ÚVODEM
Jestliže mladí jsou povoláni otevírat nové brány, staří od nich mají klíče
Čtyřicet dní po Vánocích slavíme Pána, který vstupuje do chrámu
a vychází tak v ústrety svému lidu. Na křesťanském východě se tento svátek
nazývá přímo „Svátek setkání“. Je to setkání mezi Bohem – Dítětem, přinášejícím
novost, a lidstvem setrvávajícím v očekávání, jak jej reprezentují starci v chrámu.
V chrámu dochází také k dalšímu setkání; setkání mezi dvěma páry, na jedné
straně mladí, Maria a Josef, a na druhé staří, Simeon a Anna. Staří přijímají mladé
a mladí čerpají ze zkušenosti starých. Maria a Josef nacházejí totiž
v chrámu kořeny svého lidu, a to je důležité, protože Boží příslib se neuskutečňuje
individuálně a jednorázově, nýbrž společně a v průběhu dějin. A nacházejí
rovněž kořeny víry, protože víra není vědomost, kterou lze získat z knih, nýbrž
umění žít s Bohem, které si osvojujeme na základě zkušenosti těch, kdo nás
předešli na cestě. Ti dva mladí tak při setkání se starci nacházejí sami sebe. A oba
starci na konci svých dní dostávají Ježíše, který je smyslem jejich života. V této
události se naplňuje Joelovo proroctví: „Vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou
mít prorocká vidění“ (3,1). V onom setkání mladí spatřují své poslání a starým se
uskutečňují jejich sny. K tomu všemu dochází proto, že centrem setkání je Ježíš.
Pohleďme na nás, drazí bratři a sestry. Všechno začalo setkáním
s Pánem. Ze setkání a povolání se zrodila cesta. Je zapotřebí rozpomenout se
na to. A pokud se dobře rozpomeneme, uvidíme, že v onom setkání jsme nebyli
s Ježíšem sami. Byl tam také Boží lid, církev, mladí a staří, stejně jako v evangeliu.
Je tu jeden zajímavý detail: zatímco mladí Maria a Josef věrně dodržují předpisy
Zákona – evangelium to připomíná čtyřikrát – a vůbec nemluví, staří Simeon
a Anna přispěchají a prorokují. Mohlo by se zdát, že tomu má být naopak. Obvykle
jsou to mladí, kdo odhodlaně mluví o budoucnosti, zatímco staří uchovávají
minulost. V evangeliu se však děje opak, protože když se setkáváme s Pánem,
pravidelně se dostavují Boží překvapení. Aby se mohly přihodit v životě, je dobré
pamatovat na to, že abychom se mohli opět setkat s Pánem, nesmíme vynechat
druhého člověka: nikdy neopomíjet druhého, nikdy se nedopouštět generačního
skartování, nýbrž doprovázet se navzájem každý den, s Pánem v našem středu.
Neboť jestliže mladí jsou povoláni otevírat nové brány, staří od nich mají klíče.
A začátek cesty s Pánem spočívá v navracení se ke kořenům s uchem
nastaveným těm starším. Není budoucnosti bez tohoto setkání mezi starými
a mladými, není růstu bez kořenů a není rozkvětu bez nových výhonků. Proroctví

