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Co mi přinese nový rok?
Tuto otázku si klademe všichni v měsíci prosinci, ale tuto otázku si kladou žáci, studenti i učitelé a profesoři na konci prázdnin. Vedle této otázky
ale je možná dobré se zastavit a vyhodnotit čas, který jsme mohli prožít. Ač
s různými omezeními, přesto je to Čas, který nám dává sám Tvůrce a Dárce
čas.
Konec prázdnin a dovolených může být časem:








Vděčnosti za to, co jsme, co máme, co jsme mohli prožít
Vděčnosti za všechny, které máme rádi a můžeme být dle možnosti spolu
Vděčnosti za místa, která jsme mohli navštívit i za všechny, kteří se o nás starali
Kdy si udělám čas na druhého
Kdy vrátím vypůjčené věci, nebo je začnu alespoň hledat…
Kdy Odpustím to, co mne dělí od druhých

Začátek nového (školního) roku je příležitostí:







K nové odvaze posílit „unavené“ vztahy jak k Bohu, tak k lidem
Znovu se nadechnout v trpělivosti k sobě i druhým
Pozvednou oči k nebi a domyslet, co znamená, že jsem stvořen Bohem pro
věčný život
Promýšlet, co je podstatné a co ne pro můj vztah k Bohu i lidem
Přijímat i všechny nezdary a omezení a s dobrou vůlí jít dále…
Křesťanův čas je časem vzkříšeného Krista,
který je s námi „po všechny dny“ (Mt 28,20), ať jsou jakkoli bouřlivé.
Náš čas je v Božích rukou.
(Katechismus § 2743)
Do nového roku (školního) vám všem žehnám
a těším se na další společně prožitý rok v naší pardubické farnosti.
P. Antonín
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Představení – P. Piotr Antkiewicz
Milí bratři a sestry v Kristu,
narodil jsem se 31. května 1984 v Kole
ve Velkopolském vojvodství. Iniciační
svátosti, tedy křest, první svaté přijímání
a biřmování, jsem přijal ve zdejším kostele
Panny Marie Čenstochovské.
V letech 1991–1999 jsem
chodil na místní základní
školu Arkadyho Fiedlera.
Následně jsem pět let
navštěvoval Ekonomickou
průmyslovku při Spolku škol
v Kościelci, kde jsem
maturoval v r. 2004. V říjnu
tého roku jsem nastoupil na
Státní
vysokou
školu
aplikovaných věd v Konině,
obor Finance a účetnictví.
Studia jsem ukončil v r. 2008
obhajobou práce na téma
„Síla obchodní značky”
a získal jsem licenciát ekonomických věd.
V říjnu 2008 jsem se rozhodl vstoupit do
kněžského semináře ve Włocławku a začal
jsem studovat teologii na Teologické fakultě
Mikuláše Kopernika v Toruni. 26. května
2013 jsem přijal v katedrále Nanebevzetí

Panny Marie ve Włocławku jáhenské
svěcení z rukou J.Ex. Mons. Wiesława
Alojzyho Meringa, biskupa włocłwaského
a začal jsem jako jáhen působit v bazilice
Panny Marie Královny lásky
a míru,
Paní
Kujaw
v Markowicích.
Po setkání s J. Ex. Mons.
Janem Vokálem v Hradci
Králové v červenci 2018
roku jsem přišel do České
republiky, abych se naučil
jazyk, poznal nové prostředí
a připravil se na práci
farního vikáře. Na tomto
místě děkuji R.D. Pawłowi
Nowatkowskiemu,
faráři
z Vamberka, který mi byl
v počátcích mého pobytu
v Česku velmi nápomocen.
K 1. listopadu jsem byl ustanoven jako jáhen
v Římskokatolické farnosti – proboštství
Litomyšl, kde jsem se odpočátku setkal
s velmi laskavým přístupem ze strany kněží
i farníků.
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Nepopírám, že jsem do Česka přijel
s určitými obavami a neklidem, protože
neumím česky. Je to pro mě úplně nová
skutečnost, ale myslím, že s Boží i lidskou
pomocí se mi podaří bariéry překonat.
V sobotu 27. června 2020 v Katedrále Ducha
Svatého v Hradci Králové přijal jsem z rukou
biskupa Jana Vokala kněžské svěcení. Byl
jsem
ustanoven
jako
farni
vikar
v Římskokatolické farnosti – proboštství
Litomyšl. V Litomyśli jsem měl na starosti
ministranty. Dělali jsme schůzky a podle
možnosti výlety. Také jsem vedl lectio
divinu a biblickou hodinu a také jsem učil
náboženství a chodil k nemocným. Určitě mi
zůstane v srdci to, co jsem zažil v Litomyśli.
Mezi mé záliby patří varhanní hudba,
navštěvování památek, pěší turistika,
cestování a fotografování. Mimoto rád píšu

