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POSTNÍ DOBA

Tuto středu začíná postní doba. Čím ji 
můžeme naplnit? Jaký může mít pro nás 
smysl? 
Život křesťana obsahuje tři základní vztahy: - 
vůči Bohu, - vůči bližnímu, vůči sobě samému. 
A tyto vztahy potřebují 
ozdravení.To však nezačne tím, že 
si zarputile něco odřeknu a budu 
stále myslet na to, jak mi to chybí. Začátek 
ozdravování může být v tom, že se pokusím 
v postě svůj život zjednodušit. Budu jej 
oprošťovat od toho, co je přebytečné a 
zbytečné, i když to jinak považuji (nebo 
se to považuje) za normální. Měl 
bych se stát volnějším. Ale to 
samo o sobě k onomu 
ozdravení  nestačí.  Je 
totiž třeba vzít nejprve 
Boha, bližního i sebe 
vážně. Vypadnout 
z mnoha schémat a 
automatismů života a lépe pochopit, kdo je 
Bůh, kdo je bližní a kdo jsem já, a jaké 
jsou (před Bohem a podle Boha) 
oprávněné požadavky 
každého z těchto tří 
jmenovaných.To 
znamená znovu 
odkrývat Boží řád, 
v němž má Bůh, bližní i já 
sám své místo. Hřích totiž tento řád 
zatemňuje a převrací a já se mám 
pokoušet skrze Krista znovu „správně vidět“. 

To „správně“ se bude zřejmě také krýt se 
základním Božím postojem Boha vůči člověku 

a současně s největší lidskou schopností – 
s láskou. S láskou vůči člověku i Bohu. 

Můžeme tedy říci, že půst má být dobou 
oprošťování se od zbytečného, dále 

dobou pravdy a dobou lásky. 
Rozhodně ne dobou agrese – ani vůči 

bližnímu, ani vůči sobě samotnému. 
Agrese roste z pocitu 
nesnesitelnosti. A to 
buď nesnesitelnosti 

bližního pro nás, nebo 
nesnesitelnosti sebe 

sama. Ale Bůh nás 
snáší takové jací 

jsme, a proto 
bychom se i my měli pokusit o podobné… 

Postní doba není dobou chmurného 
odříkání, ani dobou neustálého 

přemítání nad 
utrpením Páně, i 

když to mnohdy křížové cesty a 
postní písně navozují. 

Přečteme-li si v misálu 
liturgické texty postních 

nedělí, uvidíme, že jde spíš o dobu 
prohloubení, obnovy, přibližování 

se k Otci skrze Krista, který k nám 
mluví v Písmu. Je to doba vytrvalé, ale 
radostné, která by měla vyústit v naše 

smíření s Bohem a  v obnově křestního slibu 
v liturgii Velké noci. 
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Z  JEDNÁNÍ  FARNÍ  RADY 
Program únorového jednání (ze dne 3. února)  - účast 14 členů: 

1. Přivítání nového pardubického kaplana  P.Pavla Kality 
2. Kontrola úkolů 
3. Návštěva z Augsburgu 
4. Rok Boha Otce 
5. Velikonoce 
6. Služba nemocným 
7. Zajištění zpovědních dnů 
8. Různé 

ad 4)  Animátory za naši farnost byli vybráni: jáhen F. Šimáček a V. Pecen. Připravuje se 
postní duchovní obnova farnosti na sobotu před Květnou nedělí.  

ad 5)  Obřady ve spolupráci se saleziány jako ve dvou farnostech.  

Ad 6)  Bude projednána zvlášť na setkání dobrovolníků Charity a Vincentýnek v úterý 9.2 v 
19.00 na faře 

ad 7)  Pravidelným zpovědním dnem bude čtvrtek před 1. pátkem. Ve středu před 1.pátkem a 
v l. pátek zpovídání již od 16.00 hod. ve dvou kněžích. Bude uveřejňováno v kalendáři 
Farního zpravodaje 

ad 8)  Ředitel Oblastní charity pan K. Tajovský  informoval o prezentaci Charity v rámci „30 dnů 
pro neziskový sektor“ v neděli 21.2. v 16.00 v Rytířském sále pardubického zámku 