nemůže být nikdy bez paměti, ani paměť bez proroctví, vždy je zapotřebí
vzájemného setkání.
Dnešní roztěkaný život vede k zavírání mnoha bran k setkáním, často
ze strachu z druhého – vždycky zůstávají otevřeny dveře nákupních center
a spojení na internetu. – Avšak v životě věřícího tomu tak být nemá. Bratr a sestra,
které mi Bůh dává, jsou součástí mého příběhu, jsou darem, jenž je třeba
ochraňovat. Ať se tedy nestává, že bychom na obrazovku mobilního telefonu
hleděli více než do bratrových očí, nebo se zaměřovali na své programy více než
na Pána. Když se zaměřujeme především na technické projekty a struktury,
zasvěcený život přestává být přitažlivý a sdělný; nekvete, protože zapomíná na „to,
co se skrývá pod zemí“, totiž na kořeny.
Zasvěcený život se rodí a obrozuje ze setkání s Ježíšem, takovým jaký je:
chudý, čistý a poslušný. Postupuje se v něm po dvou kolejích: na jedné straně je
iniciativa Boží lásky, z níž všechno vychází a k níž se vždycky musíme navracet.
Na druhé straně je naše odpověď, která vychází z pravé lásky, nejsou-li v ní žádná
„pokud a ale“, když následuje Ježíše chudého, čistého a poslušného. Takže
zatímco světský život shromažďuje zálohy, zasvěcený život ponechává pomíjivé
bohatství stranou, aby objal Toho, který zůstává. Světský život následuje záliby
a rozmary svého „já“, zasvěcený život osvobozuje city od veškerého vlastnění, aby
bylo možné plně milovat Boha a druhé. Světský život umanutě směřuje za tím, co
chce; zasvěcený život volí pokornou poslušnost jako svobodu, která je větší.
A zatímco světský život brzy zanechává ruce i srdce prázdné, život podle Ježíše
naplňuje pokojem až do konce, jak čteme v evangeliu, kde staří šťastně dospívají
ke sklonku života, s Pánem v náručí a s radostí v srdci.
Jak dobré je pro nás držet Pána „v náručí“ (Lk 2,28) jako Simeon! Nejen
v hlavě a v srdci, ale na rukou, při všem, co děláme: v modlitbě, při práci u stolu,
u telefonu, ve škole, s chudými – kdekoliv. Nést Pána na rukou je protilátkou
na osamocený mysticismus i bezuzdný aktivismus, protože reálné setkání
s Ježíšem napřimuje jak zbožné sentimentalisty, tak hektické podnikatele. Zažívat
setkání s Ježíšem působí také jako lék na ochromení normalitou a dovoluje otevřít
se převratné každodennosti milosti. Svolit k tomu, aby se s námi setkal Ježíš,
pozvat Ježíše k setkání je tajemstvím udržení živého plamene duchovního života.
Je to způsob jak se nedat vtáhnout do přidušeného životního stylu, v němž
stížnosti, hořkost a nevyhnutelná zklamání nabývají vrchu. Setkat se s Ježíšem
jako bratři a sestry, mladí a staří, abychom překonali neplodnou rétoriku „krásných
starých časů“ - nostalgii zabíjející duši - a umlčeli slova o tom, že „tady není dobře
už vůbec nic“. Pokud se každý den setkáváme s Ježíšem a s bratřími, srdce se
nezpolarizuje buď směrem k minulém nebo k budoucímu, nýbrž žije Božím dnes,
v pokoji se všemi.
Na konci evangelií dochází k dalšímu setkání s Ježíšem, které může
inspirovat: setkání s ženami u hrobu. Vydaly se hledat mrtvého, jejich cesta se
zdála zbytečná. Také vy kráčíte světem proti proudu. Světský život snadno
zavrhuje chudobu, čistotu a poslušnost. Avšak jděte dál, stejně jako ony ženy,
navzdory obavám, že bude nutné odvalovat těžké kameny (srov. Mk 16,3).

A stejně jako ony ženy, potkávejte vzkříšeného a živého Pána jako první,
přitiskněte ho k sobě (srov. Mt 28,9) a okamžitě ho hlásejte bratřím, s očima
zářícíma velikou radostí (srov. v. 8). Takto jste věčným úsvitem církve. Přeji vám,
abyste už dnes oživili setkání s Ježíšem a kráčeli společně k Němu – to dá světlo
vašim očím a pevnost vašim krokům.
Papež František 2. 2. 2018 (www.radiovaticana.cz)

