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Vážení čtenáři, vážené čtenářky Farního zpravodaje,
V tomto čísle zpravodaje najdete statistické přehledy za loňský rok. Omlouvám se Vám, že jsem je
neposkytl dříve. Především u neúčetních statistik, kde jsem na to měl půl roku, se za to opravdu
stydím a nezbývá mi, než se omluvit a požádat Vás o prominutí. Ze své strany budu dělat vše pro to,
aby se to neopakovalo. Omlouvám se i za formu těchto přehledů. Chtěl jsem vytvořit přehledné
tabulky, ale po několika pokusech jsem to vzdal a použil loňský formát. Je to pro mě aspoň příležitost, abych vyzval ty z Vás, kteří rozumějí počítačové grafice, aby se ozvali a napříště se zapojili.
Na závěr mého dopisu prosím o modlitbu. Nejen za farnost a za mě, ale hlavně za celou diecézi a
jejího nového biskupa. Budeme to potřebovat. A pokud budete moci, přijeďte 13. června do Českých Budějovic na biskupské svěcení.
Žehná Vám P. Jan Kuník

Rozhovor s Mons. Vlastimilem Kročilem
Jaké bylo vaše dětství?
Můj otec se narodil na moravsko-slovenském pomezí ve Starém Hrozenkově v srdci Bílých Karpat.
Po studiích na střední škole odešel za svojí profesí směrem k Brnu, kde zapustil nové kořeny. Svoje
poklidné dětství jsem prožíval podobně jako mnoho jiných dětí v obci Modřice, které se nacházelo
v sousedství velkého města Brna. Zde jsem absolvoval základní školu a prožíval období studia na
učilišti i střední školy.
Co vás přivedlo k poslání duchovního?
O svém kněžství jsem začal vážně uvažovat po návratu z vojenské základní služby v roce 1982.
Postupně jsem se zapojoval do nejrůznějších aktivit ve farnosti, ať života ve společenství mladých,
nebo i při opravách kostela. V naší farnosti tehdy působil mladý kněz P. Alois Pernička, který mi
pomohl objevovat krásu kněžského povolání. Na jeho doporučení jsem se rozhodl požádat o vstup
do kněžského semináře v Litoměřicích.
Jak hodnotíte své dlouholeté působení ve Veselí n. Luž., je město a jeho obyvatelé něčím specifické, zvláštní?
Moje 18letá zkušenost ve Veselí nad Lužnicí je velmi krásná a bohatá. Podařilo se mi naplnit mnohá
očekávání, o kterých jsem snil po svém návratu z Římských studií. Zvláštní bylo to, že se mi podařilo aplikovat mnoho zkušeností a aktivit, se kterými jsem se v zahraničí setkal. Poznal jsem se zde
s mnoha vzácnými, pracovitými a ochotnými lidmi, se kterými jsem mohl svá očekávání naplnit.
Jaké jsou vaše nejbližší plány a povinnosti v nové funkci?
Moje současné aktivity spočívají v intenzivní přípravě na biskupské svěcení, které se uskuteční
13. června v Českých Budějovicích za účastí mnoha vzácných hostů z tuzemska i ze zahraničí. První
biskupskou mši budu mít následující den ve zdejší veselské farnosti. Tato slavnost bude spojena i se
slavností biřmování. Dále se musím postupně připravovat na stěhování do Českých Budějovic a
nalézt vhodného nástupce.
Zbývá vám při vašem náročném povolání ještě nějaký čas na koníčky?
K mé velké zálibě patří starost o květiny. Právě přesazujeme muškáty do 60 připravených plastových truhlíků, které svými červenými květy zdobí celý areál. V těchto dnech opět rozestavíme po
celém areálu i oleandry, které tu kvetou v různých barvách po celé léto. Nakonec jsou tu i nádherné
buganvilie, které nám připomínají svojí krásou jižní země.