různé odborné články (a nejen ty). Také rád
zpívám – několik let jsem byl členem
katedrálního chóru. Z oblasti teologie mě
zajímá liturgika nebo eschatologie.
Od 1. srpna 2021 jsem byl dekretem
Mons. Jana Vokála, královéhradeckého
biskupa, ustanoven farním vikářem
v Pardubicích.
Děkuji především všem těm, se kterými
bydlím na faře. Zejména Otci biskupovi
Josefovi, Otci Antonínovi, ale i Otci
Tomášovi. Otec Antonín mi od samého
počátku pomáhal a říkal, jak farnost
funguje, co budu dělat. Mockrát vám děkuji
za tuto pomoc. Prosím vás, abyste se modlili
za mě a za všechny kněze v Pardubicich .
A modlete se i za nová kněžská a řeholní
povolání a těším se, až se setkám s každým
z vás. Těsím se na Pardubice.
Otec Piotr

Spolčoléto 2021
Rok se s rokem sešel a opět jsme mohli
prožít týdenní setkání mládeže na salesiánské
faře na Míčově. Jeho konání sice ohrožovaly
hygienická nařízení, ale nakonec se naše setkání mohlo bez potíží uskutečnit.
Celý týden je vždy naplněn bohatým duchovním, zážitkovým i odpočinkovým programem. Hlavním tématem, jenž provázelo celý
týden, byly vztahy v životě člověka (já a přátelé, já a rodina, já a já, já a Bůh). Důležitými
momentem byla zejména společná práce, při
které jsme vytvořili několik pracovních skupinek, které pomáhaly nejen s prací pro faru
a zahradu, ale především pro obec, se kterou
je navázaný moc dobrý vztah. Pomáhali jsme
panu starostovi natírat obecní ploty, branky
a lavičky.

Velkou vzpruhou byla také noční hra,
která bylo formou nočního výsadku. Účastníci
se mohli na chvíli vžít do role amerických výsadkářů, kteří se mají nepozorovaně dostat
do německého hlídaného prostoru. Hra byla
plná adrenalinu.
Ke každému dobrému táboru či chaloupce patří samozřejmě dobré potravinové zajištění. To nám tento rok opět zajišťoval o. Vojta
Glogar, kterému chci tímto moc poděkovat,
že tam byl spolu s námi a pečoval o nás duchovně i hmotně.
Další novinkou letošního spolčoléta byl
nový větší bazén, který sám o sobě způsobil
mnoho radosti při koupání či dovádění. Málokdo zůstal suchý.
Další novotou byly tento rok byly odpolední diskuzní skupinky, ve kterých se
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v meších skupinách rozebírali předpřipravené
otázky, na již výše uvedená témata. Myslím, že
to bylo moc moc přínosné a obohacující.
Velkou radostí byl letošní bohatý duchovní program. Každý den jsme začínali
i končili společnou modlitbou a také byla nabídka každodenní účasti na mše svaté. Mám
velkou radost, že s námi byl Váš nový pardubický kaplan o. Piotr, který se zapojil do nabitého běhu tábora. Spolčoléto je unikátní
možnost, jak poznat kněze třeba i z jiného
stránky, než jen u oltáře 😉.
Hezkým vrcholem duchovního programu
byla noční cesta na nedalekou louku, kde bylo

několik stanovišť, kde bylo připraveno mnoho
podnětů pro zastavení a ztišení. A tento rok
byly i bohatě využívaná možnost duchovních
rozhovorů a sv. smíření. Bohu díky za to.
Týden byl tradičně zakončen slavnostním
galavečerem v obecním sále, kde si vždy připravíme mnoho dobrého k pití i k snědku
a také bohatý zábavný taneční a hrací program.
Díky moc všem, kdo se zapojili do příprav. Spolčoléto je vždy krásné společné dílo.
o. Jakub