NAPSALI
Advent a Vánoce 2018
Chtěla bych se s Vámi, milými spolufarníky, podělit o zážitky a dojmy
adventu i vánočních svátků 2018. Adventní pondělky pro nás seniory vždy vytvořily
malé, ale milé vzájemně laskavé společenství. Pravé agapé – „hody lásky“.
Vyjadřuji za seniory dík o. Petrovi, který se o nás vzorně staral včetně úklidu
po nás. V průběhu adventu jsem zaslechla tolik starostlivých otázek. Kde bude ten
vánoční stromek? Kde vlastně budou letos jesličky? Štědrý den – ráno – vánoční
strom stojí už týden, jsou již na něm zavěšena světla a světelný řetěz je vidět
i za hlavním oltářem u obrazu Prozřetelnosti Boží. Pro mě naznačuje zúženou
cestu k cíli „nahoru“. Jedna otázka zodpovězena. Štědrý den – půlnoční v Šenově
– při vstupu hlavním vchodem „úžas“. Před hlavním oltářem Betlém v životní
velikosti. Od vchodu se jeví jakoby vytvořený z živých lidských bytostí. Šest
lidských postav a jesličky s Ježíškem. Při bližším pohledu každý zjistil, že je to
krásné dílo mistrných lidských rukou a opět originální nápad našeho duchovního
správce. Strom letos zdoben perníčky s pestrým zdobením. Máme ve farnosti
i obětavé umělce. Važme si toho! Nádhera. Takže už víme vše. Překvapila mě
jedna farnice, která na půlnoční nebyla. Když přišla na ranní mši sv., viděla vše již
nasvícené a krásné, slzela dojetím. Za zmínku stojí i setkání těch, kteří pomáhají
ve farnosti, ve čtvrtek 27. 12. po večerní mši sv. Tím, že patřím ke skupině opravdu
již těch starších, velice mi schází osoby, které už nejsou mezi námi, nebo jejich
současný zdravotní stav jim nedovoluje setkání se zúčastnit. Z toho samozřejmě
vyplývá, že ubývá i těch, kteří pomáhají ve farnosti. Chci věřit, že duchovní správce
bude mít ve farnosti vždy dost ochotných farníků, na které se může spolehnout.
A ti, kteří už dnes nejsou fyzicky zdatní, mohou se za farnost a duchovního
správce denně modlit tak, jak se modlíme společně ve 20:00 za město a obec.
Když vznikla aktivita jednotlivců vzít si patronát nad zastupiteli, neměli bychom
zapomínat na patronát nad - pro nás „cennějším zastupitelem“. Jsem ráda, že
ve farnosti existuje informátor, kterým je Zdroj, v němž se můžeme sdílet. Jen
nevím, zda si ho všichni farníci přečtou. Snad alespoň někdo. Jsou to jen střípky
postřehů lahodné našemu oku. Stejně krásně bylo jistě i v našich srdcích a našich
rodinách. Prozřetelnost Boží se o šenovskou farnost vždy dobře starala a stará se
i nadále. V rámci pastorace je nám nabízeno tolik aktivit od neděle – do neděle, jen
je alespoň občas využívejme! My „dříve narození“, nebuďme zakonzervovaní.
„Nebojte se“ je v Bibli uvedeno 366 krát.
Požehnaný Nový rok 2019 přeje Evženie Kotulová

