Zprávy a oznámení
Změny v pořadu bohoslužeb
Dne 27. - 28. 12. nebudou ve farnosti bohoslužby z důvodu dovolené duchovního správce.
Oprava údajů z minulého čísla FZ
V minulém čísle FZ bylo omylem uvedeno, že bohoslužby v pátek 30. 12. a v sobotu 31. 12. budou slouženy ve farním kostele. Vzhledem k místním zvyklostem však budou samozřejmě slouženy
v kostele městském.
Slavnost Zjevení Páně
Tříkrálovou vodu, křídu a kadidlo požehnáme o slavnosti Zjevení Páně, letos v pátek, 6. 1. 2012 při
mši svaté ve farním kostele ve Starém Rožmitále. Přineste si vhodné nádobky na svěcenou vodu.
Na kadidlo, křídu a sůl budou k dispozici vhodné sáčky.
Intence na rok 2012
Duchovní správce nyní přijímá intence pouze na první půlku roku 2012, intence na 2. polovinu roku
2012 bude, dá-li Pán, přijímat až od začátku června 2012.

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
V SOBOTU 7. 1. A V NEDĚLI 8. 1.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
Číslo 23 ročník VIII

25. prosince 2011

…A na zemi pokoj…
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení…“, volají nebeské
zástupy v Noci Narození Ježíše Krista.
Boží poslové v Lukášově evangeliu přejí lidem dobré vůle pokoj, toto slovo však v originále
znamená víc, než obvykle myslíme. Je to překlad hebrejského slova „ŠALOM“, které znamená
„neporušenost“, „blahobyt“, „dokončenost“ (ve smyslu „završení úsilí“). Slovo „šalom“ Izraelité
používají, pokud někdo někomu přeje dobro, nebo se někdo modlí za něčí dobro, dále žije-li
člověk v souladu s druhým člověkem nebo usiluje-li někdo o dobro obce, města či země. Dále
může zmíněné slovo označovat materiální prosperitu, fyzické bezpečí, ale i duchovní bohatství.
V tomto slově není žádná zlovůle…
A tak mi dovolte, milí čtenáři a milé čtenářky, popřát Vám „ŠALOM“, a to nejen o Vánocích.
P. Jan Kuník

I letos, a to už POJEDENÁCTÉ, bychom se rádi s dětmi zapojili do organizování CHARITNÍ
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Skupinky dětí – Tří králů – se vydají pro dary nejen do rožmitálských ulic a domácností, ale i do některých okolních vesnic.
Těm, kteří by chtěli přispět a koledníci nedorazí k nim domu, budou k dispozici speciálně
označené POKLADNIČKY v tyto 2 dny PO MŠI SV. I V MĚSTSKÉM A FARNÍM KOSTELE VZADU POD KŮREM.
Je možné přispět i DÁRCOVSKOU SMS ve tvaru – DMS KOLEDA – poslat na tel. č. 87777
(cena SMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
65 % z výtěžku sbírky bude opět použito na roční školné a zdravotní péči 17letého chlapce z
Indie Sachina Sadhure a na pomoc sociálně potřebným rodinám z Rožmitálska. Zbylou část
výtěžku použije Diecézní charita Č. Budějovice na provoz různých charitních zařízení a sociální
pomoc v ČR i zahraničí.
za Charitu J. Horníková a H. Hochmutová

Redakce Farního zpravodaje přeje všem farnicím
a farníkům hojnost Božího požehnání o Vánocích
i v novém roce 2012.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 4. 1. 2012. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.localizations.cz/rozmital