Sv. Anna – poutní slavnost
Tradiční, již 12. poutní pobožnost (jak
potvrdil ing. J. Hájek – majitel kaple sv. Anny),
se konala v neděli dne 25. července 2021
v předvečer svátku sv. Jáchyma a sv. Anny –
Ježíšových prarodičů.

Pobožnost vedl otec Antonín a po
uvítání poutníků připomněl, že tento den byl
papežem
Františkem
ustanoven
jako
I. Světový den prarodičů a seniorů a bude se
každoročně slavit čtvrtou červencovou neděli.
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Pobožnost jsme provázeli písní „Já
jsem si vyvolil za ochranu, Ježíše, Marii svatou
Annu a po liturgických textech a
přímluvách nám otec Antonín
v promluvě přiblížil Poselství Svatého otce
Františka ke Světovému dni prarodičů
a seniorů. V jeho textu se jako niť vinou slova
evangelia „Já jsem s tebou po všechny dny“
a připomínají
a ujišťují
každého
z nás
o Ježíšově blízkosti ve všech životních
situacích.
Pomodlili jsme se pak Modlitbu,
vydanou k I. Světovému dni prarodičů
a seniorů, která je plná proseb a díků a stane
se jistě denní modlitbou nejen pro seniory.

to, že zde umožňuje konání poutních
pobožností, poděkoval Pavle a Václavovi
Pecnovým za instalaci ozvučení a zajištění
laviček pro poutníky. Pan Hájek, kterému otec
Antonín předal slovo, řekl, že jej těší konání
každoročních pobožností a že až povyrostou
vysázené okrasné stromky, budou poskytovat
větší stín a zvukovou clonu vůči blízké trati
a pozval poutníky k připravenému pohoštění,
které doplnily napečené dobroty od poutnic.

Po skončení pobožnosti poděkoval
otec Antonín panu Hájkovi za péči o kapli a za

J. Čihulová

A tak za pěkného počasí pokračovalo
poutní setkání, které nám v době
pandemických
opatření
tolik
chyběla
a nezbývá než poděkovat „Bohu díky!“
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Skautský tábor
Letošní tábor se uskutečnil nedaleko
městečka Šiškovice ve skautském tábořišti/středisku slatiňanských skautů. Jako středisko jsme započali tábor 17. července 2021.
Celé středisko se sešlo, abychom společně
prožili 14. dní v přírodě. Spali jsme
v podsadových stanech nebo teepee. Během
tábora jsme hráli hry s tématikou indiánů.
I přes bouři, která nás díky Bohu nezasáhla
naplno jsme si tábor užili. Výborné bylo i jídlo, náš hlavní kuchař Tuffi a jeho pomocníci

Ondra s Jirkou, se letos zase překonali a stát
řadu na oběd se vždy vyplatilo. Celý tábor se
shromáždil i u několika ohňů. Hlavním z nich
byl Slibový oheň, při kterém slavnostně družinka Perlíček a některých Jestřábů odslibovali na právoplatné světlušky a vlčata, také
družinka Tučňáků a někteří starší Jestřábi na
skauty a skautky. Při soukromém ohni též
Kmen našeho střediska odsliboval na rovery
a roverky.

