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Nastává posvátná doba adventu. Tímto obdobím plným očekávání
nás bude liturgicky provázet prorok Izaiáš - ohlašovatel spásy, Jan
Křtitel - předchůdce Páně a samozřejmě Panna, jejíž dítě je „Bůh
s námi“- Imanuel.
Ona nás dovede až na práh Betléma, abychom se setkali osobně
s Dítětem, které porodila a položila do jeslí.
V této betlémské události se spojil čas s věčností, relativno
s absolutnem, minulost s přítomností i budoucností a Bůh - Spasitel Zachránce vstoupil do života každého z nás.
Je toho tolik, co potřebujeme my lidé, každý z nás, ve svém
denním životě zachránit.I když v této postmoderní době málokdo
přiznává skutečnou tvář svého lidství a bezuzdně si pohrává
s tajemstvím vlastní existence a svými vynálezy se snaží
manipulovat i s tím nejposvátnějším, co v člověku je - s jeho
svědomím, svobodou a touhami, které se i přes zmaterializovanost
tohoto světa, stále ozývají v jeho srdci.Když se nakonec takový
člověk ocitne, následkem nečekaných událostí - nějakého utrpení
,zklamání či neúspěchu - v samotě svého lidství, musí si nakonec
přiznat skutečnou chudobu svého vlastního já. Poznává ohroženost
nejen toho, co jeho život tvoří, ale i ohroženost života samého. Jsme
totiž chudší, než betlémští pastýři. Ztratili jsme smysl pro pravdu,
spravedlnost,lásku,pro tajemství života, pro skutečnosti, které si
člověk nemůže koupit a nemůže sám dát.
(pokračování na str. 2)

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
(pokračování ze str. 1)

Víme, jak si dnes člověk snaží spíš pravdu vytvářet, než ji objevovat. Člověk ztratil smysl pro
krásu. Neumí se dívat čistýma očima. Nevidí a nechce vidět, co je ve světě, v dětských očích,
v přírodě kolem nás krásné.Je často zahleděn jen do svých myšlenek, obdivuje jen to, co sám
vytvořil. Člověk potřebuje zachránit lásku k životu.
Ztrácí ji tím, že s životem pouze experimentuje, že se za každou cenu chce stát jeho pánem,
aby mohl sám určovat, co je dobré a zlé, co se smí a co je zakázáno. Usiluje o to stát se sám
sobě spasitelem. Dějiny spásy a dějiny lidstva vůbec nám ukazují, do jakých bolestí zavedl
člověk sebe i druhé, veden myšlenkou - sám sobě si na všechno stačím.
Na našich betlémech vidíme, jak se na místo narození schází lidé nejrůznějších povolání.
Každý nese ve svých rukou plody své práce, každý přichází se svým vlastním životem, jak ho
prožívá uprostřed svého povolání, svých starostí, radostí, ohrožení i úspěchů. Právě toto má
znázornit touhu člověka po Spasiteli. Jakoby se každý z nich na své cestě k betlémské jeskyni
modlil: Bože, tolik si přeji, abys v mém životě zachránil, co je v něm to nejcennější - lásku
k Tobě i k těm, které jsi mi svěřil a se kterými prožívám drama lidského života.
Každý z nás potřebuje být konfrontován pokorou a chudobou betlémských událostí, aby tak
poznal, že největší hodnotou není mít, ale být člověkem takovým, jakým ho chce mít Bůh a ne
takovým, jakým se chce stát on sám.
Potřebujeme ve svém životě objevit hodnoty, které jsou cizí světu a který hájí tak
vehementně jen kategorie ekonomické. Hovořit o smíření, skromnosti, trpělivosti, pokoře a
tichosti, znamená stávat se v jeho očích naivním. My se však bez těchto hodnot neobejdeme,
nechceme-li se stát obětí sebe samých. Právě proto, že trpíme jejich absencí, utápíme se
v problémech, které přerůstají naše lidské možnosti.
Sestry a bratři, přes všechnu náročnost doby a úkolů, které na vás klade rodina,
zaměstnání,veřejný život a jiné, mysleme na to, že k integritě člověka patří starost o vnitřní
život Tím dostává i náš každodenní a všední svou hloubku. Nechme se přivést do
Betléma,vzbuďme v sobě ducha prostých pastýřů a pokorných mudrců a pokloňme se Dítěti.
+ Josef Kajnek

