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Drazí bratři a sestry,
z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše
na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam nás chce
Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet?
Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany. Možná se snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým životem sami. To
je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se
kvůli nám stal člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat
radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné cesty.
V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, snažíme se o kající a dobré
skutky, odnaučujeme se zlozvykům či procvičujeme ctnosti. Našim cílem však není dokonalost podle nějakého daného vzoru, nýbrž

splnění toho, co od nás Bůh očekává. Každý
jsme jiný a Bůh to ví. On jediný zná naši osobní
cestu. Základní rysy toho, co od nás Bůh čeká,
jsou pro všechny stejné. Všem dal pravidla
svých přikázání, od všech čeká, že budou plnit
své povinnosti jako členové rodiny či církve,
povinnosti pracovní nebo občanské. Každému
dal svědomí, abychom je poslouchali. Svědomí
je přece Boží hlas v srdci člověka. Také andělu
strážnému říkáme v modlitbě: na tvá vnuknutí
pozor dávám. Ano, andělé jsou Božími posly,
kteří připravují cestu pro Ducha Svatého, který
pak působí v duši, když ona říká andělovu poselství jako Maria své ano. Jeho působením se
i v nás stává Bůh novým způsobem přítomný,
když žijeme Boží slovo. I světci nás učí, že přijímat a uskutečňovat podněty Ducha Svatého
je nejlepší cestou k našemu posvěcení.
Čím začít? Uvěřit, že mě Bůh miluje a rozhodnout se nikdy mu neříkat NE. O některých věcech víme docela jasně, že je Bůh chce, či nechce. Odmítnout hřích a plnit povinnosti. Když
poslechneme v jasných věcech, můžeme počítat s tím, že nám Bůh ukáže další cestu.
Ne každý nápad je od Boha. Proto je třeba rozlišovat. K tomu použijeme jednoduchá pravidla: Protože Bůh si nikdy neprotiřečí, Duch
Svatý od nás nemůže svým vnuknutím žádat něco, co by bylo proti Božímu slovu, učení
církve či povinnostem našeho povolání. Boží
vnuknutí může zpočátku probouzet strach,
ale když ho přijmeme, naplní nás pokojem
a pocitem pokory. Některá vnuknutí nevyža-

dují žádné rozvažování, když vedou například
k tomu, abychom věc, která je naší povinností,
dělali pečlivě, s dobrým úmyslem, z lásky. Pokud nás vnuknutí vede k něčemu nezvyklému,
je třeba zvážit, jestli je to rozumné, jestli to neodporuje našim povinnostem, jestli se nám
opravdu zdá, že jde o Ježíšův hlas, jestli v sobě
cítíme pokoj, když s ním souhlasíme. Pokud
jde o věci závažné, pak je třeba to vidět a vážit
s někým jiným, například se zpovědníkem. Taková porada může nejen chránit před chybou,
ale také vést k pokoře a pokoji duše.
Díky poslušnosti Bohu i v maličkých věcech
můžeme na duchovní cestě udělat větší pokrok, než za léta úsilí, které jsme si stanovili
sami. Věrnost malým věcem přitahuje velké.
Když si však uvědomíme, že jsme nějaké vnuknutí Ducha zanedbali, není třeba klesat na mysli, ale pokorně odprosit Pána a prosit o víc
věrnosti. Když se zdá, že jsou před námi těžké
věci, na které nemáme dost sil, řekněme mu
s jednoduchostí a důvěrou: Pane, já na to nemám, ale když to opravdu chceš, dej mi k tomu
sílu a já jdu do toho. Když máme mluvit, poprosme kratince: Dej mi, Pane, svého Ducha.
Mluv skrze mne ty, ať se ukáže tvá moudrost.
Když nedokážeme někoho milovat: V této situaci, Pane, neumím milovat, ale ty to dokážeš.