 Žádost paní Hofericové o nápady programu zájezdů farnosti na r.1999 

Příští jednání FR bude 3. března 1999      Zapsala: G. Adámková 
 

POŘAD  BOHOSLUŽEB 
 

Kostel Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

sv. Bartoloměje 18.00  18.00  18.00  7.00 
9.00 

19.00 

sv. Jana Křtitele 6.30 6.30 
18.00 

6.30 6.30 
18.00 

6.30 6.30 
18.00 

17.00 

Zvěstování P. Marii pouze ve školním roce 10.00 
pro děti 

kaple sv. Václava 
(salesiáni) 

   16.00 18.30 
mládež 

18.30 8.30 
10.00 

sv. Václava 
(Rosice n. L.) 

  16.30 
v zimě 

16.30 16.30   

Sedmibolestné P. Marie 
(řeckokatolický obřad) 

7.30  7.30    10.00 

 



PRO VOLNÉ CHVÍLE 
FARNÍ KNIHOVNA 

 

Farní knihovna půjčuje knížky 
každý čtvrtek od 16.00 do 
18.00 hod. 

 

O knihovnu se vzorně stará 
paní Jičínská a je škoda, že 
není více využita. 

Ve farní knihovně nejsou jen 
novinky, ale řada knih, které 
vycházely dokonce i v době 
totality. Byly pro svou čtivost 
oblíbené a  stálo by za to, 
aby i dnes se více četly. Zde 
jsou některé z nich: 

 
Bruce Marshall:  
Plná slávy. 
Líčí život ve skotském městě, 
sídle katolického biskupa, a 
to od začátku století až do 
druhé světové války. Na 
příhodách mladého faráře 
vidíme nejen vývoj  světových 
událostí, ale i život katolické 
menšiny se všemi radostmi i 
dramaty. Život milých lidiček, 
kteří se snaží žít podle svých 
představ, které se někdy 
více, někdy méně přibližují 
křesťanské morálce. 

 
Zofja Kossaková:  
Beze zbraně. 
Třetí volné pokračování 
trilogie "Křižáci" a 
"Malomocný král" líčí nejen 
třetí křižácké tažení do svaté 
země, ale i pokusy svatého 
Františka z Assisi obrátit 
sultána na křesťanství. 

 

 

JEŽÍŠ V KAFARNAU 
Poté, co Jana Křtitele uvěznili, odešel Ježíš do Galileje. 
Tam začal hlásat: 

KLÍČ: 

A Ř S    R É V 
T E P    Í K Á 
O N I    B Ž L 
 
 

TEST ZNALOSTÍ – IZAIÁŠ 
1. Izaiáš žil 

a) asi 700 let před narozením Krista 
b) asi 100 let před narozením Krista 
c) asi 250 let před narozením Krista 

2. Izaiáš působil jako prorok 
a) v severní Izraelské říši 
b) v jižní Judské říši 
c) v Egyptě 

3. Jméno „Izaiáš“ znamená 
a) „Hospodin je spása“ 
b) „Hospodin je mocný“ 
c) „Bohabojný“ 

4. Bůh povolal Izaiáše  za proroka 
a) když oral na poli 
b) když před Bohem utíkal 
c) když se modlil v chrámě 

5. „Panna počne a porodí syna“ – vzkázal Bůh 
a) králi Achazovi 
b) králi Ezechiášovi 
c) Mojžíšovi 
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ZPRÁVY  Z  DIECÉZE 
Centrum pro rodinu 

naší diecéze otisklo v IKD 2/99 přehled dovolených pro léto 1999, které připravila jednotlivá centra 
v celé České republice. Z jejich společného úvodu uvádíme:  

 
Podrobný katalog dovolených můžete získat u paní Věry Traxlerové, tel. 040/6652332. 
 
 

Nové Adalbertinum v Hradci Králové pořádá pro seniory cyklus přednášek 

Teologie pro třetí věk 
V sobotu 20. února se začíná tříleté studium teologie určené pro naše seniory, ale nejen pro ně. 

Člověk prožívající léta stárnutí potřebuje vždy nové impulsy pro své přemýšlení, pro život své víry a pro 
události prožívané s obtížemi stáří. Teologické disciplíny, do jejichž hloubek a tajemství se aktivitou 
rozumu i srdce dostáváme, nasměrují člověka, který jim věnuje svůj čas a uvádí jejich pravdy do 
praktického života, do větší blízkosti Boží lásky, do tajemství Božích plánů a k radosti z pomoci a 
příslibů Pána Ježíše. 

