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Motto: „Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38)
Dostáváte dnes do rukou nové číslo našeho Farního zpravodaje a já jsem tak trochu na rozpacích, zda o
tento měsíčník máte doopravdy zájem. Snad ano, o čemž svědčí jeho zcela rozebraný náklad. Ale čtete
ho? A čtete ho opravdu celý, nebo Vám stačí i zde jen jeho poslední
stránka, kde místo sportu je termínový kalendář aktivit v naší farnosti?
V sobotu dne 18. září se konala v naší farnosti veliká slavnost. Jeden
z naší farní rodiny P. Adrián Sedlák slavil mezi námi svoji první mši sv.
Upozorňovali jsme na ni již od března t.r. na stránkách našeho Farního
zpravodaje, a výsledek? Velmi slabá účast věřících na této veliké události a
udivené reakce některých z Vás na otázku proč jste nebyli na primici, „copak
nějaká byla?“
Přiznám se Vám, že mi v tu sobotu bylo v našem poloprázdném kostele smutno a
vzpomínal jsem, jak bývávalo ještě ne tak dávno při těchto primičních mších
pokaždé v kostele nabito, že nebylo kam šlápnout, natož si kleknout při
proměňování. Lidé se prostě na každého nového kněze těšili a radovali se z něho.
Vždyť se za něho a vůbec za nová kněžská povolání tolik modlili. A dnes?
Pravda za nová kněžská povolání se modlíme i dnes před každou naší mši sv. Ale
myslíme ty naše modlitby opravdu vážně ? Jsme-li totiž
vyslyšeni a nějakého nového kněze si opravdu
vymodlíme, tak jsme tím tak zaskočeni, že ani ta jeho primicie se nám do
našich plánů nehodí.
V těchto dnech jsme se museli rozloučit s jedním z našich kaplanů P.
Pavlem Kalitou, kterého otec biskup nutně potřebuje jako administrátora
do Ústí n.O. Prosil jsem mons. Sochu, aby nám ho zde ještě nechal a
poslal do Ústí někoho jiného, ale prý jiného vhodného nemá. A tak, i
když uznává, že v naší farnosti je práce nejmíň pro 3 kněze, budeme se
muset na nějaký čas bez toho třetího kněze obejít, než zase někde
někoho vysvětí.
Kněží je opravdu stále málo, a proto je třeba stále „prosit Pána, aby poslal
dělníky na svou žeň“, a to vážně a opravdově, i když my zde tento nedostatek tolik
necítíme jako v jiných farnostech. A za každé vyslyšení těchto našich proseb bychom měli být Pánu
nesmírně vděčni a každého nového kněze s radostí vítat a s radostí a opravdovou účastí ho doprovázet
na jeho první cestě k oltáři, zvlášť, když je z nás.
P. Jaromír
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Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
Pravidelná jednání farní rady se konají obvykle každou první středu v měsíci. V říjnu se
projednávala tato témata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Primice novokněze z naší farnosti P. Adriana Jaroslava Sedláka
Návštěvy nemocných
Přednášky pro farnost - diskuse o možných tématech
Závazné stanovy farních pastoračních rad vydané biskupstvím - rozdány k prostudování
Odchod kaplana P. Pavla Kality z Pardubic a s tím související nový pořad bohoslužeb
Katechetická činnost - financování
Informace salesiánů o zamýšleném zřízení K-centra v salesiánském areálu
Příprava na vánoční svátky

