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NAŠE NADĚJE

Co je to první, co Vás napadne,
když
se dnes, v dnešním světě,
MINISTRANTI
str. 2
řekne slovo naděje?
• Veni, vidi, vici
Mně osobně vytane asi jako první
RODINY
str. 2
na mysli české přísloví „Naděje
umírá poslední“, přísloví, které stej• Zapište si do kalendáře
ně jako starolatinské „Dum spiro
(Pouť rodin, Setkání rospero“ – „Dokud dýchám, doufám“
din pardubické farnosti)
vyjadřuje hluboké přesvědčení o
ZPRÁVY
síle lidské touhy žít, o ochotě prát
Z DIECÉZE
str. 3-4
se o smysl života, nevzdat se.
• Týden vzájemného poSlovo naděje je pro
znání a porozumění
mne také velmi inten• Pamětní medaile k 700.
zivně spojeno s knivýročí katedrály sv. Duhou Viktora Frankla
cha
„A přesto říci životu
• Kněžské svěcení a primi- ano“, ve které tento
ce jáhna Míly
slavný vídeňský psyCHARITA - MISIE
str. 4-5 choterapeut židovského
původu vypráví své vlastní
• III. misijní den dětí
zkušenosti z let strávených
• Odlehčovací zařízení
v koncentračním tábo„Červánky“
ře.
• Průzkum zájmu občanů o
Frankl popisuje, jak
dopravu na mši sv.
schopnost uchovat si
AUGSBURGSKÉ
naději, že i ty sebeabOKÉNKO
str. 6
surdnější prožívané
• Co se děje u sousedů
věci mají jakýsi smysl,
• Velikonoční sbírka
byla bezpodmínečně
nutná
pro přežití. Ve
RŮZNÉ
str. 6-7
své knížce vzpomíná,
• Prosba
jak Ti, kteří tuto naději ve smysl
• Inzerát
ztratili, téměř okamžitě podléhali
• Pouť pro „chlapy“
nemocem a strádáním, kterým dříve v síle své naděje byli schopni
KALENDÁŘ
str. 8
• Termín setkání předpřed- po celá léta vzdorovat.
Zkrátka Frankl říká velmi jasně:
školáků
když
umře naděje, umírá i člověk
• Blahopřejeme

naděje v úspěšný vývoj. Naši společnosti se v mnohém daří a tak i u
mnohých tato naděje stále žije. A
je to dobře.
Nicméně mnozí již také na vlastní
kůži zakusili naprosto jednoznačně, jak tato naděje v pokrok a
v úspěch může být ošidná. Jak málo stačí k tomu, aby ji člověk ztratil... nebo aby se změnila
v zaslepenou a ničivou
ideologii: zdraví, kurs
dolaru, události světové politiky či ekonomiky. To vše jsou věci,
které ani v nejmenším
nemůžeme ovlivnit a
přesto je s nimi každá
jednotlivá lidská naděje
v úspěch bezpodmínečně
spojena.

A tak je asi důležité aspoň někdy
se také po naději ptát. V co my
doufáme? Co je nadějí dnešního
člověka? Co je mou nadějí?
Jsem přesvědčen, že v naší společnosti i přes mnohá zklamání,
která jsme zažili po sametové revoluci v roce 1989, je stále ještě silná

Svatodušní slavnost, završení velikonočního období, nám jasně
zvěstuje, kde se takováto naděje
bere: je to dar Ducha. Dar, který
nám Bůh nabízí jako pevný svorník
všech těch malých nadějí našeho
života.
Mons. Tomáš Holub
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Papež Benedikt ve své knížečce o naději, kterou napsal na
sklonku minulého roku,
k tomu říká docela prostě a
jasně:
Naděje, která má být skutečně nosná, nemůže být nadějí
jen pro jednotlivce, je třeba,
aby byla nadějí sdílenou,
založenou ne na úspěchu, ale na
zkušenosti vzájemné opory a
soudržnosti. Musí to být naděje,
která přesahuje horizont viditelného a přesto nebo snad právě proto
je schopná být nadějí velmi reálnou
i v těžkých okamžicích přítomnosti.