Použitá literatura: kolektiv: Nový biblický slovník, Návrat domů, Praha 1996

Sdílet radost s druhými
Kouzlo Vánoc nespočívá ani tak v rozzářených výlohách a předvánoční nákupní horečce, ale
v tom, že se sejde celá rodina. Musí se rozložit jídelní stůl, aby se za něj vešli i prarodiče a děti, a
někdy také blízcí přátelé nebo osamělý soused. Kouzlo Vánoc, to je i radost z hraček, které děti
našly pod stromečkem, radost z dárku od manžela, který dokázal vytušit, co jsem si potichu tolik
přála. Je to radost z toho, že mohu druhému něco dát, že ho mohu něčím potěšit.
Svátky ale mohou člověku přinést i zklamání z nenaplněných očekávání. Nemluvím o ranní
kocovině, žlučníkových záchvatech či výdajích, které nutně poznamenají lednový rozpočet, mám na
mysli prázdná místa u štědrovečerního stolu, jež člověka tolik bolí: tady měl sedět „marnotratný
syn“, který dnes prostě „musel“ za kamarády, tady manžel, který i letos musí být v práci, tady děti,
které tento rok slaví Vánoce u druhých tchánů. A co teprve prázdná místa po našich blízkých, kteří
nás v tomto roce navždy opustili! Čím je člověk starší, tím víc bolestně prázdných míst kolem sebe má.
V mnoha lidech vzbuzuje toto období všeobecného veselí spíše obavy, protože o to více pociťují
svůj vlastní smutek. Je možné smutek a zklamání, které nás mohou o svátcích čekat, přece jen poněkud zmírnit? Vánoční svátky nám především připomínají, že je mnohem radostnější dávat než brát,
a proto si zaslouží velký obdiv ti, kdo navzdory všemu dokážou na svá trápení, smutek a těžkosti
zapomenout a sdílet radost s druhými. Svatý Pavel říká: „Plačte s plačícími,“ a hned dodává: „Radujte se s radujícími se.“ Nejlíp je těm, kdo mají vnímavé a soucitné srdce, a závist, vlastnost tak
lidskou a pochopitelnou, dokážou odsunout stranou. Takoví lidé, kteří zapomenou sami na sebe, se
pak mohou otevřít radosti, již prožívají ti druzí.
Sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení: není to jeden z nejkrásnějších projevů křesťanské lásky? Napodobujeme tak nebeského Otce, který se o svaté noci radoval nad svým synem,
děťátkem ležícím na seně, jemuž lidé jako přístřeší nabídli jen ubohou chatrč. A jestliže zapomenout
na vlastní bolest nám připadá jako nedosažitelné hrdinství, jestliže se opravdu radovat nedokážeme,
můžeme si alespoň říci, že pravděpodobně prožíváme opravdové Vánoce – podobné těm úplně
prvním, kdy Panna Maria a svatý Josef v podmínkách, které si jen těžko dokážeme představit, poprvé spatřili Vládce pokoje.
Zpracováno podle knihy Denise Soneta: Já tě snad přetrhnu, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Odkud je tradice stavění betlémů?
Zvyk stavět v našich chrámech či domácnostech betlém souvisí s úctou k místu narození Spasitele, která je velice starobylá. Její kořeny sahají až k životu sv. Jeronýma, jenž se roku 385 odebral
z Říma do Betléma, kde žil v blízkosti betlémské jeskyně až do své smrti roku 420. Zde, na místě,
kde se narodil Pán Ježíš, vznikl také jeho překlad Písma svatého do latiny a většina jeho listů.
V jednom z nich píše: „Kdykoliv pohlédnu na místo, kde se narodil můj Spasitel, dávám se s ním do
rozhovoru. Říkám mu: Ach Pane Ježíši, v jak tvrdých jeslích zde ležíš pro mou spásu. Jak ti to mám
oplatit? A tehdy, jakoby mi božské Děťátko pravilo: Nežádám si ničeho, leč abys zpíval Sláva na
výsostech Bohu…“
Jesle, ve kterých spočinul narozený Spasitel světa, měli podle sv. Jeronýma ve veliké úctě už
první křesťané. Zbožná císařovna sv. Helena je pak nechala umístit do stříbrné schrány a v roce 642
byly přeneseny do Říma. Své místo nalezly v podzemní kapli baziliky Sancta Maria Maggiore.
Každoročně je pak věřící uctívali, když byly o vánočních svátcích vystavené spolu s obrazem Ježíška na slámě.
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Uvádí se, že na Vánoce roku
1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév s jeslemi, do kterých položil na slámu sošku milostného
Jezulátka. K jeslím pak přivedl také živého vola a osla. U jesliček pak spolu se svými řeholními
spolubratry i lidmi z širokého okolí slavili v noci narození Spasitele mši svatou. Velice brzy se tato
vánoční pobožnost rozšířila i do dalšího křesťanského světa.
Zpočátku bývalo představení vánočních jeslí v chrámech i domácnostech velmi jednoduché
v duchu obyčeje sv. Františka. Později začali středověcí umělci vyobrazovat místo narození Páně
jako budovu, aby tak naznačili, že chlév v Betlémě byl vlastně prvním křesťanským chrámem.
Kromě znázornění Jezulátka, Panny Marie a sv. Josefa se začínají u jesliček objevovat také pastýři,
jak mladí, tak i staří, anděl s nápisem „Sláva na výsostech Bohu“, někdy i postavy proroků ze Starého zákona. Na svátek Zjevení Páně (Tří králů) pak jesličky doplnily postavy tří mudrců vedené
hvězdou k Betlému.
Lidová zbožnost také často umísťovala jesličky do panoramatu národní krajiny či města a připojila i postavy v národních krojích, aby se tak znázornilo, že Kristus přišel na svět pro lidi celého
světa a všech národů.
Martin Weis, převzato z Katolického týdeníku, č. 51- 52/2003