Co byste rád na závěr vzkázal občanům Veselí nad Lužnicí?
Na závěr chci říci, že jsem v tomto městě rád žil a mohl společně s místními obyvateli prožívat
všední i slavnostní momenty. Navázal jsem zde mnoho krásných přátelství, které jak věřím, budou i
nadále pokračovat. Jsem velmi rád i za vstřícnou spolupráci se zdejší státní správou, jež pomohla dát
městu Veselí nad Lužnicí větší krásu i význam pro zdejší region. Rád se budu do tohoto města i
v budoucnu vracet, neboť tu navždy zůstane i kus mého srdce.
Článek je uveden v květnovém vydání zpravodaje města Veselí nad Lužnicí – Veselsko

Z oběžníku ACTA CURIAE EPISCOPALIS BOHEMOBUDVICENSIS 5/2015
Výzva k celonárodní sbírce na Národní eucharistický kongres
(v neděli 31. května 2015)
Bratři a sestry v Kristu,
příští neděli 7. června, u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně, vyvrcholí v jednotlivých farnostech
a diecézích přípravy na 1. národní eucharistický kongres. Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy
české a moravské diecéze společně chystají takto rozsáhlé a organizačně náročné setkání, zaměřené
na prohloubení úcty k Eucharistii. Dovolte nám proto, abychom vás při této příležitosti poprosili
rovněž o vaši podporu při organizaci hlavní, národní části programu, která se uskuteční ve dnech
15. až 17. října v Brně.
Formou celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů vyhlášena na příští neděli pro
všechny farnosti českých a moravských diecézí, se může každý podle své vůle a podle svých možností podílet na zajištění nutných praktických příprav kongresu a přispět tak k jeho zdárnému průběhu. Vám, kteří se zapojíte, již nyní srdečně děkujeme.
S požehnáním vaši čeští a moravští biskupové
Společný pastýřský list biskupů (na neděli 14. června 2015)
Vážení rodiče, sestry a bratři,
na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší péče,
za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové
posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijíti
ke mně, neboť takovým patří Boží království. Mezi maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i
šestnáctiletí. Ježíš se raduje z blízkosti všech, všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý
úkol: prosit Pána Boha o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl v jejich
rodině konat své dílo.
Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při výuce náboženství, při
poznávání základů křesťanství. Je to důležité, vždyť nedůvěra k církvi je v naší společnosti způsobena především velikou neznalostí základních pravd o Bohu a církvi, která někdy překvapuje i u lidí
vzdělaných. Mladí lidé by se měli dozvídat o smyslu života, o Boží lásce, která v Kristu přišla na
svět, o hříchu, který můžeme s pomocí Boží překonávat, o následování Dobrého pastýře, našeho
Pána Ježíše Krista.
Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje jen s pravdami víry, ale také se spolužáky, s kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro jejich životní zakotvení důležité zvláště v době
dospívání. Náš Pán řekl: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed
nich. Církev je společenství! Společně se učíme pomáhat jeden druhému, naslouchat jeden druhému,
vytvářet přátelské vztahy, společně směřujeme do Božího království. Proto je užitečné navázat na
školní rok vhodným prázdninovým setkáním, křesťanským táborem či chaloupkou, kde je možné
sdílet svou víru s ostatními.
Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v pravidelnou účast na mši
svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít
jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Není proto
správné připravit dítě na první svaté přijímání, a pak připustit, aby se s Pánem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé mši svaté nasloucháme Božímu slovu, můžeme přijímat Pána Ježíše v eucharistii,
potřebujeme požehnání do dalších dnů. Vždyť cesta následování Dobrého pastýře vede až do Božího království.

Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině modlitbou a způsobem života
rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že kladete důraz na hodnoty, kterými svět opovrhuje, nebo
je považuje za zbytečné. Církev od rodičů očekává, že budou ve svých dětech upevňovat vztah
k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. On řekl: Hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude přidáno. Všechny možné kroužky, různé aktivity, sport a další mohou být
užitečné, ale ne na prvním místě. Pokud nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo na náboženství
nebaví, udělejte všechno proto, aby je to bavilo, zajímalo, obohacovalo. Není správné být otroky
počítačů a televize, zvláště když víme, že nás nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče žijí tím, co
doporučují, zda to nejsou jenom slova.
Bůh vám k tomu žehnej, stojíme za vámi a žehnáme vám!
Vaši čeští a moravští biskupové

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – AKTUALITY
13. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A 10. MISIJNÍ DEN DĚTÍ
Termín: sobota 13. 6. 2015, místo: Vranov nad Dyjí.
Papežská misijní díla a Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí z brněnské diecéze Vás zvou na
samý jih Moravy do Vranova nad Dyjí prožít Misijní pouť a Misijní den dětí s mottem: „Pojďte ke
mně všichni!“ (Mt 11, 28). Pestrý program je připraven pro děti i dospělé, rodiny, ministranty, členy
i nečleny PMD a Misijní klubka. Každý si jistě vybere. Součástí programu bude slavnostní mše
svatá s otcem biskupem, zábavné putování po kontinentech pro děti, přednášky, možnost adorace,
dramatické překvapení, misijní růženec a Klubkování. Po celý den: misijní výstava, nejnovější
misijní materiály a Misijní jarmark. Oběd z vlastních i místních zdrojů. Těšíme se na Vás!
NA PMD VĚNOVALI DÁRCI V ČR REKORDNÍCH TÉMĚŘ 33 MIL. KČ
Papežská misijní díla (PMD) v České republice vydala Výroční zprávu za rok 2014. Rok 2014
potvrdil štědrost českých dárců, kteří na PMD v uplynulém roce přispěli dary v celkové výši 32 895
tis. Kč, což je přibližně o 3,6 milionu Kč více než za rok 2013. PMD pomáhají v misiích při šíření
víry, podporou kněžského a řeholního dorostu, pomocí chudým a trpícím dětem, a to prostřednictvím následujících děl:
Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV): V roce 2014 věřící darovali na ŠV při sbírce na Misijní
neděli 17 349 tis. Kč. Finanční pomoc zaslaná do misií z ČR na ŠV činila 14 695 tis. Kč a podpořila
49 projektů v 8 různých diecézích v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance. Papežské misijní
dílo sv. Petra apoštola (SPA): Během roku 2014 věnovali dárci v České republice na pomoc SPA
6 000 tis. Kč, což je o 1 664 tis. Kč více než v předchozím roce. V roce 2014 jsme z ČR podpořili
částkou 3 932 tis. Kč celkem 459 studentů - seminaristů ve 3 diecézích v Zambii, Ugandě a Keni
prostřednictvím 3 projektů. Papežské misijní dílo dětí (PMDD):V ČR pocházejí dary na PMDD od
jednotlivých dárců a z tradičních dobročinných aktivit jako je Jeden dárek navíc, Misijní jarmark,
Misijní koláč, Misijní štrúdlování a Pohled pro misie. V roce 2014 dosáhly přijaté dary 9 546 tis.
Kč, oproti roku 2013 je to o 809 tis. Kč více. V roce 2014 finanční pomoc z ČR na PMDD činila
7 921 tis. Kč a podpořila 80 projektů PMDD ve 23 diecézích v 9 zemích (Papua-Nová Guinea,
Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka a Filipíny), pomoc zahrnula 63 604
dětí.
Tradiční dobročinné aktivity pořádané ve prospěch dětí v misiích, vynesly za dobu jejich konání
více než 17 251 tis. Kč. Při nejoblíbenější aktivitě Misijní koláč® lidé v roce 2014 darovali téměř
1 036 tis. Kč. A od svého vzniku v roce 2000 vynesl již téměř 10 milionů Kč. Výše výtěžku aktivity
Misijní jarmark v roce 2014 činila přes 772 tis. Kč a od roku 2010, takto dárci vybrali více než
2 323 tis. Kč. Skrze Jeden dárek navíc® děti vloni darovaly téměř 245 tis. Kč. Za 14 let konání
této aktivity se vybralo více než 1,5 milionu Kč. Oblíbené je také Misijní štrúdlování, které je
zatím nejmladší tradiční aktivitou. V roce 2014 dárci darovali přes 192 tis. Kč. A za pouhé tři roky
existence vyneslo Misijní štrúdlování přes 417 tis. Kč. Od roku 2000 se každoročně koná Pohled
pro misie, za tu dobu vynesl přes 2 989 tis. Kč, z toho částka vybraná během roku 2014 činila
téměř 131 tis. Kč. Od znovuobnovení činnosti Papežských misijních děl (1994) do konce roku 2014
dárci přispěli na pomoc misiím již více než 413 miliony Kč.
Podrobnější informace najdete na:
http://www.missio.cz/headline/na-pmd-venovali-darci-v-cr-rekordnich-temer-33-mil-kc/