Poděkování a plánovaná změna rozpisu bohoslužeb
Sestry a bratři. Chci vám všem poděkovat za začátek liturgického roku,
za advent a Vánoce 2018. Především těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli
ke krásné oslavě Narození Božího Syna. Vážím si vaší práce a všech vašich obětí
pro farnost. Také srdečně děkuji za vánoční pozdravy a přání do nového roku.
Už dlouho přemýšlím o novém uspořádání bohoslužeb, především v neděli.
Jsem vždycky rád, když je komunita farníků co nejvíce při bohoslužbách
pohromadě, když se většina věřících aktivně účastní bohoslužby a také když jsou
dobře a včas zajištěny liturgické služby, které potřebujeme ke mši sv. Bohužel
tomu tak často není. Je zřejmé, že zajistit tři mše sv. v neděli začíná být v našich
reálných podmínkách čím dál komplikovanější. Jaké je tedy realita? Pomalu
ubývající počet věřících, kteří se různě „přelévají“ na třech bohoslužbách. Obtížné
shánění ochotných čtenářů Božího slova, které často vyplývá z pozdního příchodu
mnohých – na poslední chvíli, kdy je těžké už něco zajistit, připravit si text. A tak
i když je při mši sv. přítomno mnoho šikovných lidí, bohoslužby jsou čím dál tišší –
čím pozdější čas bohoslužby, tím méně věřících se aktivně zapojuje. Už celé
desetiletí si lámu hlavu co s takovým přístupem. Napadlo mě, že je možná čas
ubrat v neděli jednu mši sv. Vyvstala ovšem otázka kterou. Závěr: mše sv. v 8:00
ve Václavovicích a v 10:00 v Šenově za farníky. Termín, ke kterému bychom mohli
začít s touto změnou je 30. 6. 2019. Rád bych také upravil bohoslužby ve všední
dny. S návštěvností bohoslužeb ve všední dny je to totiž ještě horší. Od května
proto nebude ranní sobotní mše sv. Čím dál častěji bývá v sobotu dopoledne
pohřeb a někdy svatba, i když výjimečně. Farníci mohou tedy využít k účasti
na eucharistii i pohřební mši sv. Když nastane doba adventní, postní nebo svátky,
mše sv. v sobotu bude normálně. Připomínám možnost objednat si jubilejní mši sv.
právě na sobotní dopoledne. Co vy na to? Budu rád za vaše názory.
Pohřby je možné objednat kdykoli kromě času, kdy jsem zaneprázdněn
ve vazební věznici, vyučováním náboženství nebo při bohoslužbách. Pokud se
nedovoláte, nechte vzkaz na záznamníku a ozvu se hned, jak to bude možné.
Petr Okapal
Živý růženec
Živý růženec je společenství věřících, kteří se dobrovolně zavázali denně
se pomodlit jeden desátek růžence např. na úmysl Apoštolátu modlitby. Úmysl
modlitby na daný měsíc je vždy uveden v našem farním Zdroji. V jedné Růži se
modlí 20 věřících dohromady celý růženec, tj. 20 desátků.
Abychom mohli některé Růže doplnit za ty modlící se, kteří nás již opustili,
chci Vás naši farníci oslovit, zda byste byli ochotni stát se členy společenství
Živého růžence v naší farnosti a modlit se denně tuto krásnou mariánskou modlitbu
– jeden desátek růžence. Ten, který ještě není členem společenství v některé Růži
a chtěl by se k nim připojit, ať se u mne přihlásí (tel. číslo 731496053).
Marie Ryšková

Pro členy 7. růže živého růžence

PÍSMO SVATÉ NA KAŽDÝ DEN

Prosím členy 7. růže, aby mi na tel. číslo 733 676 626 nebo na email:
autodoprava.k@seznam.cz napsali kontakt na sebe jméno, tel. číslo, adresu
a popř. emailovou adresu.
Marie Kubíčková

NE – 27. ledna „My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.“
3. neděle v mezidobí
(z 1Kor 12,12-30)
PO – 28. ledna „Je posedlý.“ Znalci Písma jsou znepokojeni Ježíšem a jeho
radikálními změnami.
(z Mk 3.22-30)
ÚT – 29. ledna „Hle, moje matka a moji bratři!“ Mám snahu rozšiřovat moje
osobní vztahy – důvěry, přízně, milosrdenství.. ve všem, co spojuje lidi dohromady
ve vzájemné lásce a jednotě?
(z Mk 3,31-35)
ST – 30. ledna „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Neuzavírají mi předsudky mysl?
(z Mk 4,1-20)
ČT – 31. ledna „Kdo má, tomu bude dáno.“ Vidím v Bohu štědrého dárce?
(z Mk 4,21-25)
PÁ – 1. února „Semeno vzchází a roste, člověk ani neví jak.“ Zázrak růstu
se neděje hned před očima. Jsem trpělivý v čekání?
(z Jan 4,26-34)
SO – 2. února
Přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu
Svátek Uvedení Páně do chrámu
(z Lk 2,22-40)

CO SE DĚJE
27. 1. neděle – 3. neděle v mezidobí. Před každou mší sv. výstav NSO. Při mších
sv. sbírka na běžné potřeby farnosti.
1. 2. pátek – 1. pátek v měsíci.
2. 2. sobota – V 9:00 Mše sv. ze svátku Uvedení Páně do chrámu. Následují
dopolední návštěvy nemocných.
3. 2. neděle – 4. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na opravu fary. Při mši
sv. v 8:45 a v 10:30 kázání zaměřené na děti. V 15:00 růžencová pobožnost
v zimní kapli farního kostela s následnou farní kavárnou.
10. 2. neděle – 5. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby
farnosti.
12. 2. úterý – Pastorační rada farnosti po mši sv. (v 18:00) na faře. Téma: doba
postní.
17. 2. neděle – 6. neděle v mezidobí. Při mších sv. v 8:45 a v 10:30 speciální
bohoslužba slova pro děti. Při mších sv. sbírka na opravu farního kostela.
24. 2. neděle – 7. neděle v mezidobí. Před každou mší sv. výstav NSO. Při mších
sv. sbírka Svatopetrský haléř.