Navzdory únavě vedoucích se do programu položili na 100% - tudíž jsme se na táboře nenudili a mohli jsme se přiučit skautských dovedností, jako rozdělávání ohně, vyřezávání dřevěných lžiček, dělat podlážky
nebo jsme si také některé podsadové stany
postavili sami. Naše zdravotnice byly Šamanka, Daisy a Suk, které si dokázaly poradit jak

s klíšťaty, tak se závažnějšími zraněními.
I přes současnou pandemickou situaci jsme
tábor dotáhli do konce bez jakékoliv nákazy
a dokázali jsme se zachovat zodpovědně.
31. Července jsme se jako celé středisko
vrátili v pořádku zpátky do Pardubic.
Tereza a Anička

Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na nedělní mši svaté v době
pandemie koronaviru.
Diecézní biskup Mons. Jan Vokál ve shodě s obecným církevním právem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně
3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Králové-

hradecké diecéze dispenz od osobní účasti na
nedělní a sváteční Mši svaté.
V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování
proti nemoci covid-19. Účinek udělení dis6
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penze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického
práva).

Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolává udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
ve školním roce 2021/2022
Výuka na faře:
 Začátek výuky v týdnu od 13. září 2021, předškoláci (A) začínají až od 30. září 2021
 Přihláška pro výuku bude na internetových stránkách: www.farnost-pardubice.cz
 Kontakt: Kostelní 92, Pardubice 530 02, e-mail: farpar@volny.cz
 Příprava na 1. svaté přijímání: bude probíhat zvlášť, mimo uvedený rozpis hodin, formou speciální katecheze v období leden – květen 2022. Podrobnosti budou uvedeny
ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2021.
A.
D.
E.
H.

předškoláci
1. – 3. třída
3. – 5. třída
6. – 8. třída

Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Úterý

16:45 – 17:30
15:45 – 17:00
14:45 – 16:00
17:00 – 17:45

A. Lukavská
I. Zbrojová
I. Zbrojová
P. Antkiewicz

(1x za 14 dní)

Výuka u Salesiánů:
 Začátek výuky v týdnu od 13. září 2021.
 Přihláška pro výuku bude na internetových stránkách: www.pardubice.sdb.cz
 Podmínkou přihlášení na výuku náboženství u salesiánů je členství v SKM (Salesiánský klub mládeže).
 Kontakt:
Zborovského
náměstí
2018,
Pardubice
530
02,
e-mail:
sasm@pardubice.sdb.cz
 Příprava na 1. svaté přijímání: celoroční - v pátek od 14:30 – 15:15, kterou vede P.
Vojtěch Glogar SDB. (skupina F.)

B.
C.
F.
G.
I.

1. třída
2. třída
3. třída
4. – 5. třída
6. - 9. třída

Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek

13:30 – 14:15
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
14:30 – 15:15
14:45 – 15:30

M. Traxlerová
V. Glogar SDB
V. Glogar SDB (příprava 1 SVP)
M. Traxlerová
J. Woclawek
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Postní almužna podpoří vybudování paliativní ambulance
Díky postní almužně, starobylé postní
tradici, kdy peníze za požitky, které si během
postního období člověk odřekne a vloží do
papírové pokladničky – „postničky“, je Oblastní charita Pardubice o krok blíže vybudování plánované paliativní ambulance a zázemí
pro mobilní hospic v Dražkovicích.
„Ze srdce děkujeme za postní dary pardubických farníků a společenství salesiánského kostela sv. Václava v Pardubicích, které
pomohou lidem trpícím nevyléčitelnými nemocemi a lidem na sklonku života v domácí
hospicové péči,“ uvedla Marie Hubálková,
ředitelka pardubické Charity.

A dodává: „Láskyplná péče o potřebné je
přímo obsažena v názvu Charity - ,caritas‘.
Těší nás, že spolu s pardubickými farníky
a salesiánským společenstvím jsme její součástí a společně se snažíme o její každodenní
naplňování.“
„,Sociální láska‘ umožňuje dělat pokroky
směrem k civilizaci lásky, k níž se může každý
z nás cítit být povolán. Láska se svým tíhnutím
k univerzálnosti je schopná budovat nový
svět, protože není nějakým prázdným citem,
ale nejlepším prostředkem k objevování účinných cest pro rozvoj všech“ (Fratelli tutti, papež František).