Farní účetní statistika
Jako každý rok uvádíme i tentokrát malou finanční uzávěrku za rok 2014 v našich dvou farnostech.
Omlouvám se za pozdní dodání statistiky. V tomto případě je ale zdržení částečně způsobené pozdržením materiálů na vikariátě Písek do 1. 4. Po Velikonocích jsem nebyl schopen ze zdravotních
důvodů na přehledu pracovat. Formu přehledu jsem nakonec z technických důvodů zachoval
v loňském formátu. Údaje jsou zkontrolovány vikariátem Písek a Biskupstvím Českobudějovickým.
Starý Rožmitál:
K 1. lednu roku 2014 začínala Římskokatolická farnost Starý Rožmitál s finančními prostředky ve výši 131 606,- Kč.
Celkem příjmy za rok 2014 činily 796 055,- Kč (v roce 2013: 716 795,43 Kč).
V kostelních sbírkách se celkem vybralo 205 330,- Kč (v roce 2013: 171 346,- Kč) a fyzické osoby
věnovaly finanční dary ve výši 31 571,- Kč (v roce 2013: 33 000,- Kč). Na nájemném jsme získali
69 826,- Kč (v roce 2013: 70 058,- Kč). Za dividendy ČEZ jsme získali 9 988,- Kč (v roce 2013:
0,-Kč) a ze vstupného do farního kostela 19 340,- Kč (v roce 2013: 19 071 Kč). Od diecéze jsme
získali vratnou půjčku na 2 roky ve výši 100 000,- Kč (v roce 2013: 0,- Kč), příspěvky obecní,
krajské a státní činily 360 000,- Kč (v roce 2013: 423 300,- Kč).
Celkem jsme odeslali sbírky a příspěvky diecézi ve výši 50 082,- Kč (v roce 2013: 47 422,- Kč).
V této částce jsou 2 mimořádné sbírky, a to na misie 15 260,- Kč (v roce 2013: 2 510,- Kč) a na
pomoc pronásledovaným křesťanům 10 550,- Kč (v roce 2013 na pomoc postiženým povodněmi:
13 900,- Kč).
Sbírka na bohoslovce přinesla 2 290,- Kč (v roce 2013: 2 180,- Kč. Sbírka na „svatopetrský haléř“
dosáhla výše 3 350,- Kč (v roce 2013: 3 260,- Kč). Na potřeby diecéze jsme odeslali 4 820,- Kč
(v roce 2013: 2 600,- Kč), na charitu 2 410,- Kč (v roce 2013: 2 380,- Kč). 3 550,- Kč jsme poslali
na opravu katedrály sv. Mikuláše (v roce 2013: 6 100,- Kč) a ostatní poskytnuté dary činily
7 852,- Kč (v roce 2013: 6 232,- Kč).
Opravy památek (městský kostel) si vyžádaly 620 909,- Kč (v roce 2013: 592 444,- Kč). Odvody
z nájmů činily 15 862,- Kč (v roce 2013: 10 220,- Kč). Na daních z nemovitostí jsme zaplatili
11 511,- Kč (v roce 2013: 11 379,- Kč). Za energie jsme vydali 57 015,- Kč (v roce 2013: 74 193,- Kč).
Ostatní výdaje (např. režijní výdaje, předplatné, nákup dlouhodobých prostředků, bohoslužebné
výdaje aj…) činily 50 790,- Kč (v roce 2013: 121 526,- Kč).
Celkem výdaje za rok 2014 činily 806 169,- Kč (v roce 2013: 846 964,04 Kč).
Výdaje tedy převýšily příjmy o 10 114,- Kč, (v roce 2013: o 130 168,61 Kč).
Starorožmitálská farnost tudíž vstoupila do roku 2015
s finančními prostředky ve výši 121 495,- Kč.
Pozn.: 1. Při rekonstrukci střechy městského kostela se v roce 2014 změnily podmínky čerpání
dotace z Programu Regenerace MPZ: Podíl farnosti činí 40 %, podíl státu a města činí 60 %
(v r. 2013 to bylo 10 % a 90 %). Toto se projevilo na výdajích farnosti.
2. Letos na konci roku vyprší splatnost půjčky od Biskupství Českobudějovického
ve výši 100 000 Kč.
Hvožďany:
Pokud se týká financí ve hvožďanské farnosti, k 1. lednu roku 2014 začínala farnost s finančními prostředky ve výši 530 083 Kč. Příjmy činily 156 520,- Kč (v roce 2013: 298 847,96 Kč).
Z čehož sbírky dosáhly 55 410,- Kč (v roce 2013: 54 705,- Kč). Od státních orgánů jsme získali
80 000,- Kč (v roce 2013: 200 000,- Kč). Ostatní příjmy činily 4 010,- Kč (v roce 2013: 25 877,96 Kč).
Přijali jsme dary ve výši 17 100,- Kč (v roce 2013: 18 265,- Kč). Výdaje pak činily 187 852,-Kč