Já ti dám k dispozici své srdce a ty v něm miluj.
Když přijde nějaký kříž: Pane, nikdo není větším odborníkem na nesení kříže, než ty. Nes ho
se mnou.
Abychom lépe vnímali Boží blízkost během
dne, je třeba si udělat každý den chvilku
na důvěrné setkání s ním v modlitbě. Vejít do
hlubiny svého srdce a tam se s ním setkat. Tak
se ztišit a zmlknout, abychom mohli slyšet
jeho hlas. Vychutnat jeho blízkost a přátelství.
Najít odvahu lišit se od světa a být v postoji
lásky. Když se někdy zdá, že je Bůh daleko, že
ho neslyšíme, ba ani on nás neslyší, udělejme
nezištný dobrý skutek. Protože on je Láska,
není možné, aby nebyl v nás, když milujeme.
Drazí přátelé,
vstupme do postní doby jako do školy. Udělejme si tentokrát kurz přátelství s Bohem
a nechejme se vést Božím Duchem. Buďme si
navzájem dobrými spolužáky a povzbuzujme
se, pomáhejme si, sdělujme si své zkušenosti.
Ručím Vám, že pro všechny, kteří to vezmou
vážně, bude tato postní doba božským dobrodružstvím a skvělou přípravou na Velikonoce,
na nový objev Zmrtvýchvstalého.
K tomu všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

oznámení
KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2018 (začátek v 15 hodin)
TERMÍN

ZAJIŠŤUJE (společenství)

1. neděle postní

18. února

ŽIVÝ RŮŽENEC

Marie Bačová

2. neděle postní

25. února

MUŽI FARNOSTI

Václav Lednický

3. neděle postní

4. března

MINISTRANTI

Štěpán Radoň

4. neděle postní

11. března

RODINY FARNOSTI

Tomáš Špaňhel

5. neděle postní

18. března

ŽENY FARNOSTI

Mária Jaroščáková

Květná neděle

25. března

SCHOLA / MLÁDEŽ

Alena Kolaříková

farní zpravodaj / březen 2018
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BŘEZEN
 ve čtvrtek 1. března je v naší diecézi den
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
v pátek 2. března je první pátek a bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin.
v sobotu 3. března bude příprava na biřmování pro mládež, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
ve čtvrtek 8. března bude na faře od 18:15
setkání pastorační rady farnosti.
 v neděli 11. března bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
v pondělí 12. března bude na faře od 18:15
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
v neděli 18. března bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v neděli 18. března bude v našem kostele
od 16 do 17 hodin večer chval.
 v pondělí 19. března – slavnost sv. Josefa.
Mše svatá v 17:30 bude obětována za všechny
muže farnosti. Tato slavnost je zařazena mezi
doporučené zasvěcené svátky.
ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. března bude
duchovní obnova pro všechny farníky na faře
ve Vizovicích. Program bude upřesněn v nedělních ohláškách.
v sobotu 24. března se uskuteční děkanátní setkání mládeže ve Štípě, začátek 9:15 mší sv.
v pondělí 26. března bude na faře od 18:15
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
 v neděli 8. dubna bude od 15 hodin farní
shromáždění na orlovně.
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POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU

VELIKONOCE 2018

Zelený
čtvrteK
Velký
pátek

Vizovice

Bratřejov

Jasenná

18:30

17:30

17:00

15:00
Kříž. cesta
18:30

15:00
15:00
Kříž. cesta Kříž. cesta
18:00
---

Bílá sobota

20:00

18:00

---

Boží hod
velikonoční

9:00

10:30

7:30

Pondělí
velikonoční

7:30

10:30

9:00

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC BŘEZEN

Aby křesťané odolali pokušení konzumního
stylu života a znovu objevili hodnotu
postní kázně a střídmého způsobu života.
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
24. března 2018 se ve Štípě u Zlína uskuteční
Děkanátní setkání mládeže děkanátů Vizovice
a Vsetín.
Program bude bohatý a zahrnuje mši svatou
s o. biskupem, zajímavé přednášky a katecheze, akční workshopy, možnost svátosti smíření nebo modlitby chval, ale hlavně společenství podobně starých lidí, kteří se chtějí setkat
a ujistit, že na víru v dnešním světě nejsou sami.
Zveme mladé od čtrnácti let. Nebojte se udělat si čas a přijet alespoň na kousek zajímavého programu.
Cena je 50 Kč (nezahrnuje dopravu, pokud by
se někdo neměl jak dopravit, stačí se zeptat kohokoli z aktivních mladých naší farnosti, protože míst v autech bude určitě dost)
www.farnostvizovice.cz