Společná pouť tří Charit na Chlumek v Luži - 2. října 2021
Již potřetí Oblastní charita Pardubice,
Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové
Hrady u Skutče srdečně zvou na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do poutního chrámu Panny
Marie Pomocné na Chlumku v Luži 2. října.
Mši svatou obětovanou na úmysly poutníků
bude celebrovat Mons. Jan Paseka, generální
vikář Královehradecké diecéze, a bude vysílána také živě na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice. Pro zájemce bude též vypraven
autobus z Pardubic a Chrudimi. Těšit se můžete na společné posezení, varhanní koncert či
přednášku o historii poutního místa, v programu nezapomínáme ani na děti.
Pouť konaná v rámci celorepublikového
Dne Charity je jednou z akcí, kterou Charity
upozorňují na potřebu péče o seniory, nemocné, umírající a jejich blízké. Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity:
„Osmdesát procent z nás si přeje odejít z tohoto světa doma v kruhu svých blízkých a díky

charitní domácí hospicové péči jsme schopni
poskytnout pacientům a pečujícím čtyřiadvacetihodinovou podporu našeho hospicového
týmu. Vedle odborné péče si zároveň uvědomuji i sílu modlitby za nemocné, trpící a umírající i za lidi, kteří o ně pečují, za naše zdravotní sestry, lékaře, psychology či sociální pracovníky.“
Bezplatnou domácí hospicovou péči Oblastní charita Pardubice může poskytovat díky
dárcům a sponzorům a dalším akcím pro veřejnost jako je benefiční výroba adventních
věnců, Charitní ples. Na podporu domácího
hospice je určena i část z darů Tříkrálové sbírky.
Poutníky, kteří plánují jet vypravovaným
„charitním“ autobusem Pardubice - Chrudim Luže, prosíme, aby si rezervovali místo u Vojtěcha Gottwalda
733 161 618
gottwald@charitapardubice.cz
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Ambulantní odlehčovací služby Červánky
nabízejí pomoc pečujícím – o seniory a nemocné pečují každý všední den až deset hodin
Všichni, kdo se dlouhodobě
starají o své blízké, kteří jsou odkázáni péči rodiny, vědí, jak takový
závazek k milované osobě může
být náročný. V situaci, kdy pečující
přes den chodí do zaměstnání, či
má jiné povinnosti a jeho blízcí
nemůžou zůstat bez pomoci sami
doma, je člověk postaven před
zdánlivě neřešitelný problém.
Vlídný a odborně vzdělaný personál nabízí péči o seniory a nemoc-

né v ambulantním středisku
na faře v Mikulovicích každý
všední den od 7 do 17 hodin,
pardubická Charita zajišťuje
také bezplatnou dopravu do
a z tohoto střediska speciálně
upravenými svozovými automobily pro předpravu osob
s pohybovým
omezením,
včetně lidí na invalidním vozíku.

Kontakt: Jana Komárková, vedoucí střediska,
730 529 527, jkomarkova@charitapardubice.cz

Hledáme dobrovolníky




Pro holický Domácí hospic Andělů strážných hledáme výjimečné lidí, kteří by byli
ochotní trávit čas s pacienty. Ze zkušeností víme, že odpočinek pro pečující byť
na krátký čas je nesmírně důležitý.
Ve střediscích Odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích, Třebosicích a Pardubicích rádi přivítají dobrovolníky
ochotné zpříjemnit čas seniorům například hraním společenských her, četbou,
zpíváním, hraním na hudební nástroj či
„pouhým“ trávením společného času
a povídáním.



Hledáme dobrovolníka zahradníka, který
by věnoval péči zahradě či zahradám našich středisek a zpříjemnit prostředí našim klientům, uvítáme iniciativu a realizaci vlastních nápadů. Nabízíme možnost
založení vlastního či sdíleného zeleninového, květinového záhonu či využívání
skleníku.
Kontakt: Miloš Lášek (730 572 959)
mlasek@charitapardubice.cz
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10/ ostatní