Zprávy z české církve
Zemřel Václav Havel
Dnes (18. 12. 2011) ve věku 75 let zemřel poslední československý a první český prezident Václav
Havel. Česká biskupská konference (ČBK) ústy svého předsedy vyslovuje jeho rodině a všem blízkým upřímnou soustrast.
Čeští a moravští biskupové děkují Bohu za život Václava Havla a velmi si cení všeho, co tento velký
člověk, který se zasloužil o pád totalitního komunistického režimu, učinil pro naši zemi a celý národ.
Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn
v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky, to jsou jen
některé z významných životních rolí Václava Havla, který zemřel dnes 18. 12.2011 ráno. V posledních chvílích ho doprovázela manželka Dagmar Havlová a jedna ze sester boromejek, které se o něj
v posledních měsících staraly.
Autor: Markéta Šindelářová
Prohlášení arcibiskupa Duky k úmrtí Václava Havla 18. 12. 2011, 15:45
Dnes dopoledne po bohoslužbě s papežským nunciem Giuseppe Leanzou a s kardinálem Miloslavem Vlkem jsem obdržel zprávu o úmrtí prezidenta Václava Havla.
Zemřel muž, kterému náš národ vděčí za návrat suverenity a svobody v naší vlasti. Zemřel člověk,
který žil pro tuto zemi a její demokratický rozvoj. Rovněž tak vděčíme jeho postoji za to, že nikdo
nemusí mít pocit, že za návrat svobody a demokracie zaplatil tento národ násilím, proléváním krve a
nastolením pomsty. Zemřel ten, který věděl, co je ztráta svobody, popírání důstojnosti člověka, co je
útlak a vězení. Jsem přesvědčen, že všichni, napříč celou společností bez ohledu na politické, či
náboženské přesvědčení jsme povinni mu vzdát čest a dík.

Mnichov
Kostel sv. Štěpána (St. Stephan Kirche, Thalkirchnerstr. 11, 80331 Mnichov
24. 12. – předvečer slavnosti Narození Páně 23.00 hodin mše svatá (ve slovenštině)
25. 12. – slavnost Narození Páně 9.45 hodin mše svatá (v češtině)
26. 12. – slavnost sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny 9.45 hodin mše svatá (ve slovenštině)
1. 1. – Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie 9.45 hodin mše svatá (v češtině)
6. 1. – Zjevení Páně 9.45 hodin mše svatá (ve slovenštině)
8. 1. – Křtu Páně 9.45 hodin mše svatá (v češtině)
Kontakt:
Česká misie krajanů, P. B. Švehla, email: misie@misie-nemecko.com, web: www.misie-nemecko.com
Stuttgart
Kostel sv. Štěpána (St. Stephan Kirche, Rotenwaldstr. 98, 70197 Stuttgart
24. 12. – předvečer slavnosti Narození Páně 22.00 hodin mše svatá (ve slovenštině)
26. 12. – slavnost sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny 14.30 hodin mše svatá (v češtině)
Zirndorf (blízko Norimberku)
kaple Marie Goretti (Kapelle Maria Goretti), An der Weinleithe 35, 90507 Zirndorf
26. 12. – slavnost sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny 11.00 hodin mše svatá (Štěpánská koleda)
6. 1. – Zjevení Páně 11.00 hodin mše svatá
Kontakt: P. B. Švehla, email: misie@misie-nemecko.com, web: www.misie-nemecko.com

Vídeň
Kostel Dona Bosca (SALESIANUM), Hagenmüllergasse 31, Wien 3
24. 12. – předvečer slavnosti Narození Páně 16.00 hodin vánoční mše sv. pro děti a rodiče v kapli
Chrám Panny Marie na Nábřeží, Salvatorgasse 12, Wien 1
25. 12. – slavnost Narození Páně 8.30 hodin mše svatá
26. 12. – slavnost sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny 8.30 hodin mše svatá
1. 1. – Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie 8.30 hodin mše svatá
6. 1. – Zjevení Páně 8.30 hodin mše svatá
Kostel Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg 63, Wien 1
24. 12. – předvečer slavnosti Narození Páně
24.00 hodin půlnoční mše svatá, Chrámový sbor zpívá Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
25. 12. – slavnost Narození Páně 10:00 hodin mše svatá, zpívány tradiční vánoční koledy
26. 12. – slavnost sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny 10.00 hodin mše svatá
1. 1. – Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie 10.00 hodin mše svatá
6. 1. – Zjevení Páně 10.00 hodin mše svatá
Kontakt: P.Dr. Jan Horák SDB, Hagenmüllergasse 31, A- 1030 Wien, http://www.rozhledy.at