Děkanátní setkání mládeže

Vizovice & Vsetín
sobota 24. března 2018
ve Štípě u Zlína

Ve středu od 8:30 do 9:30 je na faře Modlitba matek – seniorek. Neváhejte a připojte se
k nám v modlitbě za své děti.
Ve středu od 15 do 16 hodin probíhá na faře
Tvořivá dílnička pro děti.

pestrý program:
mše sv. s o. biskupem
zajímavé přednášky
svátost smíření
akční workshopy - sport, hra, tvoření,
služba a další
katecheze o. Petra Káni
modlitba chval

ia,
motto: „Neboj se, Mar
st u Boha“
neboť jsi nalezla milo
příspěvek 50 Kč
doporučený věk účastníků 14+

CENTRUM PRO RODINU
Kurz pro snoubence a manžele
– 18:30-21:00, přízemí fary
1. března – lektorský pár manželé Liškovi
15. března – lektorský pár manželé Smékalovi
22. března – MUDr. Mária Fridrichová
Bazárek dětského oblečení (jaro, léto)
příjem oblečení: 14. 3. 2018 od 15 do 18 hodin
prodej zboží:
15. 3. 2018 v době 8-12:00 a 15-18:00
16. 3. 2018 prodej 8-12:00, 14-17; 17-18:00 výdej neprodaného oblečení
Více informací na plakátku na nástěnce v kostele i na webu Centra.
Termíny Letních prázdninových dnů
(příměstský tábor):
2. – 13. 7. 2018 a 27. – 31. 8. 2018
Pro maminky na mateřské dovolené a jejich
děti je každý čtvrtek v době 9 – 11 hodin připraveno setkání s programem.
farní zpravodaj / březen 2018

OREL
Orelský karneval letos
opět bavil děti i dospělé
V sobotu 10. února odpoledne se sál orlovny
po roce opět naplnil dětmi, které se společně
se svými rodiči přišly bavit na tradiční orelský
dětský karneval.
Již jsme si zvykli, že je program karnevalu zaměřen na určité téma. Letos všechny malé i velké
přivítali Mach a Šebestová, kteří všechny vzali
nejen na vyučování do své třídy 3. B, ale pomocí
kouzelného sluchátka třeba i do Afriky či Ameriky. Tanec všech pestrobarevných masek byl
prokládán soutěžními úkoly tak, že děti neměly prostor se nudit či zlobit. Do poslední aktivity se skřítkem Všeználkem se kromě dětí zapojili i rodiče.
Za to vše patří velké poděkování hlavním organizátorkám Tereze Adamuškové a Aleně Kolaříkové (Šebestová a Mach) a jejich ochotným
pomocnicím v roli žákyň 3. B Veronice Špaňhelové, Petře Máčalíkové, Janě Gregarové a Veronice Tomšů. Karneval by se také neobešel bez
hudební produkce, o kterou se letos postarala
Liduška Janečková. Díky fotografovi Jiřímu Oškerovi se mohli malí i velcí nechat zvěčnit v oblíbeném fotokoutku. Postaráno bylo i o drobné občerstvení, které si vzali na starost Zdeněk
Adamuška, Jarmila Mikulaštíková a Václav Lednický. Děkujeme!
Poděkování patří také všem, kteří přispěli do dětské tomboly (jmenovitě mimo jiné papírnictví
Rappa, čokoládovně Carletti), a také Městu Vizovice, díky jehož finanční podpoře mohly děti
dostávat za soutěže drobné odměny.
Letošní karneval se opět vydařil. Děti i rodiče
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z něj odcházeli spokojeni, což byla pro všechny organizátory největší odměna. Děkujeme
a za rok se se všemi těšíme zase na viděnou!