ad 1)
P. Jaromír Bartoš poděkoval všem, kdo se podíleli na organizaci primice. Překvapil poměrně
malý zájem farnosti o tuto slavnost a probíhala diskuse o příčinách.
ad 2)
Schůzka otce Jaromíra se zástupci Oblastní charity o pravidelných bohoslužbách v nemocnici
a o návštěvách nemocných doma i v nemocnici dobrovolníky Charity proběhne v úterý 12. října.
Podrobnější informace naleznete v příštím čísle Zpravodaje.
ad 5)
V souvislosti s odchodem P. Pavla Kality z Pardubic, který byl přeložen do Ústí nad Orlicí, se
diskutovalo o obsazení stávajícího pořadu bohoslužeb. Vzhledem k řadě dalších okolností FR
doporučila otci Jaromírovi zrušení odpolední nedělní mše svaté v kostele sv. Jana počínaje
měsícem listopadem. Bylo konstatováno, že v neděli se v Pardubicích konají tři dopolední mše
svaté "v teple" - v kapli u salesiánů a v klášterním kostele, a dalších sedm mší svatých
v dosahu autobusů MHD (sv. Bartoloměj, Kostelíček, Rosice, Lázně Bohdaneč, Svítkov).
V kostele sv. Jana se koná v sobotu večer anticipovaná nedělní mše sv. (tzn. že má nedělní
platnost).
ad 6)
Schůzka katechetů o všech otázkách s touto činností spojených se bude konat ve čtvrtek 14.
10.
ad 7)
P. Kadlečík, ředitel pardubické salesiánské komunity, vysvětlil dohady kolem zřízení centra pro
drogově závislé mladistvé v domku, který stojí vedle salesiánského hřiště. Vlastníkem tohoto
objektu je Magistrát města, který chce do něj přesídlit K-centrum pro drogově závislé mladistvé.
Toto centrum provozuje klub Hurá kamarád. Salesiáni vedou intenzivní jednání a zároveň i
soudní spor o pozemek, s cílem zamezit zřízení K-centra v těchto prostorách. Hlavním
důvodem je neslučitelnost preventivní práce mezi mládeží, které se salesiáni věnují, s pomocí
již drogově závislým lidem.
ad 8)
Příští jednání FR se uskuteční ve středu 3. listopadu a bude převážně věnováno přípravě na
vánoční svátky. Máte-li dobrý nápad, nenechte si ho pro sebe! Jednání FR jsou veřejná, hosté
mají právo se vyjádřit k projednávaným tématům.
- mz –
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
PRIMICE
PODĚKOVÁNÍ

Katolický farní úřad sv. Konráda
Bärenstr. 22, 86156 Augsburg, tel 46 15 15
Augsburg 16.9.1999
Milá farnosti sv. Bartoloměje,
milý pane faráři Bartoši
srdečně blahopřeji farnosti sv. Bartoloměje ke slavnosti primice. Je to
vyznamenání pro každou farnost, když takovou slavnost může prožít.
Přeji farnosti sv. Bartoloměje, aby mohla prožít ještě mnoho takových
slavností. Boží dílo se tím stává živým, přítomným a hmatatelným.
Zajisté k tomuto vyvolení přispěly i modlitby mnoha farníků. Prosím
Vás všechny, modlete si i dále.

Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem, kdo se
svojí pomocí podíleli na
technickém zabezpečení
celé primice, ať již
v kostele, nebo venku
před kostelem, na
parkovištích, na faře i
doma v kuchyních.
Zvláště pak paní
A.Hofericové, která
velice obětavě tyto
pomocníky sehnala a
celou tuto pomoc
zorganizovala Pán Bůh
zaplať za vše.
P. Jaromír

V srdečném a duchovním přátelství se všemi z farnosti Pardubice,
zvláště s Tebou, milý Jaromíre, Vám všem zasílám srdečně pozdravy.
Farář Mair z Augsburku

Centrum pro rodinu Hradec Králové

Příprava na život v manželství
Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji poznat, ujasnit si správnost své volby a
připravit se na společný život v manželství.
KDY?

Kurs začíná v pátek 22. října 1999 ve 19.30 hod. Příprava bude probíhat
po celý školní rok zhruba v třítýdenních intervalech. Termíny budou
domluveny na prvním setkání.

KDE?

U Traxlerů – tj. Mudr.Ducháčkové 359, Pardubice (nedaleko nemocnice)