Londýn
Kostel Panny Marie Lasalettské a sv. Josefa, (Our Lady of La Salette and St. Joseph)
14 Melior Street, London SE1 3QP
24. 12. – předvečer slavnosti Narození Páně 20.30 hodin mše svatá (ve slovenštině)
25. 12. – slavnost Narození Páně 13.00 hodin mše svatá (ve slovenštině)
26. 12. – slavnost sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny (mimo Londýn!) 13.00 hodin mše svatá
(ve slovenštině), (St. Peter & Al Souls, Geneva Street, Peterborough, PE1 2RS)
30. 12. 19.30 hodin mše svatá (anglicky – společná mše)
31. 12. – památka sv. Silvestra 20.30 hodin mše svatá (ve slovenštině)
1. 1. – Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie 13.00 hodin mše svatá (ve slovenštině)
Svátost smíření je možno přijmout před a po každé mši svaté.
Kontakt:
Slovenská katolická misie, Fr Tibor Borovský, email: info@scmlondon.org, web: www.scmlondon.org

Činím toto prohlášení jménem České biskupské konference, jménem církve, do jejíhož společenství
křtem i svátostí biřmování a přijetím Eucharistie zesnulý patřil a která mu je také vděčna za možnost
života ve svobodě a za obnovu celocírkevního života. Myslím, že má slova v duchu ekumény mají
svou váhu pro všechny, kdo se odvolávají na Ježíše Krista.
Tato slova patří mému příteli, spoluvězni. S ním podle mého soudu se končí jedna z nejkrásnějších
etap mého života, ve které Václav a jeho statečné postoje se staly neodmyslitelnou součástí. Věřím,
že tato etapa neskončila. Při našem posledním hovoru při přípravě novoročního televizního programu jsme hovořili o vizích do budoucna. Uslyšíme je na Nový Rok, který se nám tak stal „bezčasím“. Věřím, že teď přišel k němu na závěr adventu Ten, o kterém jsme spolu tolik hovořili. Platí
slova našeho posledního setkání: „Není mi dobře, ale my víme, že On JE.“ … Díky, Václave!
A já vím, že mu přišel v ústrety.
Po všech námahách, strastech a bolestech odpočiň si v pokoji, který Ten, který Je, Ti přichystal.
Requiem aeternam dona ei Domine.
K jeho památce nechť se dnes rozezní všechny zvony všech kostelů a kaplí v naší zemi v 18.00 hodin.
V Praze, o čtvrté neděli adventní, 18. prosince 2011 + Dominik Duka OP arcibiskup pražský

Pohřeb prezidenta Václava Havla
V pátek 23. prosince 2011 se od 12.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnilo
poslední rozloučení s prezidentem Václavem Havlem. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup
Dominik Duka OP spolu s pomocným biskupem pražským Václavem Malým. Mše svaté se zúčastnili ústavní činitelé našeho státu, ale také významní zahraniční hosté. Na přání rodiny pokračoval smuteční obřad v krematoriu a celý ceremoniál pak skončil uložením urny s popelem.
Podle Tiskového střediska České biskupské konference, redakčně upraveno

Vánoční program některých českých biskupů
Mons. Jiří Paďour OFMCap., biskup českobudějovický
Štědrý den 24. prosince v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém nám. v Českých Budějovicích, mše sv. od 24.00
Slavnost Narození Páně 25. prosince v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém
nám. v Českých Budějovicích, 9.30
Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém nám. v Českých Budějovicích, 15.00 - Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický
Štědrý den 24. prosince v kostele sv. Václava v Novosedlech nad Nežárkou od 20.00 mše sv. a
v kostele Nanebevzetí Panny Marie Proboštství v Jindřichově Hradci od 22.00 mše svatá
Slavnost Narození Páně 25. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie Proboštství v Jindřichově Hradci od 8.30 mše svatá a v klášteře Kongregace školských sester de ND. v Kardašově Řečici
od 10.30 mše svatá
Předvečer Nového roku 31. prosince v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých
Budějovicích od 15.00 mše svatá
Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna v kostele sv. Víta v Českém Krumlově od 9.30 mše
svatá
Slavnost Tří králů 6. ledna v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích
od 15.00 mše svatá
Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský
Štědrý den 24. prosince v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha- Hradčany půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně 25. prosince v katedrále sv. Víta v Praze - Hradčany od 9.30 PrahaHradčany, katedrála – mše svatá