Příprava na první svaté přijímání pro tento školní rok začíná již 7. ledna 2002. Prosíme proto
všechny rodiče, jejichž děti v tomto školním roce přistoupí poprvé ke sv. příjímání, aby si na
faře nebo u saleziánů vyzvedli přihlášky. Vyplněné přihlášky pak odevzdejte do konce prosince
2001.
+ Josef Kajnek a spolupracovníci

Ž

Sbírka na služební auto

Ž

Minulou neděli jsme měli sbírku na služební auto pro naše farnosti. Celkový výnos sbírky
včetně darů od fyzických osob činí 71.842,-Kč. Z toho Pardubice: 44.342,-Kč; ostatní farnosti:
27.500,-Kč. Z tohoto Vašeho štědrého daru zaplatíme doplatek za auto (56.000,-Kč), který
dlužíme biskupství, a ještě veškeré pojištění na celý rok 2002.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům!
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
Ještě prosincové akce:

Opět se Vám hlásíme ze Skřivánku, nebo jak říkají mladí
od "Salošů". Jistě vás zajímá co vlastně ve středisku
mládeže podnikáme a děláme? V minulém čísle farního
zpravodaje jste se mohli seznámit s naší pravidelnou
činností. K ní se přidávají ještě další akce, které probíhají
během víkendů, ať už to jsou setkání chaloupkových
animátorů, anebo těch, kteří pracují s dětmi z dětských
domovů, vikariátní setkání mládeže, turnaje ve volejbale,
malé kopané a stolním tenise, anebo pravidelné měsíční
výlety s dětmi, které má na starosti náš spolubratr Indián.
Jen pár slov, které napsaly účastníci těchto výletů:
"Po dobrém guláši jsme hráli fotbal. Zápas skončil
nerozhodně, 3:3, děvčata proti chlapcům. A pak už nás
čekal táborák a vynikající špekáčky. Opět jsme
zopakovali naši zkušenost - pečení banánu v popelu.
Poptávka byla veliká. Před čtvrtou hodinou jsme se
museli rozloučit s rodinou Veselých a hurá na autobus
zpět do Dřítče. Byli jsme tak unaveni, že někteří usínali již
cestou do Pardubic. Výlet byl opravdu krásný a to
dosvědčuje počet dětí a jejich ranní vstávání. Komu by se
chtělo v sobotu vstávat o půl šesté? Jen nadšencům a
těm taky děkujeme ".
Katka, Verča, Majda, Indi.
Mezi naše radosti, které prožíváme s mladými, patří také
aktivita, které se ujaly mladé maminky a to "cvičení s
dětmi". Kdo by si nechtěl protáhnout tělo a trochu si i
popovídat s druhými. Cvičení je každou středu v 9,30 u
"salošů" v tělocvičně.
Začínáme prožívat dobu adventní. Pro nás salesiány
měsíc prosinec je významný, zvláště Slavnost Panny
Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Připomínáme si vznik díla Dona Boska. V den této
slavnosti se setkává s Bartolomějem Garellim a s ním
začíná první oratoř, svěřenou do ochrany Panny Marie
jedním
"zdrávasem".
Vyprošujme
toto
Mariino
doprovázení pro všechny mladé lidi i pro nás samotné.
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1. 12. volejbalový turnaj 5 Pé Praha
7. 12. večer - vikariátní setkání
mládeže
8. 12. adventní den
8. 12. v 15:00 - mikulášská
besídka v tělocvičně (přezůvky
s sebou)
12. 12. v 16:00-divadelní hra J.
Cimrmana - Záskok
14.-16. 12. duchovní vánoční
obnova pro mládež (od 15 let a
výš) v Borové u Poličky
15. 12. amatérská volejbalová
liga - Hradec Králové
24. 12.
v 16:00 vánoční mše sv.
v 22:00 "půlnoční" mše sv.
25.12.
v 8:30 mše sv.
v 10:00 mše sv.
31.12.
v 16:00 děkovná mše sv.
1.1.2002
v 10:00 mše sv.
Přejeme Vám krásné prožití
adventu a Vánočních svátků.
Vaši salesiáni.