Pokud se zájemci nestihnou nahlásit na tel. č. 6652332 mohou přijít i bez nahlášení.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Milý otče Pavle,
s lítostí konstatujeme, že od nás rozhodnutím otce biskupa odcházíte. I když
chápeme, že někde na Vás čekají věřící, kteří potřebují Boží slovo, zůstane v naší farnosti
po Vás prázdné místo a v našich srdcích vzpomínka.
Děkujeme Vám za všechno, co jste pro naši farnost a pro nás osobně udělal, za
všechna dobrá slova, za Vaši službu i rozdané svátosti a přejeme Vám do nového působiště
hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a trpělivost pro Vaše nové farníky. A slibujeme, že
se budeme modlit za Vás i za nová kněžská povolání, aby bylo dostatek pastýřů pro
všechny potřebné.
Vaši farníci.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že jsme nyní na faře opět jen dva kněží a v neděli máme 7 mší sv., bylo nám Farní
radou doporučeno zrušit od listopadu t.r. až do odvolání pravidelnou nedělní mši sv. v 17.00 hod.,
kterou jsme zavedli po příchodu P. Kality k nám. Chápeme, že řadu z Vás tímto rozhodnutím asi moc
nepotěšíme, ale prosíme Vás o pochopení. Takto totiž budeme mít každý z nás v neděli 3 mše sv., což
je jak z hlediska církevního práva, tak i našeho zdraví „plná nedělní norma“. P. Kučera bude mít ráno v
7.30 Třebosice, kde je excurendo administrátorem, v 10.00 v kostele Zvěstování Panny Marie a v 19.00
v kostele sv. Bartoloměje. Já pak v 7.00 a 9.00 v kostele sv. Bartoloměje a v 11.00 v Moravanech, kde
jsem též excurendo administrátorem. Bratři Saleziáni budou mít v 8.30 v Mikulovicích, místo mě, kde
bych též měl sloužit bohoslužby, a v 8.30 a v 10.00 v kapli sv. Václava u nich ve středisku. Celkem
tedy bude v neděli v samotných Pardubicích na cca 12000 aktivních věřících 6
mší sv.
římskokatolických a jedna řeckokatolická. A co se týče tepla při nich, tak tuto možnost budete mít
v kostele Zvěstování P.M. a u Saleziánů..Věříme, že toto naše prozatímní opatření přijmete a již nyní
Vám děkujeme za pochopení.
Vaši kněží
P.S. Sem tam zaslechneme hlasy některých z Vás, že se bojíte k nám na faru jít a nebo i zatelefonovat
a požádat nás o návštěvu Vašich nemocných příbuzných či přátel, ať už doma, nebo v nemocnici,
s tím, že nás je na faře málo, a že nás nechcete obtěžovat. Na jednu stranu jsme rádi, že pro nás máte
toto pochopení, ale na druhou stranu jsme zde přece pro Vás a zvlášť pak pro naše nemocné. Je
pravda, že nemůžeme být najednou na několika místech, takže se může někdy stát, že se na nás na
faru nedozvoníte, protože zrovna někde za nějakou povinností jsme. Ale jinak jsme a chceme Vám být
k dispozici, kdykoliv budete potřebovat. Ovšem i zde je třeba určitý pořádek.: Jednak je třeba myslet na
přijetí svátosti nemocných, pokud možno včas, aby bylo možné se na ní společně s Vámi domluvit.
V naléhavých případech se snažíme přijet ihned. Tam, kde se o udělení svátosti nemocných nejedná,
ale nemocný chce jen přijmout svátost smíření a eucharistie ze zbožnosti ,je možné domluvit se s námi
na nejbližším možném našem i Vašem volném termínu. A pokud se jedná jen o touhu po sv. přijímání,
či po obyčejné přátelské návštěvě, tak ani zde se my kněží těmto návštěvám nevyhýbáme, i když zde
někdy bývají vzhledem k naší nezastupitelné kněžské službě tyto naše „dodací lhůty“ trošičku delší.
V těchto případech nám velice pomáhají naši jáhnové i akolyté, kteří nás mohou při těchto ne přímo
svátostných službách zastoupit a k těmto lidem se dostanou mnohdy dřív a častěji, než my kněží.
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CHARITA - MISIE
udělá kus práce a mohou se odeslat další
balíčky známek k prodeji. Avšak při množství,
které na faře máme, by tento způsob pomoci
zdaleka nestačil. Proto jsme už před několika
lety zavedli balíčky, do kterých se připravuje
práce domů. Připravovali je studenti, kteří už
v Pardubicích studium skončili, a tak jsme skoro
rok hledali náhradu. Zatím se přípravy ujala
paní Jiroutová, které jsme také velmi vděčni, a
tak by mělo být na faře zase balíčků k práci
domů dostatek. Obálky, do kterých se známky
třídily, jsme nahradili igelitovými sáčky a napsali
jsme nové návody. Prosím vás, kteří doma
známky zpracováváte, abyste se jimi řídili.
Ušetří to mnoho práce s dalším zpracováním.
Zároveň chceme pozvat k této spolupráci i další
zájemce. Práce není termínovaná, je jedno, jak
dlouho doma sáček máte. Stačí ho vyzvednout
na faře a podle návodu známky zpracovat.
Sáček se pak zase vrátí na faru. Práce se
neeviduje, je dobrovolná. Vhodná je zvláště pro
ty z vás, kteří nemáte přes zimu nikoho na
starosti, nebo jste doma s dětmi a občas nevíte,
jak je zaměstnat. Kromě toho, že známky bývají
krásné a dá se o nich mnohé vyprávět, učíte
děti trpělivosti a solidaritě s druhými lidmi.