Příměstský tábor na orlovně
Orel jednota Vizovice plánuje v měsíci srpnu příměstský tábor na orlovně pro děti od 6
do 12 let. Začátek táboru bude v pondělí 6. srpna a mimo soboty a neděle potrvá až
do 24. srpna. Děti je možné přihlásit na 5 dnů
a maximálně na 10 pracovních dnů. Termín nástupu je možné upravit dle potřeb rodičů. Prosíme zájemce o tyto tábory, aby se přihlásili u Zdeňka Adamušky, Terezky Adamuškové,
nebo u paní Hany Radoňové. Cena táboru bude
240 Kč za den. Členové Orla 200 Kč za den.

Zapojte se do orelských soutěží!
Kulturní rada župy Velehradské vyhlašuje
ke 100. výročí založení ČSR výtvarnou soutěž
pro děti Poznej svou vlast. Malujte, modelujte, vyšívejte… místa naší vlasti, kde se Vám
líbí, hrady, zámky, hory… Své výrobky můžete (řádně označené jménem, příjmením, věkem
a třídou ZŠ autora) odevzdat do konce dubna
Alžbětě Doležalové, která se postará o jejich
doručení do soutěže.
Kulturní rada Orla ČR vyhlašuje k 70. výročí pouti na Svatém Hostýně výtvarnou a literární soutěž pro děti i dospělé na téma Orel
a já. Namalujte nebo napište svůj příběh o tom,
co Vám Orel dává, čím pro Vás tato křesťanská
organizace je, co pro Vás znamená. Své práce (řádně označené jménem, příjmením, věkem, adresou a telefonním kontaktem) můžete
do konce května odevzdat Alžbětě Doležalové, která se postará o jejich zaslání do soutěže.
Orel jednota Domanín pořádá 7. dubna 2018
od 14 hod v Domaníně soutěž ve zpěvu jednotlivců i malých skupin pro děti Orelský slavíček. Soutěž je otevřená pro všechny. Přihlášky,
které je potřeba odevzdat do 26. března, Vám
ráda předá a další potřebné informace poskytne Alžběta Doležalová.

6. 3. slaví svátek P. Mgr. Miroslav Kazimierz (pastorační praxe 1. 7. 1994 – 18. 6. 1995)
6. 3. slaví svátek P. Mgr. Miroslav Hřib (pastorační praxe 3. 7. 1995 – 7. 7. 1996)
19. března slaví svátek náš P. Mgr. Josef Rosenberg (od 1. 7. 2016)
19. 3. slaví svátek svátek otec biskup Mons. Josef Hrdlička
19. března slaví svátek
otec pomocný biskup Mons. Josef Nuzík
19. 3. slaví svátek svátek trvalý jáhen Josef Zádrapa
(od 9. 7. 1994 trvalý jáhen v Bratřejově)
21. 3. slaví svátek P. Ing. Mgr. Radek Maláč
30. 3. slaví svátek P. Mgr. Arnošt Červinka (od 1. 7. 1994)
Všem přejeme na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a jejich patronů
hojnost Božího požehnání a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.
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ohlédnutí

Představení dětí (celkem je jich 12), které letos půjdou k 1.sv. přijímání.

svetec mesíce
PATRIK
biskup, misionář, patron Irska, některých
profesí (např. kadeřníků či kovářů), svátek
17. března
Sv. Patrik nebyl prvním křesťanským misionářem v Irsku, jeho zásluhou byl ale proces
pokřesťanštění ostrova dovršen. Rok narození
ani další události jeho života se nedají přesně
datovat, i když Patrik sám zachytil svou osobnost i některé dobové události a postoj k nim
ve dvou dochovaných dokumentech.
Prvním je Konfese (jeho autobiografie), druhým
Dopis vojákům Korotika. Řada potřebných informací v nich však chybí a nadto kolem jeho
působení vznikla i řada legend; ty je někdy
těžké oddělit od reálných událostí. Do oblasti
legend patří např. Patrikovo vyhánění hadů
z ostrova (často je zobrazován, jak jim šlape
na hlavu) či názory, v nichž je prezentován jako
farní zpravodaj / březen 2018