CHARITA - MISIE (pokračování)
PROČ K NÁM TŘI KRÁLOVÉ NEPŘIŠLI ?
Tato otázka zněla z úst mnohých obyvatel
města Pardubic, Bohdanče, Holic, Sezemic a
okolních obcí po poslední Tříkrálové sbírce,
která proběhla v prvních lednových dnech
tohoto roku. Po rozsáhlé mediální kampani
mnozí lidé očekávali návštěvu Tří králů, ale
nedočkali se. Přes maximální snahu pracovníků
Oblastní charity v Pardubicích a přátel, kteří
přišli pomoci s organizací i s koledováním, se
zdaleka nepodařilo pokrýt všechna místa
pardubického regionu a přilehlého okolí. I přes
tuto skutečnost celková peněžní částka
obsažená v pokladničkách koledníků činila
168 598,60 Kč. Tam, kam tříkráloví
koledníci přišli, lidé rádi do kasičky
přispěli. Dokonce jsme byli svědky
toho, jak na Třídě míru za
koledníky,
kteří
byli
z řad
studentek zdravotní školy,
lidé dobíhali, aby mohli
příspěvek do kasičky dát.
Naše skautky a skauti měli
jinou zkušenost. Lidé rádi
dají, ale očekávají kromě
malé upomínky ve formě
obrázku nebo dárkového cukru s logem
Tříkrálové sbírky alespoň odříkanou, popřípadě
zazpívanou koledu. To, že lidé neodmítnou
koledníky je snad také i tím, že velká část
vybraných peněz jde na konkrétní účel
v Pardubicích, na Dům pokojného stáří
v Rosicích nad Labem.

přispívají na různé účely, ale širokou veřejnost.
Tu je v dnešní době celkem snadné oslovit
prostřednictvím
sdělovacích prostředků. Co
však není snadné, je úctyhodná práce
především
samotných
koledníků,
kteří
v mrazivých dnech obchází a vybírají příspěvky
do kasiček.
Víme, na co vybíráme. Ošetřovatelky a
pečovatelky
Oblastní
charity
Pardubice
navštěvují staré nebo nemocné občany v jejich
domácím prostředí, kde jim poskytují své
služby. Domácí prostředí je pro každého
člověka to nejlepší. Přichází však
chvíle, kdy se tato péče již doma
nezvládá. Ale pracovníci charity
se chtějí o tyto lidi starat dál. Chtějí
jim vytvořit domov, kde by se cítili
dobře i v době, kdy se už
o sebe sami nedokáží
postarat.
Z tohoto
důvodu
vyzýváme
všechny, kdo mohou pomoci.
Rodiče s dětmi, studenty, ministranty, skauty a
ostatní. Přijďte nám pomoci! Potřebujeme, aby
koledníci navštívili všechny, kdo chtějí přispět.
Je nutné, aby vždy nad každou skupinkou
koledníků měl patronát jeden vedoucí, kterému
je více než osmnáct let.
Přihlásit se můžete buď přímo v kanceláři
Oblastní charity Pardubice, V Ráji 732, nebo na
telefonním
čísle
040/633 50 26
popř.
0723/273 972. Svůj kontakt s adresou a tel.
číslem můžete rovněž nechat v kanceláři
arciděkanského úřadu v Pardubicích.

V připravované
Tříkrálové
sbírce,
která
proběhne ve dnech 4. až 7. ledna 2002 to bude
70 %. Část vybraných financí bude rovněž
použita pro potřeby střediska „Vozíčkář“, které
již čtvrtým rokem působí při pardubické charitě
pod vedení MUDr. Červinky.