VÝNOSY A ZÁMĚRY DOBROVOLNÝCH SBÍREK
23. 12. 10 402 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
24. 12. 19 478 Kč mimořádná sbírka na chudé v ČR
25. 12. 21 763 Kč mimořádná sbírka na opravu farního kostela
30. 12. 8 184 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
1. 1. 15 783 Kč mimořádná sbírka na opravu farního kostela
6. 1. 12 775 Kč sbírka na opravu fary
Děkuji za všechny Vaše dary
13. 1. 7 687 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
20. 1. 14 072 Kč sbírka na opravu farního kostela
1. neděle v měsíci – sbírka na opravu fary
3. neděle v měsíci – sbírka na opravu farního kostela
4. neděle v měsíci únoru – sbírka Svatopetrský haléř

APOŠTOLÁT MODLITBY

únor

Všeobecný úmysl Obchod s lidmi – za velkodušné přijetí obětí nezákonného
obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl – Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu
s Bohem.

NE – 3. února
„Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně,
4. neděle v mezidobí
ale potom uvidíme tváří v tvář.“ (z 1Kor 12,31-13,13)
PO – 4. února Vyšel proti němu z pohřebních jeskyň člověk posedlý
nečistým duchem. Nežiji v hrobě sebedestrukce, negativity a sebekritiky?
(z Mk 5,1-20)
ÚT – 5. února „Dcero, tvá víra tě zachránila.“ Skrze víru se můžu i já
uzdravit.
(z Mk 5,21-43)
ST – 6. února „Což to není ten tesař, syn Mariin?“ Co si o sobě ten tesař
myslí? Jak rychlý soud, ale nejednám někdy podobně s těmi, které opravdu znám?
(z Mk 6,1-6)
ČT – 7. února Počal je posílat dva a dva a dával jim moc. Také já jsem
poslán přinášet dobré zprávy lidem. Můj život může být tím jediným evangeliem,
které kdy mnozí kolem mě budou číst.
(z Mk 6,7-13)
PÁ – 8. února „Požádej mě, oč chceš, a já ti to dám.“ Pýcha nedovolila
Herodovi couvnout. Jak moc mě ovládá pýcha?
(z Mk 6,14-29)
SO – 9. února „Pojďte stranou.“ Slyším to pozvání, abych strávil o samotě
klidnou chvíli?
(z Mk 6,30-34)
NE – 10. února
„Zde jsem, mne pošli!“
5. neděle v mezidobí
(z Iz 6,1-2a.3-8)
PO – 11. února Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Dovolím Ježíši, aby se
i mě dotkl svou mocí?
(z Mk 6,53-56)
ÚT – 12. února „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců?“
Nesrovnávám se taky s druhými a nedívám se svrchu na ty, kdo žijí odlišným
způsobem?
(z Mk 7,1-13)
ST – 13. února „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.“ Závist, urážky,
zlé myšlenky, vraždy. Co všechno vychází i z mého srdce? (z Mk 7,14-23)