jediný šiřitel křesťanství v pohanském Irsku,
přičemž se opomíjí fakt, že proces takového
rozsahu byl výsledkem společného úsilí. Patrik
se narodil kolem r. 390 v severozápadní Anglii
v rodině, kde převážily římské vlivy (naznačuje
to už světcovo jméno pocházející z latinského
patricius čili vznešený); otec zastával úřednické
místo a působil v místní křesťanské církvi jako
jáhen. V šestnácti letech Patrika unesli piráti
do Irska, kde šest let otročil jako pasák ovcí.
Svůj úděl vnímal jako trest za náboženskou
vlažnost, ale upnul se k Bohu, zkouškami jeho
víra zesílila a přivedla ho i k rozhodnutí v církvi
aktivně působit. Cestu z tohoto irského trápení mu ukázal sen, v němž byl vyzván, aby
uprchl a vrátil do své domoviny. Jeho naplnění
bylo ale dlouhé a strastiplné a málem ho stálo
život, nakonec ale dorazil do přístavu a šťastně
se přeplavil do vlasti. Pak, jak se zdá, prošel
nějakou přípravou ke kněžství – ale soustavný
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výcvik v potřebných znalostech to asi nebyl,
když soudíme podle jeho osobních stesků
na nedostatky ve vzdělání. Několik let žil zřejmě
ve Francii jako mnich, asi v Provenci či Burgundsku. Ani tam natrvalo nezakotvil. Impulzem k odchodu byla četba dopisu z Irska, při níž
slyšel naléhavé hlasy volající ho zpět. Vzpíral se,
ale volání bylo silnější, a tak se kolem r. 430 ocitá
znovu v Irsku. Už v tehdejší době existovala jistá
forma kontaktů mezi Svatým stolcem a Irskem,
což dosvědčují informace, podle nichž papež
Celestýn I. jmenoval misionáře Palladia prvním
irským biskupem. Jeho mise trvala podle všeho
jen krátce; nástupcem byl jmenován právě
Patrik. Neúnavně šířil křesťanství, zejména na
severu země, mj. i zřízením biskupství v Armagh
(v Severním Irsku), výlučně pohanské oblasti,
i v oblastech dalších, a organizačně je formoval
podle vzoru kontinentální Evropy. Armagh,
dnes hlavní sídlo katolické i protestantské irské
církve, byl i místem, odkud podnikal své misijní
cesty. Snažil se zejména vykořenit pohanství,
modlářství a uctívání slunce. To, co mu chybělo
ve vzdělání a co bolestivě pociťoval jako svůj
nedostatek, nahrazoval upřímností a hlubokým
citem pro pastoraci, k čemuž přispěly bohaté
zážitky bývalého otroka a uprchlíka.
Ani rok, ani místo jeho smrti nejsou jisté.
Zemřel pravděpodobně kolem r. 460. Podle tradice byl pohřben v Downpatricku (v Severním
Irsku) po boku sv. Brigity Irské (asi 453−asi 525)
a sv. Kolumby (521−597), taktéž patronů Irska,
nicméně ani to nevíme s určitostí.
17. březen je v Irsku slaven opravdu bouřlivě.
Dominantními motivy jsou zelená barva a trojlístek (nyní národní symbol Irska); jeho pomocí prý Patrik vysvětloval místním pohanům