Pomozte, aby lidé mohli říci. „I k nám přišli Tři
králové“
Karel Tajovský
ředitel OCH Pardubice

Připravovaná sbírka nemá oslovit především
věřící, kteří chodí do kostelů a během roku

"Milovat Boha znamená potit se pro člověka" - sv. Vincent z Paula
V duchu tohoto citátu sv. Vincence, apoštola milosrdné lásky k nemocným a
trpícím, děkuji všem dobrovolníkům, kteří neúnavně a vytrvale pomáhají
Oblastní charitě přispívat ke zmírnění bídy tělesné i duševní ve světě formou
charitativní pomoci misijním stanicím. Desítky z vás po celý rok 2001 třídilo
známky pro misie či se jste se zúčastňovali balení a odesílání balíků, mnozí
jste na ně finančně přispěli. Jmenovitě děkuji paní Karle Jiroutové, paní
Josefě Krejčové a paní Helze Slámové, které se pravidelně starají, aby obě
činnosti pokračovaly. Přeji vám radostné Vánoce a pokoj v srdci.
M. Zimmermannová,
za charitativní pomoc misijním stanicím Oblastní charity Pardubice
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CHARITA - MISIE (pokračování)
JEDEN DÁREK NAVÍC
V posledním
říjnovém
týdnu jsem se
zúčastnila v
Římě
pracovního
setkání lidí ze
zemí jižní a
východní Evropy, kteří pracují
pro Papežské misijní dílo dětí
(dále PMDD). Tři dny jsme z
kolegyní z České republiky
poslouchaly svědectví, a také
instruktáž zástupců každé
země, jak motivují a zároveň
doprovázejí děti svého národa,
aby byly vnímavé k potřebám
svých vrstevníků v misiích a
prokazovaly jim solidaritu jako
výraz své víry v Boží lásku.
Protože Bůh má rád všechny
bez rozdílu a chce, abychom
se navzájem milovali.
Pro diecézní časopis IKD č. 12
jsme na zmíněném setkání
pořídily rozhovor s generálním
sekretářem PMDD, irským
knězem Patrickem Byrnem,
který působil mj. 17 let jako
misionář v Ekvádoru. Na naši
otázku, jak prožívají lidé z této
jihoamerické země Vánoce, mj.
řekl: "Ekvádor je velmi chudá
země a Vánoce jsou zde velmi
těžkým obdobím. My jsme
zvyklí na evropské Vánoce,
jsme zvyklí vybírat dárky pro
děti, obdarovávat se navzájem.
V Ekvádoru je velmi mnoho
chudých lidí, kteří nemohou
dát svým dětem nic. A tak jsem
se ve vánočním čase snažil,
aby se lidé alespoň více
setkávali mezi sebou, protože
Vánoce jsou svátky
komunikace mezi lidmi..."
Podobná svědectví mohou
podat misionáři z dalších
desítek zemí. A na jejich

základě vybízíme v pardubické
farnosti již několikátým rokem
děti, aby se zapojily do
vánočních příprav také tím, že
si připraví dárky pro ty, které
mají rády, a navíc ve
spolupráci s rodiči svým
sebezáporem nebo zvýšenou
pílí získají peníze na malý
dárek pro děti, kterým rodiče
nemohou žádné dárky
koupit.

drobná hračka, pastelky,
propisovačka aj., kasičku
zabalí jako dárek a přinese ji v
obětním průvodu v určené dny
(viz výše). První odměnou za
toto úsilí bude pohled na
stromeček obklopený dárky
darovanými ze srdce. Věřím,
že všechny potěší nejméně
tak, jako ty, které najde se
svou jmenovkou pod vlastním
vánočním stromkem.