Předvečer Nového roku 31. prosince v katedrále sv. Víta v Praze – Hradčany od 16:00 – mše svatá
na poděkování, závěr občanského roku
Mons. Václav Malý, světící biskup pražský
Štědrý den 24. prosince v kostele sv. Václava Praha-Smíchov – půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně 25. prosince v kostele sv. Jakuba Staršího Praha-Staré Město od 10:30
mše svatá a v katedrále sv. Víta Praha-Hradčany od 17.00 nešpory
Svátek sv. Štěpána 26. prosince v katedrále sv. Víta Praha-Hradčany od 9.30 mše svatá s trvalými
jáhny
Předvečer Nového roku 31. prosince v katedrále sv. Víta Praha-Hradčany od 16.00 hodin děkovná
bohoslužba
Mons. Karel Herbst
Štědrý den 24. prosince 16:00 Skorkov, kostel sv. Jana Křtitele – mše svatá
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
Štědrý den 24. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni od 22.00 a v katedrále
sv. Bartoloměje bohoslužba slova od 24.00 hod.
Slavnost Narození Páně 25. prosince v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, mše svatá od 10.30,
pontifikální nešpory od 16.00 hod.
Svátek sv. Štěpána 26. prosince v kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni, mše svatá s přenosem
ČRo od 9.00 hod.
Svátek sv. Mláďátek betlémských 28. prosince setkání biskupů v Praze – Vinoři
Svátek Svaté rodiny 30. prosince v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, mše svatá od 8.00 hod.
Předvečer Nového roku 31. prosince v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, mše svatá od 16.00 a
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, mše svatá od 24.00 hod.
Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, mše svatá od
10.30 hod.
Slavnost Tří králů 6. ledna v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, mše svatá od 16.30 hod.
Autor: Jan Zasadil, Tiskové středisko České biskupské konference, redakčně upraveno

České vánoční bohoslužby v Evropě
České a slovenské mše bude možné během Vánoc navštívit i v českých krajanských misijích po
celém světě. Přinášíme nabídku některých z nich.
Řím
Velehrad, kaple Poutního dom, Via delle Fornaci 200, 00165 Řím
24. 12. – předvečer slavnosti Narození Páně 23.00 hodin mše svatá – Vigilie Narození Páně
25. 12. – slavnost Narození Páně 10.00 hodin mše svatá
26. 12. – slavnost sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny 9.00 hodin mše svatá
27. – 30. 12. 7.30 mše svaté
31. 12. – památka sv. Silvestra 18.00 hodin děkovná mše svatá
1. 1. – Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie 10.00 hodin mše svatá
2. 1. 7.30 hodin mše svatá
6. 1. – Zjevení Páně 7.30 hodin mše svatá
Kontakt:
P. ThLic. Jaromír Zádrapa, SDB, email: velehrad@libero.it web: http://www.velehrad.net/

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 26. prosince 2011 do 8. ledna 2012
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

26. 12.

8,15 hod. Za Josefa a Marii Suškovy,
jejich syna a d. v o.
17,00 hod. Česká mše vánoční

27. 12.

mše sv. není

28. 12.

mše sv. není

29. 12.

8,15 hod. Na poděkování s prosbou
o Boží ochranu a požehnání
v nastávajícím novém roce

30. 12.

18,00 hod. Za rodinu Holanovu,
Hájkovu a celý rod

31. 12.

15,30 hod. Za Jaroslava Bečku

1. 1.

8,15 hod. Za farníky

Hvožďany

Bohutín

Třebsko

Ostatní

10,00 hod.

17,00 mše sv. ve Voltuši

14,00 hod.
9,45 hod.

14,00 hod.

2. 1.

mše sv. není

3. 1.

17,00 hod. Na poděkování a prosba za
Boží pomoc a ochranu po celý rok

4. 1.

17,00 hod. Za farníky

18,00 Modlitební
skupina ve Spol. centru

8,15 hod. Za † Vlastu Hoyerovou,
manžela Ivana a rodiče z obojí strany

14,30 mše sv. v Centru
sociálních služeb

5. 1.

11,00 hod. svatba J. Křivánka
a B. Jurové

6. 1.

18,00 hod. Na poděkování a
prosba za Boží pomoc a
požehnání v příštím roce

7. 1.
8. 1.

19,00 příprava na
biřmování na faře
18,00 Za † Vlastu Hoyerovou

8,15 hod. Za Josefa Částku, jeho
syna a d. v o.

15,00 hod.
9,45 hod.

11,30 hod.