Přednášky jsou rozvrženy do třiceti sobotních setkání v měsíčních intervalech. Účast přislíbili otec 
biskup Dominik Duka OP, Dr. Karel Vrána, Dr. Josef Šplíchal, Dr. František Holeček, Mgr. Tomáš 
Holub, Mgr. Ing. Jiří Heblt, MUDr. Marie Svatošová a další. Celodenní setkání začne vždy v 9.00 hodin 
v Kongresovém sále Nového Adalbertina v Hradci Králové. V přestávkách bude možnost občerstvení a 
v poledne pro ty, kdo budou mít zájem, i oběd. Tento cyklus přednášek je určen pro každého, kdo se 
touží dovědět ještě víc o své víře v Boha a také něco o kráse a hodnotách třetího věku. 

Celý kurs bude finančně částečně zajištěn ze sponzorských darů, s tím, že se počítá i s malými 
dobrovolnými příspěvky účastníků. 

Plán přednášek bude vždy dán na půl roku dopředu, takže si každý bude moci vybrat – pokud se 
neúčastní celého cyklu – to, co ho zaujme. Program prvního dne přednášek je následující: 
 

9.00 – 10.30 biskup ThLic. Dominik Duka OP: Úvod do teologie 
10.30 – 11.00 přestávka 
11.00 – 12.30 PhDr. ThDr. Karel Vrána: Úvod do křesťanské antropologie 
12.30 – 13.30 polední přestávka 
13.30 – 15.00 MUDr. Marie Svatošová: Umění stárnout 

Mons. Josef Socha 
 

IKD č 2/99 otiskuje také prohlášení stálé rady ČBK. Vyzývá nás k modlitbě: 

Poněvadž věříme, že církev vždy byla a je především v rukou Božích, obracíme se na vás 
věřící a vyzýváme vás k modlitbě a postu za zdárný a úspěšný výsledek procesu přípravy 
na vytvoření zákona o vztahu státu a církví. Modlete se v rodinách i ve farnostech. Využijte 
postních dnů a zvláště postní doby. Všem nám záleží na tom, aby se vytvořily dobré vztahy 
církve se společností. Tímto způsobem můžete mít všichni platný podíl na jejich přípravě. 

Milé rodiny, 

 Centra pro rodinu pro Vás připravila na léto nabídku dovolených, které 
jsou určeny všem rodinám. Některé pobyty mají určité zaměření, vybrat si 
můžete podle charakteru pobytu. Na většině z nich je součástí rekreace 
program, kterého se můžete zúčastnit. Nabídka je pestrá, některá místa 
pobytů jsou letos zcela nová. Věříme, že si z naší nabídky vyberete i Vy, a 
přejeme Vám příjemně prožité chvíle ve společenství s jinými rodinami, hodně 
legrace při společných hrách a soutěžích, správně propocená trička při 
sportováních a výletech a také pěkné počasí a hodně aktivního odpočinku. 



SALEZIÁNSKÉ  OKÉNKO 
 

O poslání salesiánů v církvi III. 

Celý název naší 
kongregace (řeholního 
společenství) je 
Salesiáni Dona Boska. 
Zkráceně Salesiáni. 
Naším zakladatelem je 
turínský kněz Jan 
Bosko. Kupodivu se 
nejmenujeme po něm, 
ale po Ženevském 
biskupovi sv. Františku 
Saleském, který byl pro 