Tato aktivita bývá pravidelně
vyhlášena při nedělní mši
svaté pro rodiče s dětmi v
klášterním kostele. Tak tomu
bude i letos, o druhé neděli
adventní 9. prosince v 9.30,
kdy k ní děti pozve P. Vladislav
Brokeš. V tomto kostele se
také budou odevzdávat
připravené dárky, a to o 4.
neděli adventní - 23. prosince v
9.30 a o Śtědrém dni na
odpolední mši svaté od 16
hod. Dárky děti odevzdají knězi
v obětním průvodu, protože
budou jejich darem Pánu
Ježíši, který nás vybízí milovat
chudé, zvláště děti.

Komu dárky poslouží? Jejich
využití zajistí česká kancelář
misijního díla dětí, a to darem
ve prospěch indických dětí z
kmene Adivasi, o kterých
najdete více informací v
misijním kalendáři na rok 2002,
jehož zakoupením mohou
podpořit tento úmysl dospělí.
Obrázky do tohoto kalendáře
nafotil P. Jiří Šlégr, pocházející
z nedalekých Brozan (farnost
Kunětice). Otec Jiří je v
současné době národním
ředitelem misijního díla pro
Českou republiku a zmíněné
indické děti osobně navštívil a
fotografoval na jaře letošního
roku, aby jim pomohl řešit
především příspěvkem na
vzdělání jejich těžkou životní
situaci.

Jak se do této aktivity s dětmi
nejlépe zapojit? Jako první
doporučuji pořídit si "misijní
kasičku". Stačí krabička od
čaje, od sýra nebo jiná, kterou
bude možné zabalit jako dárek.
Pak je třeba domluvit v rodině,
co může dítě udělat navíc, aby
mu rodiče přispěli na tento
dárek. Například si dítě odepře
nějakou sladkost, kterou mu
rodiče obvykle kupují, a rodiče
mu ušetřené peníze věnují.
Nebo si dohodnou odměnu za
nějakou "práci" navíc pro
rodinu. Možností je celá řada a
záleží na ochotě a tvořivosti
celé rodiny. Získané peníze
dítě střádá do misijní kasičky, a
po našetření na malý dárek např. částky, kterou stojí

Pokud vám tyto informace
nedostačují a chcete znát
další, můžete se obrátit na
mne, protože mám aktivity
Papežského misijního díla v
naší diecézi na starosti.
Předem díky všem
zúčastněným za ochotu a
štědrost!
Marie Zimmermannová,
( 6304048, 0723 992244,

*zimmermannova@diecezehk.c
z

ÿ

Pracovníci Oblastní charity Pardubice, děkují rovněž touto cestou všem přátelům, příznivcům,
pomocníkům, dárcům a sponzorům za pomoc v tomto roce. Přejí všem hezké prožití doby
adventní, radostné vánoce a s Boží pomocí prožitý celý nový rok 2002.
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DUCHOVNÍ HUDBA
SCHOLLA GREGORIANA PRAGENSIS POPRVÉ V PARDUBICÍCH
Nenechte si ujít vzácnou příležitost vidět a
slyšet
světovou
špičku
interpretů
gregoriánského chorálu
SCHOLU GREGORIANA PRAGENSIS,
kterou vede a řídí pan David Eben.
Koncert sboru pořádá pardubická agentura
NA NIC.
Původně
plánovaný
termín
vystoupení na l. neděli adventní, měsíc před
koncertem zrušila pro malý zájem veřejnosti.
Po dalším jednání o přeloženi koncertu a
také o snížení ceny vstupenky (výši
vstupného určuje agentura), došlo k dohodě
a koncert bude

Předprodej vstupenek je v informačním
středisku a cena vstupenky je z původních
300 Kč nyní 200 Kč, studenti mají vstup
volný.
Jsem velmi rád, že v Pardubicích
SCHOLLA GREGORIANA PRAGENSIS
vystoupí a mohu koncert jen a jen
doporučit.
Pavel Šisler

ve středu 2. ledna v 19 hodin v
evangelickém kostele ve Sladkovského ulici.
Omlouvám se všem, kteří se na původně
plánovaný koncert těšili a reservovali si na
něj svůj drahocenný čas. O zrušení koncertu
jsem se dozvěděl, až když byl listopadový
Zpravodaj v tisku.