Hledáme další dobrovolníky
pro zpracování známek
Po čase bych vás ráda opět upozornila na
možnost zapojit se do nenápadného, ale o to
cennějšího díla – vzájemné solidarity a pomoci
v církvi mezi národy. Kterýsi světec kdysi řekl,
že Bůh nemá jiné ruce, než ty, které mu
nabídneme, a jiné nohy, než ty, které mu dáme
k dispozici my. Totéž platí i o penězích a dá se
říci, že i o lásce. Bůh nám projevuje svoji lásku
často prostřednictvím lidí, kteří mají dobré a
otevřené srdce, kteří vidí strádání druhých, se
kterými je dobře.
Těch nejchudších a strádajících jen hladem je
na světě jedna miliarda. Nevím, kolik je oproti
tomu lidí ochotných projevit jim lásku. Pomoc
může být různá, ale i té nejmenší – projevení
zájmu – si cenní každý, kdo něčím trpí. To
známe z vlastní zkušenosti.
V naší farnosti se již celou řadu let sbírají a
zpracovávají poštovní známky, aby je bylo
možné „proměnit“ na určitý finanční obnos,
kterým se pomáhá misijním stanicím ve třetím
světě. Sbírat známky vyžaduje naučit se myslet
na chudé v okamžiku, kdy držíme v rukou
obálku s pěknou známkou, a odstřihnout ji.
Podle množství, které ve skladu na faře Charita
má, můžeme mít radost, že tuto spolupráci si
vzalo za své mnoho lidí. Další fází je ale
známky zpracovat a odeslat k prodeji.
Zpracování vyžaduje návod nebo zácvik.
Někteří z vás chodíte pravidelně na faru, kdy
jsou vypsána odpoledne určená ke zpracování
známek. Patří vám za to velký dík. Vždy se

Poslední poznámka se týká ústavů a domovů
např. pro důchodce. V poslední době jsme
s úspěchem rozšířili zpracování známek do
několika těchto zařízení. Je k tomu zapotřebí
jednoho organizátora, který si vezme distribuci
známek a potřebného materiálu na starosti.
Pokud je někdo z vás sám zaměstnancem
podobného zařízení, nebo by měl na někoho tip
(nemusejí to být jen lidé věřící), ozvěte se,
prosím, na níže uvedené telefonní číslo.

PŘÍPRAVA ZÁSILEK PRO MISIE:
středa 20. října

od 15 hod. na faře

středa 27. října

od 15 hod. na poště 2 – celnici odesílání balíků

středa 17. listopadu

od 15 hod. na faře

středa 24. listopadu

od 15 hod. na poště 2 – celnici odesílání balíků

středa 15. prosince

od 15 hod. na faře

balení balíků

balení balíků

třídění známek pro misie

V měsíci lednu, březnu, květnu a červnu 2000 se budou třídit známky, balíky se budou posílat
v únoru a v dubnu. Pracuje se vždy 3. středu v měsíci od 15 hod. odpoledne.
Děkujeme všem, kdo při této práci pomáháte. Příspěvek každého má před Bohem
nevyčíslitelnou cenu.
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CHARITA - MISIE
M. Zimmermannová, tel. 31172 (od 21.10. 6304048).

Chotěborky: Ozdravně – rekreační středisko
možnost vyjet z města na čerstvý vzduch,
menším skupinám i jiným zájemcům.

Oblastní charita děkuje všem, kdo jste se
podíleli na brigádách na zprovoznění domku
v Chotěborkách a na úpravě jeho okolí.
V posledním červnovém víkendu byla práce
dokončena a za účasti otce Jaromíra
Bartoše a P. Pavla Kality byl při
táborovém ohni zahájen provoz
tohoto střediska zatím jen v menším
rozsahu. Přes léto zde proběhlo pět
pobytů,
převážně
dětských
chaloupek a táborů. V červnu a v září
využívá objekt středisko Vozíčkář pro
pobyty
s tělesně
postiženými
kamarády z Hořic.

K dispozici je větší kuchyň s jídelnou
a dva menší pokoje (cca 7 – 10
lůžek), do volného prostoru pak
lehátka. Koupelna má vanu a
záchod přizpůsobený potřebám
vozíčkářů. Ústřední topení na plyn,
malou chladničku a nádobí.
Chotěborky mají své kouzlo, které
dosud zapůsobilo na všechny jeho
návštěvníky. Vesničkou o deseti
chalupách neprochází žádná silnice
(je tu konečná), ale bohoslužby
jsou zde každou neděli v 8 hodin.
Je zde les a možnost k mnoha
procházkám. Neváhejte a zadejte si termín
včas!