Jana Boska vzorem ve vztahu k lidem. Oslovila 
jej především Františkova laskavost, kterou 
projevoval vůči lidem při každé příležitosti. Pro 
Jana Boska se tato ctnost stala jedním z pilířů 
jeho výchovného systému. A podle sv. 
Františka dal řeholnímu společenství, které 
založil název Salesiáni. 
Jan Bosko pochopil velkou potřebu své doby, 
postarat se o mladé lidi, kteří přicházeli do 
Turína za prací a v ulicích města pomalu pustli, 
ztráceli víru a nechávali se strhnout ke 
špatnému životu. Shromažďoval je kolem sebe, 
nabízel jim smysluplnou náplň volného času, 
možnost studia, náboženské výchovy a 
duchovního vedení a v neposlední řadě i 
bydlení a stravu, pomáhal jim při hledání práce, 
zkrátka byl jejich přítelem, který je miloval a oni 
na oplátku milovali jeho. Je to jen velmi stručný 
náčrt. Více se můžete dočíst v jeho životopise, 
zpracovaného četnými autory. Mnohé z nich 
vyšli i v českém jazyce před válkou, po válce i v 
době současné. 
Poslání salesiánů je naznačeno životem 
našeho svatého zakladatele. Je vlastně stejné, 
jen se ve formě a zvolených prostředcích se 
přizpůsobuje potřebám naší doby. Jinými slovy, 
naším posláním je evangelizace, katechizace a 
výchova mládeže. 
Vy starší si jistě ještě pamatujete na působení 
salesiánů v Pardubicích v letech 1939 až 1950. 
S některými z Vás jsem o tom trochu mluvil, a 
vím, že na naše spolubratry z té doby 
vzpomínáte rádi a s láskou. Většina z nich je 
dnes již na věčnosti. 

V době komunismu se salesiáni snažili 
naplňovat své poslání jak se dalo. Pár vás 
mladších a mladých si možná ještě vzpomenete 
na tzv. "chaloupky", kde jsme v malých 
společenstvích prožívali týden či dva někde v 
horách, lesích či menších odlehlých vesnicích, 
snažíce se žít evangelium a poznávat našeho 
Pána Ježíše Krista skrze společný život a 
katecheze - tzv. "témátka". 
Historii návratu salesiánů do Pardubic nebudu 
připomínat, protože ji mnozí znáte lépe než já. 
Prožili jste ta léta spolu s Otcem Josefem 
Kopeckým a mnoha dalšími. A viděli jste nové 
rozvíjení salesiánského díla v našem městě až 
do současné doby. Vidíte asi, že je jiné, než 
před padesáti lety a přece stejné. Styl se 
změnil, ale poslání a jeho smysl zůstal. Spolu s 
našimi představenými jsme přesvědčeni, že 
podle svého nejlepšího svědomí a dle našich 
schopností pokračuje v díle sv. Jana Boska. 
Vidíme dnes dvě důležité oblasti našeho 
působení mezi mládeží. První - to čemu se za 
Dona Boska říkalo "oratoř" (my to slovo 
používáme dodnes) ale veřejně a oficiálně se 
toto dílo jmenuje Salesiánské středisko 
mládeže. Jsou to především aktivity pro 
využívání volného času pro mládež. Takových 
středisek máme po republice více (z 
nejvýznamnějších Plzeň, Praha, České 
Budějovice, Teplice, Pardubice, Brno - 
Žabovřesky, Brno - Líšeň, Ostrava). Jejich 
návštěvníci jsou z velké části mladí lidé, kteří 
nechodí do kostela. Je to naše snaha podchytit 
mládež tzv. "nevěřící" a a vést je především k 
pozitivním lidským hodnotám, pak hodnotám 
křesťanským a evangelním.... To je vlastně 
naše práce pro mládež nejpotřebnější (chudou, 
jak říkal sv. Jan Bosko, i když chudoba dnešní 
mládeže je poněkud jiného charakteru, než v 
jeho době. Více duševní a duchovní, citová a 
vztahová, než materiální...). 

(pokračování na další straně) 

 



SALEZIÁNSKÉ  OKÉNKO  (pokračování) 
 

(pokračování z předcházející strany) 