MINISTRANTI
VENI, VIDI, VICI
Do těchto tří slov se dá shrnout
naše účinkování na Diecézním
setkání ministrantů, které se tento
rok uskutečnilo v Ústí nad Orlicí.
Cestou tam se kromě malé
evangelizace v podání dvou z nás
nic nestalo.
V místě konání na nás čekal
pěkný den doslova nabitý soutěžemi a setkáními se zajímavými
osobnostmi, jako jsou například
bohoslovci či dobrovolní hasiči.
Program celého dne provázela
bodovaná soutěž, ve které Pardubické družstvo dosáhlo úspěchu
nejvyššího, i proto (nebo možná i
přesto) že bylo doplněno dvojicí
jičínských borců.
Celý den byl zakončen mší
svatou celebrovanou Mons. Dominikem Dukou
OP., který ve své homilii podtrhl důležitost ministrantské služby a povzbudil nás k dalšímu konání
tohoto důležitého poslání.

Zpět do Pardubic jsme se vraceli bohatší o
mnoho poznatků a čokoládu – cenu pro vítěze.
Martin Jakoubek

RODINY
ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE ….
Milé rodiny,
tak jako tomu bylo
v uplynulých dvou letech, tak i letos na začátku nového školního
roku, se bude konat
Pouť rodin pardubické farnosti. V tomto
roce budeme putovat poslední srpnovou sobotu –
30.8., a to do kostela sv. Jana Křtitele v Podskále
u Chrasti, kde společně začneme naši pouť mší
svatou. Následovat bude společný výlet do Toulovcových Maštalí (pískovcové skalní útvary), které se
nacházejí nedaleko Proseče u Skutče.
Podrobnější informace budou v červnovém
Zpravodaji.
PP

Milé rodiny,
i letos se sejdeme společně v salesiánském středisku
mládeže na již tradičním, tentokrát již VI. setkání rodin
pardubické farnosti, který
bývá spojen s Dětským dnem.
Letos se toto setkání koná
dne 31. května 2008.
S přednáškou na téma „Muž a žena pod pohledem Krista“ tentokrát vystoupí sestra Veronika Barátová.
Po odpoledním divadelním představení a mši
sv. bude následovat odveta ve fotbalovém utkání
družstev „FC Klášter“ a „FC SSM“
Podrobnosti o setkání rodin přineseme v příštím
čísle Farního zpravodaje
JP

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Všichni jste zváni na májové pobožnosti, které budou
každé úterý u sv. Jana Křtitele a každý pátek u sv. Bartoloměje,
kromě 1. května, kdy bude májová v klášterním kostele.
Začátek bude vždy v 17:30 hod.
Vaši pardubičtí jáhni.
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TÝDEN VZÁJEMNÉHO POZNÁNÍ A POROZUMĚNÍ

Vzájemné poznání a porozumění mezi lidmi věřícími - křesťany a lidmi hledajícími či jinak smýšlející-

mi je hlavní myšlenkou Týdne vzájemného porozumění. Současně by měl tento týden představit, jak
žijí křesťané v Hradci Králové, jaké jsou jejich životní hodnoty.
V rámci projektu se na různých místech Hradce
Králové uskuteční koncerty, divadelní představení,
filmové přehlídky, přednášky s tématikou z různých
oblastí, vycházejících z křesťanských kořenů Evropy.
Vyvrcholením akce bude benefiční koncert na náměstí Regiocentra Nový pivovar, jehož součástí
bude i představení jednotlivých církví působících
ve městě a osobní vyznání některých významných
osobností.

KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Pondělí 12. 5. 2008
17.00 Modlitebna CČH v Ambrožově ulici Setkání s básníkem Miroslavem Matoušem (Miroslav Matouš
+ biskup Štěpán Klásek)
17.30 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Přednáška + diskuze "O nedopověditelnosti
pravdy a dopověditelnosti lásky" (Prof. PhDr.
Radim Palouš, Dr.h.c. + Mons. Josef Socha)
18.00 Nové Adalbertinum Přednáška + diskuze "Média
a etika" (Václav Moravec + P. Karel Moravec)
20.00 Kino Centrál Film "Evangelium podle Matouše"
+ diskuze (P. RNDr. Tomáš Reschel, ThD. +
František Staněk, herec Klicperova divadla)
20.30 Katedrála Svatého Ducha Divadlo "Vražda v katedrále" + diskuze (Miroslav G. Částek + Daniel
Rumpik)
Úterý 13. 5. 2008
17.00 Nádvoří areálu husitského sboru kněze Ambrože
Divadlo "Pyšná princezna" (Divadlo Studna,
České Budějovice + biskup Štěpán Klásek)
18.00 Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
Přednáška + diskuze "Počátky křesťanství v
Čechách" (Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. + Mgr.
Petr Polehla)
18.00 Kino Centrál Film "Muž, který sázel stromy" +
diskuze (P. ThLic. David Bouma)
19.00 Klicperovo divadlo, studio Beseda Divadlo
"Citadela" + diskuze (Miroslav G. Částek + František Staněk, herec Klicperova divadla)
Středa 14. 5. 2008
14.30 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Přednáška + diskuze ("Velký třesk a Bible" Dr. Jiří
Grygar + biskup Dominik Duka OP)
17.00 Nové Adalbertinum Přednáška + diskuze + autogramiáda (Prof. P. Tomáš Halík + ČKA + Karmelitánské nakladatelství)
17.00 Nádvoří areálu husitského sboru kněze Ambrože
Divadlo "O Všudybylovi" (Divadlo Studna, České Budějovice + biskup Štěpán Klásek)
20.00 Kino Centrál Film "Devátý den" + diskuze (Mons.

ThLic. Tomáš Holub + P. PhDr. Radek Martinek +
František Staněk)
20.30 Kaple sv. Klimenta Divadlo "Každý své břímě" +
diskuze (Miroslav G. Částek + Daniel Rumpik)
Čtvrtek 15. 5. 2008
17.00 Knihovna města Hradce Králové Přednáška +
diskuze "Záznamy úžasu" (Jaroslav Šerých +
biskup Dominik Duka OP)
18.00 Masarykovo náměstí Koncert mládeže (Diecézní
centrum pro mládež královéhradecké diecéze a
Křesťanské společenství)
18.00 Evangelický kostel v Nezvalově ul. Přednáška +
diskuze "Ježíšova hrobka a naděje na vzkříšení" (Prof. ThDr. Petr Pokorný + ThDr. Pavel Otter)
19.30 Katedrála Svatého Ducha Koncert: Ludwig van
Beethoven, Missa solemnis, D dur
(Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa Liberec, Filharmonice Hradec Králové Dirigent
Mgr. Josef Zadina)
20.00 Kino Centrál Film "Missie" + diskuze (P. PhDr.
Tomáš Petráček PhD.,L.S.T. + František Staněk)
Pátek 16. 5. 2008
18.30 Nádvoří Městské hudební síně a nábřeží Labe
Mše svatá, oslava svátku sv. Jana Nepomuckého
(Základní církevní škola Jana Pavla II. + Biskupství královéhradecké)
20.00 Kino Centrál Film "Je třeba zabít Sekala" + diskuze (P. ThLic. David Bouma + František Staněk,
herec Klicperova divadla)
Sobota 17. 5. 2008
16.00 Kino Centrál Film "Anděl Páně" + diskuze (P.
Th.Lic. David Bouma + František Staněk, herec
Klicperova divadla)
19.30 Náměstí Regiocentra Nový pivovar Závěrečný
koncert (Lucie Výborná, Boni Pueri, Eva Pilarová,
Miroslav G. Částek)
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ZPRÁVY Z DIECÉZE
PAMĚTNÍ MEDAILE
K 700. VÝROČÍ
KATEDRÁLY SVATÉHO DUCHA
V HRADCI KRÁLOVÉ
Biskupství královéhradecké spolu
s občanským sdružením Katedrála
2008 připravuje vydání pamětních
medailí k 700. výročí katedrály
Svatého Ducha podle návrhu předního českého medailéra prof. Knoblocha. Předpokládáme emisi jen
omezeného počtu stříbrných medailí v ceně cca 1550,- Kč a medailí z tombaku v ceně cca 600 Kč.
Zájemci se mohou hlásit do 15.
května na adrese: Biskupství královéhradecké, Velké nám. 35, 500 03 Hradec Králové, nebo elektronickou poštou na adrese doskocil@diecezehk.cz.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
A PRIMICE JÁHNA MÍLY
Chci Vás všechny pozvat na 3 důležité události.
První se uskuteční v sobotu 28. června v 9:30
hod., kdy v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové
spolu s jáhnem Janem Barborkou přijmu kněžské
svěcení. Druhá proběhne zde v Pardubicích v neděli 29. června v 16:00 hod. bude „pardubická
primice“ v kostele sv. Jana Křtitele a po ní pohoštění na farní zahradě. V sobotu 5. července ve
13:30 hod. pak bude primice ve Světlé nad Sázavou, po které jste opět zváni na pohoštění.
jáhen Míla