ČT – 14. února „I psi se pod stolem živí z drobtů po dětech.“ Pokora této
ženy je odzbrojující. Žádala jen o drobky a důvěřovala, že jí budou stačit.
(z Mk 7,24-30)
PÁ – 15. února „Effatha.“ K čemu jsem hluchý, odříznutý od pravého života?
(z Mk 7,31-37)
SO – 16. února „Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě.“ Znám ten
správný soucit Boha, který obdarovává, uzdravuje, přibližuje?
(z Mk 8,1-10)
NE – 17. února
Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina.
6. neděle v mezidobí
(z Jer 17,5-8)
PO – 18. února Žádali na něm znamení z nebe. Farizeové mají zamčená
srdce. Někdy nevidím, co mám před očima, a stále chci ještě něco jiného.
(z Mk 8,11-13)
ÚT – 19. února „Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba?“ Ježíš klade
učedníkům devět pronikavých otázek.
(z Mk 8,14-21)
ST – 20. února Znova mu položil ruce na oči. Zrak se tomu člověku vrátil
postupně, ne najednou. Zkusím si uvědomit, jak mi modlitba pomáhá vnímat Boží
světlo.
(z Mk 8,22-26)
ČT – 21. února Základní otázkou Markova evangelia je: „Za koho mě pokládáte
vy?“ Petr odpovídá správně, ale je teprve na začátku.
(z Mk 8,27-33)
PÁ – 22. února I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se
mnou. Hospodin je můj pastýř.
(ze Žl 23)
SO – 23. února „Je dobré, že jsme zde.“ Zakouším někdy chvíle oslňujícího
Božího doteku?
(z Mk 9,2-13)
NE – 24. února
Buďte milosrdní.
7. neděle v mezidobí
(z Lk 6,27-38)

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH
NE – 27. ledna
3. neděle
v mezidobí

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

ÚT – 29. ledna

ŠK18:00

ST – 30. ledna
ČT – 31. ledna
sv. Jana Boska
PÁ – 1. února
SO – 2. února
Uvedení Páně
do chrámu

V 18:00

Za † Ludmilu Stachovou
Za Gerharda Moravce, manželku a duše v očistci
Za farníky
Za † Jana Havlase, sestru a rodiče
Za Jarmilu Kempnou

ŠK18:00

Za členy sdružení EH

ŠK 7:00

Ke cti NSJ od ctitelů

Š 9:00

Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

Za † rodiče Zelinovy, Panovy a 2 syny
Za Pavla Stachovského a maminku Aničku
Za farníky

NE – 3. února
4. neděle
v mezidobí

ÚT – 5. února
sv. Agáty
ST – 6. února
sv. Pavla Mikiho
a druhů

ŠK18:00

Na jistý úmysl

V 18:00

Za Anežku a Františka Brháčkovy a jejich děti

ŠK18:00

ST – 20. února

V 18:00

ČT – 21. února
PÁ – 22. února
Stolce sv. Petra

ŠK18:00

Za † Alžbětu Moravcovou,
manžela a rodiče z obou stran
Za kmotry a kmotřence
Za členy 3. růže živého růžence
Za Milana Spratka, dceru Lenku a živou rodinu
Za Štěpánku Kaločovou,
rodiče z obou stran a zetě Miroslava
Za farníky
Za rodinu Valentovu
Za Jindřicha Tomise,
manželku, syny, snachu a duše v očistci
Za Lubomíra Šiguta, syna a ostatní † rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o další Boží požehnání a ochranu
Za Karla Wranu, sestru a rodiče z obou stran
Za † Janu Kotulovou a živou rodinu
Za † Martu Kolegovou, manžela, živou a † rodinu
Za farníky
Za Miroslava Keliara a živou rodinu
Za živé a † členy 6. růže živého růžence
Za Zdeňku Ptáčkovou a manžela

ŠK 7:00

Na jistý úmysl

SO – 23. února
sv. Polykarpa

ŠK 7:00

Za † Horsta Rataje k 10. výročí úmrtí
a rodiče z obou stran
Za † Valerii Jarošovou,
manžela a rodiče z obou stran
Za Olgu Slívovou, manžela, živou a † rodinu
Za farníky

ČT – 7. února
PÁ – 8. února

ŠK 7:00

SO – 9. února

ŠK 7:00

NE – 10. února
5. neděle
v mezidobí
ÚT – 12. února
ST – 13. února
ČT – 14. února
PÁ – 15. února

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30
ŠK18:00
V 18:00
ŠK18:00
ŠK 7:00

SO – 16. února

ŠK 7:00

NE – 17. února
6. neděle
v mezidobí

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

ÚT – 19. února

ŠK18:00

NE – 24. února
7. neděle
v mezidobí

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

- Co má dát světlo, musí přestát žár. Viktor Frankl 
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