Druhá oblast našich aktivit směřuje k mládeži 
věřící. Zde se věnujeme dvojí činnosti. 
Posílení, upevnění a povzbuzení víry, a výuce 
(katechizaci, různým přípravám ke svátostem 
apod.) K tomu máme různá malá společenství, 
v létě pak "chaloupky" jak jim dodnes říkáme, i 
když se jejich charakter hodně změnil. Ale 
podstata zůstává stále stejná. Prožít v malém 
společenství pod vedením vedoucího a 
animátorů pěkné prázdniny a při tom se učit žít 
podle evangelia a poznávat Ježíše. 
Vedle toho se věnujeme starším děvčatům a 
chlapcům, kteří chtějí žít a pracovat pro druhé, 
buď ve svém bydlišti, nebo na různých našich 
aktivitách v duchu Dona Boska. Pro ně máme 
různá víkendová setkání, a mnoho dalších 
aktivit (studijní setkání, duchovní obnovy, i 
různé výlety, třeba i ples apod.) Těm obvykle 
říkáme animátoři.  
Asi bych neměl zapomínat na mladé lidi, kteří 
mají duchovní povolání. Ti byli vždy v centru 
lásky sv. Jana Boska a jsou i v centru naší. Ale 
slovo duchovní povolání má tak široký význam 
a nabízí se tolik možností, že zůstanu jen u 
této zmínky. 

Snad pro úplnost bych 
měl asi říci, že ze 200 
salesiánů je asi 40 
studentů, noviců, 
laiků-koadjutorů, 160 
kněží z nichž asi 10 je 
na odpočinku a někde 
vypomáhají, 70 v 
duchovní správě a 4 
na misiích v 
Bulharsku. Zhruba 20 jsou mezi představenými 
provincie, představení formačních domů a 
profesoři na teologických fakultách. Ostatní 
pracují v jiných salesiánských dílech, 
především ve střediscích mládeže a v 
oratořích... 
Poslání salesiánů je ovšem mnohem širší a 
omezený prostor mi nedává příležitost 
rozepsat se o mnoha dalších salesiánských 
aktivitách. Soustředil jsem se na ty 
nejdůležitější a vlastně na ty, které se dotýkají 
práce salesiánů v Pardubicích. 
O práci a poslání jednotlivých pardubických 
salesiánů vám napíši příště. 

 P. Pavel Kadlečík SDB 

 
 

SKAUTSKÉ  HNUTÍ 

 

Pololetní prázdniny 
 
 
Letos jsme se koncem ledna o pololetních 

prázdninách vydaly do Jilemnice. Měly jsme krásné počasí a hlavně 
mnoho sněhu. Tak jsme bobovaly, běžkovaly a koulovaly se. Navštívily 
jsme také místní hřbitov, kde je pochován P.Antonín Kindermann. U jeho 
hrobu jsme zapálily svíce a pomodlily se. 
Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další. 

Za skautky a světlušky 4.oddílu 
Šídlo 

 



ŘECKOKATOLICKÁ  CÍRKEV 
(Pokračování 8.) 

Účast Božího lidu na liturgii. 
Pojem činné účasti. 
V původní církvi byla účast laiků na liturgii velmi 
bohatá. Ve středověku a v části novověku až do 
50-tých let tohoto století bylo zapojení laiků 
téměř nulové. Až druhý vatikánský koncil 
požadoval, aby se věřící zúčastňovali na 
liturgických úkonech „vědomě, nábožně, činně.“ 
Činná účast lidu na liturgii znamená, že věřící se 
mají tak spojit s knězem, aby v případě 
Eucharistie se bohoslužba slavila jako společná 
oběť. Věřící musí si osvojit smýšlení našeho 
velekněze Ježíše Krista (viz Filip 2/5-11) a 
rozumem a srdcem přijímat ono velké tajemství, 
které se navenek zobrazuje pomocí obřadů a 
textů.  
Aktivní účast není jen čistě vnější činnost, která 
se naplňuje kolektivním zpíváním, recitováním, 
nebo konáním, ale vnitřní postoj, který působí 
pravda a láska. Tato vnitřní účast se navenek 
potom projevuje modlitbou, zpěvem, 
vyslechnutím Božího slova, přinášením obětních 
darů a hlavně obětováním Těla a Krve Páně a 
sebe samého, jejich přijímáním a pak i vnějším 
postojem stáním, mlčením, apod., takže 
eucharistickou oběť skutečně obětují, ne však 
rukama kněze, ale spolu s ním.  