C H A R I TA - M I S I E
III. MISIJNÍ DEN DĚTÍ
"Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky
a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,16)
Papežská misijní díla a moravskobudějovický děkanát brněnské diecéze vás zvou na

III. MISIJNÍ DEN DĚTÍ a 6. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ,
která se koná
v sobotu 31. května 2008
v Jemnici u Moravských Budějovic
Program:
9:00 Příjezd
10:00 Slavnostní zahájení, modlitba misijního růžence, pestré pásmo modliteb a písní - kostel sv.
Stanislava - náměstí
11:00 Misijní soutěže a hry pro děti, putování po stopách sv. Pavla - městský park
14:00 Beseda s účastníky misijní cesty do Papuy-Nové Guineje, promítání záběrů z misií, aktuální
novinky Papežských misijních děl, představení nových projektů - Kulturní dům
15:00 Slavnostní mše svatá - areál sokolovny
16:30 Benefiční koncert na podporu chudých z Papuy-Nové Guineje - na africké bubny hraje soubor
"Nsango malamu", jehož členové pocházejí z Konga, Angoly a ČR - areál sokolovny
17:30 Zakončení.
Polední občerstvení zajištěno. Po celý den bude možnost prohlédnout si misijní výstavu a seznámit
se s činností a materiály Papežských misijních děl v České republice.
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C H A R I TA - M I S I E
ODLEHČOVACÍ ZAŘÍZENÍ „ČERVÁNKY“ V TŘEBOSICÍCH
ZA VÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK
Jak již bylo napsáno, v polovině července minulého roku Oblastní charita Pardubice zahájila
činnost nových služeb v Odlehčovacím zařízení
„Červánky“ v Třebosicích. Péče v tomto zařízení je
určena seniorům, kteří z důvodu věku, chronického
onemocnění (např. demence) nebo omezené pohyblivosti potřebují soustavný dohled. Tato služba
pomáhá zejména rodinám, které se o svého blízkého běžně starají a potřebují z důvodu svého zaměstnání nebo odpočinku přenést péči o svého
blízkého na jinou osobu a přitom vědět, že je o něj
dobře postaráno.
K úhradě nákladů na pobyt slouží těmto lidem
především příspěvek na péči, který pobírají podle zákona
č. 108/2006 o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že kapacita zařízení nebyla dostatečně
využívána, přistoupili jsme po dohodě s Pardubickým krajem, který
má podstatný vliv na dotace této
služby, jmenovitě s členem rady
zodpovědným za sociální věci Bc.
Miloslavem Macelou, ke snížení
ceny za pobyt v zařízení. Jeden
den pobytu včetně sociálních služeb stojí v současnosti průměrně
cca 250,- až 350,- Kč a to podle
náročnosti péče o uživatele služby. Jedná se snížení ceny cca o
50%.

Středisko funguje každý všední den od 7:00 do
18:00 hodin. Klientům, kteří využívají minimálně
osmihodinový pobyt, zajišťujeme dopravu vlastním
mikrobusem zdarma. Vašim blízkým nabízíme nepřetržitý dohled po dobu pobytu, klidné venkovské
prostředí a tvůrčí naplnění volného času. Kritériem
pro přijetí jsou kapacitní podmínky a určitá míra
soběstačnosti. Zájemci o odlehčovací službu mohou kontaktovat přímo zařízení Červánky v Třebosicích, případně využít telefonních linek 466 970
227 nebo 775 296 833.
Za Oblastní charitu Pardubice
Bc. Karel Tajovský