(v roce 2013: 442 174,- Kč). Celkem jsme odeslali sbírky a příspěvky diecézi ve výši 11 203,- Kč
(v roce 2013: 20 190,- Kč). Na potřeby diecéze jsme vybrali 1520,- Kč (v roce 2013: 3 200,- Kč).
Sbírka na charitu vynesla 720,- Kč (v roce 2013: 880,- Kč), na pomoc pronásledovaných křesťanům
jsme odeslali 2 160,- Kč (v roce 2013 na pomoc postiženým povodněmi: 3 250,- Kč). Na svatopetrský haléř jsme zaslali 980,- Kč (v roce 2013: 1 690,- Kč), na misie 2 380,- Kč (v roce 2013:
710,- Kč) a na bohoslovce 720,- Kč (v roce 2013: 880,- Kč). 960,- Kč jsme poslali na opravu katedrály sv. Mikuláše (v roce 2013: 980,- Kč) a ostatní poskytnuté dary činily 1 763,- Kč.
Opravy památek si vyžádaly 165 566,- Kč (v roce 2013: 416 989Kč).
Ostatní výdaje (bohoslužebné výdaje, květiny aj.) činily 3 753,- Kč (v roce 2013: 4 925,- Kč). Daň
z prodeje pozemku činila 2 060,- Kč (v roce 2013: 11 500,- Kč). Výdaje za energie činily 5 270,- Kč
(v roce 2013: 6 485,- Kč).
Výdaje převýšily příjmy o 31 332,- Kč. (v roce 2013: o 143 329, 04 Kč).
Hvožďanská farnost tudíž vstoupila do roku 2015 s finančními prostředky ve výši 498 751,- Kč.
Díky všem dárcům za štědrost, kéž dobrý Bůh odmění Vaše dary na věčnosti.
P. Jan Kuník, Věra Homulková