Důvod činné účasti věřících.  
Největším důvodem činné účasti věřících na 
liturgii je jejich křest. Je to realizace všeobecného 
kněžství věřících. To hlásá i církevní tradice, 
kterou shrnul Tomáš Akvinský, že věřící se 
zúčastňují na Kristově kněžství pro jejich křestní 
a biřmovací charakter. Povinnost pokřtěného 
veřejně uctívat Boha vyplývá z jeho začlenění do 
mystického Těla Velekněze Krista. Biřmování jen 
posilňuje oprávnění na bohopoctu a to se 
prakticky projevuje činnou účastí na liturgii a na 
přijímání ostatních svátostí. Je zde ale podstatný 
rozdíl mezi všeobecným a svátostným kněžstvím. 
Nositel svátostného kněžství (řádně posvěcený 
kněz) podstatný úkol koná, nositel všeobecného 
kněžství (věřící pokřtěný lid) se na něm jen 
zúčastňuje. 

Rozličné služby v liturgickém 
shromáždění. 
Liturgické shromáždění je sejití Božího lidu (bratří 
a sester) za účelem Boží oslavy. I když všichni 
mají činnou účast, neznamená to, že musí 
všichni dělat vše. Ve služebném shromáždění 
jsou určité služby, které mohou konat osoby 

posvěcená a jsou jiné služby, které mohou konat 
osoby pověřené.  Církev je hierarchicky 
uzpůsobená, její liturgické shromáždění je 
hierarchicky členěné a tak každý účastník se 
účastní jiným způsobem a to podle druhu 
svěcení a podle postavení, které v církvi má. 

Služba celebrujícího kněze.  
Na čele bohoslužebného shromáždění stojí 
biskup. Jen ten má plné kněžství. Kněz je 
pomocník biskupa. Biskup nebo kněz předsedají 
bohoslužebnému shromáždění v Kristově 
zastoupení. Kristus je v nich přítomný, když 
konají kněžskou službu. Pro svoje svěcení 
vystupuje tedy celebrant Kristovým jménem, ale i 
jménem církve a to místní i všeobecné a 
zastupuje Hlavu všech údů mystického Těla 
Kristova.  
Výrazem předsednického postavení celebranta je 
sedadlo, odkud zpravidla řídí modlitbu obce, .Aby 
byl zřetelný rozdíl mezi biskupem a jeho 
zástupcem - knězem, má biskup při bohoslužbě 
vyhrazeno sedadlo. Když není a zastupuje ho 
kněz, nemá kněz právo si sedat na toto 
vyhrazené místo. V prvních dobách křesťanství 
mohl celebrant rozdělovat rozličné úkony a volit 
si texty zpěvů, nebo čtení. Ostatní služby pokud 
možno provádí diákon, schola nebo kantor, 
případně komentátor a ministrant. 

(Pokračování příště.) 

Jan Křtitel na poušti (Novgorod,neznámé období) 



KALENDÁŘ 
Po 15.2. P. Skalický:BŮH OTEC - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 17.2. Popeleční středa den přísného postu - mše. sv.:  

 
sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 
 
kaple sv. Václava 

18.00 hod. 
6.30 hod. 

16.00 hod. 
18.30 hod. 

 MISIE – balení balíků fara 15.00 hod. 
Čt 18.2. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  19.2. Křížová cesta sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 22.2. P. Nečas: Strany v Korintském sboru – přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 24.2. MISIE  - odesílání balíků pošta 2 - celnice 15.00 hod. 
Čt 25.2. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  26.2. Křížová cesta sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
St 3.3. Farní rada fara 19.00 hod. 
 Příležitost k sv. zpovědi sv. Bartoloměje 16.00 hod. 
Čt 4.3. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
 Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  5.3. Příležitost k sv. zpovědi sv. Bartoloměje 16.00 hod. 
 Křížová cesta sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 6.3. Večeřadlo s Pannou Marií kostel sv. Jana po ranní mši 
Po 8.3. M. Kalčic: přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 10.3. Senior klub fara 14.30 hod. 
Čt 11.3. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  12.3. Křížová cesta sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 15.3. Přednáška (na aktuální téma) kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 17.3. MISIE - známky fara 15.00 hod. 
Čt 18.3. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 19.3. Slavnost sv. Josefa - mše. sv.: 

 
sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 
kaple sv. Václava 

18.00 hod. 
6.30 hod. 

16.00 hod. 
18.30 hod. 

 Křížová cesta sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 22.3. Přednáška (na aktuální téma) kostel sv. Jana 18.00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 12.3.1999. Vyjde v neděli 21.3.1999. 