PRŮZKUM ZÁJMU O DOPRAVU OBČANŮ
NA MŠI SV. DO KOSTELA V PARDUBICÍCH
Oblastní charita Pardubice nabízí pardubickým
farníkům možnost přepravy na nedělní mši sv. do
kostela v Pardubicích z domova a zpět. Služba bude v případě zájmu poskytována občanům se ztíženým pohybem a orientací.
Vybírán bude příspěvek na dopravné ve výši
cca 10 až 30 Kč za jednu akci, tzn. za cestu tam a
zpět, a to podle vzdálenosti z místa bydliště do
kostela.
Jedná se o využití možnosti, která vyplývá ze
zákona o sociálních službách poskytováním sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené občany. Tato sociální služba se poskytuje
občanům zdarma, tzn. sociální práce a doprovod.
Zde je nutné uhradit jen výše uvedenou část nákladů na dopravu. Rozdíl mezi vybranými příspěvky a
skutečnými náklady na dopravu bude uhrazen
z peněz získaných z Tříkrálové sbírky 2008. Soci-

ální péče o uživatelé této služby bude hrazena
z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
V případě prokázání špatné finanční situace
uživatele této služby na základě sociálního šetření
nebo přímluvy místní duchovní správy, popř. členů
klubu seniorů pardubické farnosti, nebude od něj
příspěvek na dopravu vybírán.
Zájemci o tuto službu ať se hlásí na telefonu
466 335 026, mobilu 775 296 845 nebo na arciděkanském úřadě v Pardubicích.
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AU G S BU RG S KÉ O KÉ N KO
Pro naše pravidelné, ale i nové čtenáře opět přinášíme překlad
článků z farního zpravodaje naší partnerské farnosti Augsburg.
I tentokrát se můžete těšit na široký výběr
zpráv z dílny Daniely V. a Markéty R. O
velikonočním poselství k nám opět promluví P. Mair, další stránky budou patřit
zprávám ze sociální stanice a křesťanské
školky. Velmi doporučujeme též osobní
zážitek z dětského biblického dne a v neposlední řadě si možná se zájmem přečtete o nejrůznějších připravovaných akcích v
„Medvědím sklepě.“ (pozn. název čtvrti
Bärenkeller)
-MR-

RŮZNÉ
PROSBA
Před dvěma lety v létě byl v Pardubicích na služebním pobytu pan Joby z Indie. Chodil denně na
mši sv. ke sv. Janu a tam jsme se i domluvili
(anglicky, šlo to těžko, protože moje angličtina není
valná, ale podařilo se). Dodnes si občas mailujeme
a pokaždé zdraví pardubáky, které za svého pobytu poznal.
Před časem poslal fotografii, kterou vám předkládám s prosbou, o kterou paní v popředí jde
(pana Hartla jsem poznala). Protože se mi nepodařilo zjistit, o koho jde, prosím o pomoc při identifikaci. Ráda bych mu vyhověla, i když pravděpodobně
už nikdy do Pardubic nepřijede. Ale na Pardubice
vzpomíná, poslal i fotografii pana Fibicha, kterou si
tady udělal. Zajímal se o varhany, protože je nikdy
neviděl, a tak si je na kůru prohlížel. Také jsem
zjistila, že pravidelně sleduje naši farní internetovou stránku.
Děkuji za pomoc.
Věra Novotná

INZERÁT
Bezpečnostní agentura přijme muže na pozici
vrátný – strážný na plný i zkrácený pracovní úvazek pro pracoviště v Pardubicích.
Nejedná se o ostrahu supermarketů, vhodné i
pro důchodce, stravenky zajištěny.
Bližší informace na tel.: 736 138 668.
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VELIKONOČNÍ SBÍRKA
HODINA PRO CHUDÉ
Děkujeme vám za vaši štědrost
při velikonoční sbírce „ Hodina pro
chudé“.