Na
podzim budou
pokračovat
rekonstrukční práce v horním patře
domu. Přesto bude možné využívat domku
alespoň o víkendech. Charita ho nabízí
zvláště rodinám s dětmi, které nemají jinou

Kontakt: kancelář OCH, tel. 6335026.

ZPRÁVY Z DIECÉZE
Pastorační středisko v Hradci Králové vydalo stolní
kalendář na rok 2000 o životě církve v naší diecézi. Jsou
zde stručně představeny nejrůznější aktivity uvnitř katolické
církve počínaje činností ve farnostech, hnutích, řádech až
po diecézní instituce. Seznam těchto aktivit a institucí
včetně farností, kde žije kněz, a všech zařízení katolické
charity ve východních Čechách, je přehledně uspořádán
v úvodních adresářích. V kalendáriu kalendáře naleznete
kromě civilních jmen kalendárium církevních slavností a
svátků,
přehled
všech
diecézních,
národních
a
celosvětových církevních aktivit v roce 2000, významné dny
roku, nedělní čtení a odkazy na modlitbu breviáře pro každý
den.
Takto komplexní informace o církvi v naší diecézi ještě
nebyla nikdy vydána!
Kalendář můžete zakoupit v prodejně Bartholomea ve
zvonici, cena kalendáře je 46 Kč.
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Z textů říjnového čísla IKD,
bych chtěla upozornit rodiče
na
užitečné
postřehy
biskupa Dominika Duky
k předškolní
náboženské
výchově dětí a ty z vás, kteří
více přemýšlíte o poslání
křesťanů
v dnešní
společnosti,
na
články
týkající
se
občanské
společnosti, novou rubriku o
ekologii a reportáž na zadní
straně
o
významné
ekumenické
iniciativě
odhalení smírčího kříže
v Jičíně.

SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
Program Střediska mládeže:
Pravidelně je otevřeno v úterý, čtvrtek, neděle 14.30 - 20.00 hod. Nabízíme:
Volejbal:

Malá kopaná

úterý
čtvrtek
pátek
neděle
úterý
čtvrtek
neděle

Kulečník a Bar u zpovědníka jsou otevřeny

15.30 - 17.00
16.30 - 18.30
14.30 - 16.00
14.30 - 16.00
14.30 - 19.30
18.30 - 19.30
14.30 - 16.00
18.00 - 19.30

stolní tenis ve velké úterý,
herně a malá herna čtvrtek, 14.30
neděle 18.00
pro mladší děti

úterý a čtvrtek
17.00 - 20.00
neděle
16.00 - 20.00
Nohejbal
úterý
19.30 - 21.30
ostatní program
Pondělí 17.00 setkání děvčat
středa
18.30 mše sv. ve střediskové
kapli
pátek
20.00 setkání starších

-

(do programu není zahrnuta výuka náboženství)

16.9.1999 proběhla tiskem zpráva o tom, že u salesiánů se zřizuje K-centrum. Tato zpráva není
pravdivá. Práce s drogově závislými nepatří a nebude patřit do programu salesiánů v Pardubicích.
Město Pardubice dalo AD centru - organisaci, která pracuje mezi narkomany, většinou v terénu tj
na ulici - objekt v naší blízkosti, s tím, že jej bude využívat. Tento objekt je od nás oddělen plotem,
má vchod z jiné ulice a my s ním nemáme nic společného. Vedeme jednání s MmP, aby od tohoto
projektu v naší blízkozti upustil.
Na požádání poskytnu podrobnější vysvětlení.

P. Pavel Kadlečík

SKAUTSKÉ HNUTÍ
Memoriál bratra Piráta

V sobotu 18. září se na
soutoku Labe a
Chrudimky sešly světlušky
a vlčata, aby v prostoru
okolo místního jezírka
soutěžily v dovednostech
jako jsou např. znalost
stromů a zvířat,
přeběhnutí překážkové
dráhy a hod tenisovým
míčkem na cíl. Vlčata 16.
smečky obsadila 2. místo,
děvčata 4. oddílu se
umístila na 3. místě a ve
stejné kategorii ještě
závodily světlušky 8.
oddílu (6. místo).