Statistika pastorálních úkonů za rok 2014
Starý Rožmitál:
I letos otevíráme matriky našich farností, abychom se ohlédli zpět za rokem 2014. Omlouvám se za
pozdní dodání statistik.
Udělené svátosti křtu: 9 (z toho 1 dospělá, děti do 1 roku stáří 4; děti 1-7 let 4) (v r. 2013: 10)
Církevní sňatky: 0 (v r. 2013: 2)
I. svaté přijímání: 0 (v r. 2013: 8)
Církevní pohřby: 6 (do země 3, kremace 3) (v roce 2013: 9 (do země 8, kremace 1)
Pomazání nemocných: 5 (v r. 2013: 5)
Výuku náboženství navštěvuje 16 dětí (v r. 2013: 15). Dospělý katechumen přijatý obřadem není
zatím (jako v r. 2013) žádný.
Loňského roku byly v našem farním kostele /filiální kapli/ při křtu přivítány v církvi tyto děti
a dospělé:
Zuzana Částková (3. 5.), Kateřina Miloslava Malíková (11. 7.), Jan Sýkora (19.7.)
Natálie Jarošová (2. 8.), Eva Klasová (křest dospělé) (20. 8.), Tereza Částková (30. 8.), Šimon Josef
Hrdina (4. 10.), Tadeáš Josef Hrdina (4. 10.), Michaela Maternová (18. 10.).
Milosrdnému Bohu jsme svěřili v minulém roce tyto zemřelé:
Marie Leitermannová (1. 2.), Marie Wimmerová (12. 3.), Marie Trčková (21. 5.), Marie Romová
(20. 6.), Jiřina Ryjáčková (17. 7.), Karel Rom (30. 8.)
Hvožďany:
Udělené svátosti křtu: 0 (v r. 2013: 1)
Církevní sňatky: 0 (v r. 2013: 0)
I. svaté přijímání: 0 (v r. 2013: 0)
Církevní pohřby: 3 (v r. 2013: 0) (2 do země, 1 kremace)
Pomazání nemocných: 2 (v r. 2013: 0)
Na křest dospělých se zde nikdo nepřipravuje. Zde též není žádný katechumen. Na biřmování se
připravují 3 farníci.
V roce 2014 jsme milosrdnému Bohu svěřili tyto zemřelé:
Marie Balková (8. 2.), Marie Račanská (9. 8.), Jan Šefl (27. 9.).
Z matrik vybral P. Jan Kuník
__________________________________________________________________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 10. 6. 2015. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 1. do 14. června 2015
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Ostatní

Pondělí

1. 6.

mše sv. není

Úterý

2. 6.

mše sv. není

Setkání na vikariátu Písek.

Středa

3. 6.

18,00 Za Vilmu Klemovou, Jarmilu a
Františka Liškovy a jejich rodiče

19,00 Biblická hodina
Společenské centrum

Čtvrtek

4. 6.

Pátek

5. 6.

Sobota

6. 6.

14.30 mše sv. Centrum
sociálních služeb
18,00 Výroční mše svatá za Karla
Poláka, jeho rodiče a d. v o.
18,00 Za farníky
Slavnost Těla a Krve Páně
(přesunutá ze čtvrtka)
8,15 Ke cti Eucharistického Krista

10,00
mše sv.

Neděle

7. 6.

Pondělí

8. 6.

mše sv. není

Úterý

9. 6.

18,00 Za farníky

19,00 Farní rada na faře

Středa

10. 6.

18,00 Volná intence

19,00 Modlitební setkání
Společenské centrum

Čtvrtek

11. 6.

Pátek

12. 6.

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18,00 Ke cti Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova

Sobota

13. 6.

18,00 Volná intence

Neděle

14. 6.

18.00 mše sv. Voltuš

8,15 Volná intence

Farní zájezd
10,00
mše sv.