ZÁŠTITA SV. PATRIKA
Ať mne v tento den provází Boží síla,
ať mne ochraňuje Jeho moc.
Ať mne vede Boží moudrost,
sleduje mne Boží oko,
naslouchá mi Boží ucho,
Boží slovo dává lahodnost mé řeči,
ochraňuje mne Boží ruka,
ať následuji Boží cestu.
Kriste, buď se mnou, Kriste, buď přede mnou,
Kriste, buď za mnou, Kriste, buď ve mně,
Kriste, buď pode mnou, Kriste, buď nade mnou,
Kristus po mé pravici, Kristus po mé levici,
Kristus na mých cestách,
Kristus v srdci každého člověka, který na mě myslí,
Kristus v ústech každého člověka,
který se mnou hovoří,
Kristus v každém oku, které mě vidí,
Kristus v každém uchu, které mě slyší.
Amen.
(převzato z brožurky Modlitby otců)

svatou trojici. Úctu ke svému světci si přinesli
irští vystěhovalci do celého světa, zejména
do USA a do Austrálie, kam jich odešlo nemalé
množství. Největším katolickým kostelem
v USA je právě katedrála sv. Patrika v New Yorku. Uctíván je však i Austrálii, v kontinentální
Evropě je ctěn zejména ve Francii a Rakousku.
U nás šířil úctu k Patrikovi jako první hrabě Jan
Špork (1600−1669).
V r. 2000 byl natočen televizní film Sv Patrik: irská legenda; hlavní roli ztvárnil Patrick Bergin,
beletristicky zobrazil světcův život S. R. Lawhead v knize Patrik, syn Irska (vyšlo v r. 2004
v nakladatelství BB).
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 3, březen 2018. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška
Kořenková, PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích.
Uzávěrka dubnového čísla je 18. března 2018. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence brezen
1.

Čt

17.30 Za živou a + rodinu Daňkovu a Červenkovu

2.

Pá

17.30 Za + Věru Hábovou, + rodiče a staříčky

3.

So

17.30 Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

4.

Ne

9.00

Za + Bohumila a Václava Nesvadbovy, rodiče z obou stran,
Aloise Rosíka, Cecílii Březíkovou a za živou rodinu

5.

Po

17.30

Za + rodiče Sláčíkovy, dceru, žetě a za pomoc a ochranu Boží
pro živou rodinu

8.

Čt

17.30 Za + Miroslava Kovaříka, rodiče, sourozence a neteř Lenku

9.

Pá

17.30 Za + Františka Žůrka, rodiče, sourozence a za duše v očistci

10.

So

17.30 Za + rodiče Klinkovské, Růženu Tesařovou a za živou rodinu

11.

Ne

9.00

12.

PO 17.30 Za + rodiče Novákovy a za živou rodinu

15.

Čt

17.30 Za + rodinu Radoňovu, Kupkovu a za duše v očistci

16.

Pá

17.30 Za + Josefa Šťastu, Marii a Stanislava Žůrkovy a za živou rodinu

17.

So

17.30 Za + rodiče Mikulkovy, dceru a za živou rodinu

18.

Ne

9.00

19.

Po

17.30

22.

Čt

17.30 Za + Marii Vymětalíkovou, manžela a za duše v očistci

23.

Pá

17.30

24.

So

17.30 Za živou a + rodinu Gregarovu

25.

Ne

9.00

26.

Po

17.30

29.

Čt

18.30

30.

Pá

18.30

Za + Václava Křižku, jeho otce Josefa a za živou rodinu Křižkovu

Za + Magdu Lednickou a za živou rodinu
Slavnost SVATÉHO JOSEFA
Za všechny muže farnosti
Za + Marii a Klimenta Sláčíkovy, rodiče z obou stran,
jejich sourozence a za Boží ochranu pro živou rodinu
KVĚTNÁ NEDĚLE
Za mládež a farníky
Za + rodiče a příbuzné rodiny Vyoralovy a Stromšíkovy
a za Boží ochranu pro živou rodinu
ZELENÝ ČTVRTEK
Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence
VELKÝ PÁTEK
Obřady Velkého pátku
BÍLÁ SOBOTA

31.

So

20.30 Na poděkování za dar společného života s prosbou o pomoc
a Boží ochranu do dalších let a za dar víry pro celou rodinu