Atletický přebor
V říjnu tohoto roku uplynulo 30 let od okamžiku, kdy se na hřišti vedle
Sokolovny sešli skauti tehdy jediného střediska Junáka k atletickému
klání. Bohužel na dlouhou dobu to byla poslední sportovní akce
skautů, protože v roce 1970 musel Junák násilně svou činnost
ukončit. Mnoho dětí tak přišlo o možnost strávit krásné chvíle na
táborech, při schůzkách a výpravách.
Středisko 06 se v roce 1991 rozhodlo obnovit tradice skautských
sportovních soutěží, a tak se v sobotu 2. října 99 sešlo 101 dětí z
okresu Pardubice na stejném hřišti jako jejich předchůdci v roce
1969. Již devátého ročníku Atletického přeboru se také zúčastnily
všechny oddíly skautů a skautek našeho střediska. A opět prokázaly,
že pravidelné sportování, které by mělo být součástí skautské
výchovy, přináší své výsledky. Skautky 8. oddílu zvítězily s velkým
bodovým náskokem a obhájily loňské prvenství, děvčata 4. oddílu
obsadila třetí místo. 5. oddíl skautů se po loňském vítězství musel
spokojit s druhým místem. Protože se jedná o závody podle
atletických pravidel, samozřejmě se evidují i rekordní výkony v
jednotlivých kategoriích. V současné době jsou v držení našeho
střediska nejlepší výkony v celkem 9 disciplínách (K. Hrubá 4x, L. Kúr
2x, P. Kosková 2x a štafeta 4.oddílu).
Vedoucí střediska tímto děkuje všem rozhodčím, zejména z řad
roverů, kteří se podílejí na hladkém zajištění průběhu závodů.
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KALENDÁŘ
Po 18.10. P. V. Vacek: Nebezpečí našich výpovědí o Bohu –
přednáška
Út 19.10. Mariánský večer
St 20.10. Balení balíků pro misie
Čt 21.10. Společenství dospělých
Pá 22.10. Tichá adorace
Po 25.10. J. Nečas: Láska nejvyšším darem - přednáška
Út 26.10. Mariánský večer
St 27.10. Odesílání balíků pro misie
Čt 28.10. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Střediskový turnaj ve stolním tenise
Pá 29.10. Tichá adorace
So 30.10. Podzimní výlet údolím Doubravky
Ne 31.10. Přechod na zimní čas
Po 1.11. Slavnost všech svatých – mše sv.
Út

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv.

St

3.11. Příležitost ke svátosti smíření
Farní rada
4.11. Zpovědní den

Čt

Pá

5.11.

So
Út
St
Čt
Pá
So

6.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.

Společenství dospělých
Příležitost ke svátosti smíření
Tichá adorace
Večeřadlo Panny Marie
Mariánský večer
Seniorklub
Mše sv. v Domově důchodců
Tichá adorace
Místní volejbalový turnaj

kostel sv. Jana

18.00 hod.

kostel sv. Jana
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
pošta 2
domov důchodců
fara
saleziánské stř.
sv. Bartoloměje
Saleziáni

po mši sv.
15.00 hod.
19.30 hod.
po mši sv.
18.00 hod.
po mši sv.
15.00 hod.
15.00 hod.
19.30 hod.

sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jiljí
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
domov důchodců
sv. Bartoloměje
saleziánské stř.

6.30 hod.
18.00 hod.
6.30 hod.
16.00 hod.
18.00 hod.
od 16 hod.
19.00 hod.
8 – 16 hod.
od 16 hod.
19.30 hod.
od 16 hod.
po mši sv.
po ranní mši
po mši sv.
14.30 hod.
15.00 hod.
po mši sv.

po mši sv.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 5. 11. 1999. Vyjde 14. 11. 1999.

Bohoslužby v kostele sv. Václava - Na Skřivánku
Pravidelné:
Mimořádné:
čtvrtek
18.30 hod. - pondělí 1.11. 1999
18.30 hod.
(výklad Lukášova evangelia)
letní čas
svátek všech svatých
16.00 hod. - úterý 2.11.1999
16.00 hod.
zimní čas
Vzpom. na všechny věrné zemřelé 18.30 hod.
pátek
18.30 hod.
Zpovídá se:
30
min.
před
každou
mší svatou
(katecheze - morální teologie)
čtvrtek před prvním pátkem po mši sv. v 16 hod.
sobota
18.30 hod.
na první pátek od 16.00 hod.
neděle
8.30 hod.
na
požádání v případě nutnosti kdykoliv
10.00 hod.
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