ZAČÁTKY PROGRAMŮ PO PRÁZDNINÁCH - 2021
1. MŠE PRO DĚTI – žeh. škol. Potřeb
1. ADORACE
1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
1. HODINY NÁBOŽENSTVÍ
1. SETKÁNÍ ŽADATELŮ O KŘEST
1. POLEDNÍ BOHOSL. U SV. JANA

neděle
úterý
pátek
(od) pondělí
úterý
pátek

29. srpna v 10:00 hod.
klášterní kostel
07. září v 18:45 hod.
kostel sv. Jana
10. září v 16:00 hod.
fara
13. září (dle programu) fara/Sales. klub
(Předškoláci od 30. září)
21. září v 19:00 hod.
fara
01. října v 12:00 hod.
kostel sv. Jana

PŘIPOMÍNÁME SI:



Dne 9. září bude mít 95 narozeniny paní Karla Jiroutová (uklízela na faře)
Na konci září to bude 20 let, co do Pardubic byl ustanoven jako administrátor farnosti
Mons. Josef Kajnek.

Přejeme požehnaný školní rok 2021/2022 dětem i rodičům!


„Dneska jsem si tu pětku, paní učitelko, opravdu nezasloužil.“
„Já vím, Fanoušku, ale horší známky už nemáme.“



Paní učitelka se zlobí: „To už je potřetí, co tento týden nemáš udělaný domácí úkol.
Co tomu bude říkat tatínek?“ „Prosím, on s tím taky nemůže hnout“

Žehnací modlitba školních potřeb
Bože, náš nebeský Otče,
Prosíme, požehnej + tyto školní tašky a pomůcky
a požehnej všem, kdo je budou v novém školním roce používat.
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého.
Ať mají odvahu a trpělivost.
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky
a radost z kamarádských vztahů.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
Amen.
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11/ Kalendář
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11/ Kalendář

PRAVIDELNÉ AKCE
Neděle

Modlitba Večerních chval

kostel sv. Bartoloměje

po v ečerní mši sv .

KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC: ZÁŘÍ - ŘÍJEN
Ne 29.08. Poutní slavnost - sv. Bartoloměj
kostel sv. Bartoloměje
9:00
1. mše sv. pro děti/žehnání škol. potřeb
klášterní kostel
10:00
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Čt 02.09. Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
08:00 - 16:00
Pá 03.09. Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00 - 18:00
So 04.09. Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele
po ranní mši sv.
Ne 05.09. Posvícení Dražkovice
kaple Andělů strážných
10:30
Poutní slavnost v Pardubičkách
kostel sv. Jiljí
17:00
Út 07.09. Adorace (po večerní mši svaté)
kostel sv. Jana Křtitele
18:45 - 19:15
St 08.09. Udílení svátosti nemocných
kostel sv. Bartoloměje
14:00
Seniorklub
farní sál
15:00
Pá 10.09. 1. Schůzka ministrantů
fara
16:00
So 11.09. Dny evropského dědictví
(dle rozpisu na plakátech)
Ne 12.09. Posvícení Ostřešany
10:30
kaple Panny Marie
Kokešov
15:00
Poutní slavnost
Po 13.09. 1. hodiny náboženství
fara/salesiánský klub (dle rozpisu na nástěnce)
St 15.09. Přijímání intencí na měsíc říjen
fara
od 09:00 hod.
Ne 19.09. Sbírka na církevní školství v diecézi
Út 21.09. 1. setkání žadatelů o křest dospělého
fara
19:00
St 22.09. Mše svatá v Rybitví LDN
kaple
13:30
Út 28.09. Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
Poutní slavnost
Rosice - kostel sv. Václava
8:00
Poutní slavnost
kostel sv. Václava - sales.
8:30
Poutní slavnost
Spojil - kaple
15:15
Modlitba za národ
18:30
kostel sv. Bartoloměje
St 29.09. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Čt 30.09. Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
08:00 - 16:00
1. setkání předškoláků
farní sál
16:45
Pá 01.10. 1. polední mše svatá
kostel sv. Jana Křtitele
12:00
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00 - 18:00
So 02.10. Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící Luže
15:00
Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele
po ranní mši sv.
Ne 10.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Narozeniny:
19.09. - jáhen Karel Kylar
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