)
narození (1935)

U
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
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
15:00

Bynov*/

*/ Přes zimní období (říjen - duben) jsou mše svaté v pečovatelském domově, vždy od 15:00

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 29. 11. 2009, před 1. neděli v prosinci ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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