1. Na misie, tj.na chudé ve světě
se vybralo 1.922,50 Kč,
2. Adopci srdce: 2.350,00 Kč
3. Jídlo pro chudé 2.037,50 Kč.
KK

RŮZNÉ

Hora Matky Boží - Králíky
www.kraliky-klaster.cz

www.poutnidum.cz

POŘÁDÁ

POUŤ PRO „CHLAPY“
KAŽDÝ SPRÁVNÝ KŘESŤANSKÝ CHLAP JE ZVÁN NA HORU MATKY
BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH NA POUŤ PRO CHLAPY S CHLAPSKÝM PROGRAMEM (DUCHOVNÍ I NEDUCHOVNÍ)

SOBOTA 3.5.2008
Program:
9:00
9:30
10:15
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00

Růženec
Přednáška (P. Kolovratník)
Adorace, možnost zpovědi
Mše svatá
Přestávka, možnost občerstvení v Poutním domě
Beseda s P. Kolovratníkem
Požehnání milostivým obrazem
Přednáška s diskusí na téma „Co chybí chlapům
v církvi“ (P. Václav Vacek)
16:00 Další program (hod daleký sudem pivním, „Frantův běh“ o flašku
slivovice, střílení vzduchovkou na flašky, hudba zajištěna…)
BĚHEM DNE:
- opékání prasete, hudba zajištěna
- jedno pivo zdarma (POZOR podmínkou je účast na mši svaté!!!)
- možnost prohlídky areálu kláštera redemptoristů
- veškerý duchovní servis zajištěn v klášteře

CHLAPI PŘIJĎTE (klidně i s ženskýma)

BUDE TO STÁT ZA TO!
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Neděle

Setkání u kávy

Pondělí

fara - po mši sv. 9:00 hod.
Setkání pro předpředškoláky - p. Kučerová, tel.: 604 559 668 (viz níže)
09:00 hod.

Úterý

Adorace (po večerní mši sv.)

Středa

Čtvrtek

Cvičení rodičů s dětmi
p. Šislerová - 724 159 469
Biblické večery
Předškoláci
Setkání deváťáků a středoškoláků
Mariánský večer

Pátek

Ministrantská schůzka

kostel sv. Jana

18:30 – 19:30

Pardubičky, sokolovna
Revoluční ul.

09:30 hod.

fara

19:00 – 20:00

fara

16:15 – 17:15

fara

17:30 – 19:00

kostel sv. Jana

po večerní mši sv.

fara

16:00 – 17:45

kostel sv. Jana
kaple sv. Václava
Rosice
Klášterní kostel

06:30 hod.
16:00 hod.
17:15 hod.
18:00 hod.

klášterní kostel

17:30 hod.

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

DALŠÍ AKCE
Ne 27.04. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Čt 01.05. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - státní svátek mše svaté

1. májová pobožnost
So 03.05. Večeřadlo Panny Marie
Den s řeholnicemi pro seniory
Kající bohoslužba pro děti a rodiče

Hradec Králové
kostel sv. Bartoloměje

17:00 hod.

Čt 08.05. Státní svátek - mše svaté

kostel sv. Jana
klášterní kostel

06:30 hod.
18:00 hod.

So 10.05. Svatodušní vigilie
Ne 11.05. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana

18:45 hod.

kostel sv. Bartoloměje

09:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

19:00 hod.

fara

14:30 hod.

DD u kostelíčka

15:00 hod.

fara

19:00 hod.

Pá 16.05. Přijímání intencí na měsíc květen
Uzávěrka Zpravodaje farnosti

fara

od 08:00 hod.

So 17.05. Diecézní setkání dětí s biskupem

Hradec Králové

Udělování svátosti biřmování
Svátek matek
Latinská mše sv.
St 14.05. Seniorklub
Čt 15.05. Mše sv. v Domově důchodců
Setkání Pastorační rady

Ne 18.05. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Čt 22.05. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Ne 25.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
1. svaté přijímání dětí naší farnosti
So 31.05. Den rodin - Dětský den

místo a čas bude upřesněn později
Salesiáni

09:00 hod.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti je 16. května 2008, příští číslo vyjde 25. května 2008

TERMÍNY SETKÁNÍ
PŘEDPŘEDŠKOLÁKŮ (p. Kučerová)
a)

náboženství pro malé: 28. dubna
12. května
setkání:
26. května
9. června
cesta za pokladem
15. června

b)
c)
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BLAHOPŘEJEME
23.5.1944 * Václav Metelka