RŮZNÉ
Pro zpříjemnění adventního
očekávání zveme všechny na
divadelní představení o narození
Ježíše Krista, které pro vás
nacvičili mladší žáci.
Představení se bude hrát
16. prosince 2001 v 15:00 hod.
v kostele sv. Jana.
Všichni jste srdečně zváni!
Po skončení divadelního
představení bude v zadní části
kostela (pod chórem) AGAPE
(malé pohoštění).
pardubické katechetky

Ve středu dne 19. prosince 2001 oslaví narozeniny naše katechetka Mgr. Irena
Zbrojová. Přejeme jí hojnost Božího požehnání a zároveň jí děkujeme za to, že již
jedenáct let obětavě učí dětí náboženství.
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Středa 26. prosince
(SV. ŠTĚPÁN)

16:00
22:00

24:00

9:30

18:00

Neděle 30. prosince
(SV. RODINY)

7:00
9:00
19:00

9:30

Pondělí 31. prosince
(SV. SILVESTRA)

16:00

15:00

Neděle 6. ledna
(ZJEVENÍ PÁNĚ)

7:00
9:00
19:00
7:00
9:00
19:00

16:00

16:00

16:00

10:00

8:00

17:00
6:30
12:00
18:00
6:30
12:00
6:30
18:00

Sobota 29. prosince

Úterý 1. ledna
(MATKY BOŽÍ)

17:00

9:30

Čtvrtek 27. prosince
(SV. JANA APOŠT.)
Pátek 28. prosince
(SV.MLÁĎÁTEK)

8:30
10:00

Kostel sv.
Václava (Rosice
n. L.

Kostel sv. Jiljí
(Pardubičky)

6:30

Kaple Narození
P. Marie (Svítkov)

kaple sv. Václava
(saleziánské
středisko)

16:00
24:00

Kostelíček
(řeckokatolické
bohoslužby)

Úterý 25. prosince.
(NAROZENÍ PÁNĚ)

22:00
24:00
7:00
9:00
19:00
7:00
9:00
19:00

kostel sv. Jana

Pondělí 24. prosince
(ŠTĚDRÝ DEN)

kostel
Zvěstování
P. Marie

Datum

kostel
sv. Bartoloměje

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB V PARDUBICÍCH

16:00
8:30
10:00

6:30
12:00

8:00

17:00

16:00

9:30

10:00

17:00

9:30

8:30
10:00

17:00
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16:00

10:00

8:00

10:00

16:00

10:00

8:00

10:00

8:00

KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

kostel sv. Jana
Saleziánské střed.
fara
fara
fara

Mariánský večer
Cvičení maminek s dětmi
Společenství dospělých
Setkání ministrantů
Biblická hodina

po mši sv.
9:30 hod.
20:00 hod.
16:00 hod.
19:00 hod.

DALŠÍ AKCE
St 12.12. Seniorklub
Čt 13.12. Koncert ZŠ Gorkého
Setkání mládeže
So 15.12. Koncert Schola cantorum
St 19.12. Příležitost ke svátosti smíření
Čt 20.12. Zpovědní den

Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
Čt
Ne

21.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
3.1.
6.1.

Po

7.1.

Út
St
Čt

8.1.
9.1.
10.1.

Po
Út
Čt

14.1.
15.1.
17.1.

Mše sv. v Domově důchodců
Koncert sboru Zvoneček
Koncert sboru Cantus amici
Štědrý den
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana
Svátek sv. Mláďátek
Koncert obč. sdružení Abilimpics association
Svátek sv. Rodiny
Konec občanského roku
Slavnost Matky Boží P. Marie (Nový rok)
Mše sv. v Domově důchodců
Slavnost Zjevení Páně
Tříkrálový koncert Charity
Začíná příprava dětí na 1. sv. přijímání
Přednáška
Mariánský večer
Seniorklub
Příprava dětí na 1. sv. přijímání (2. skupina)
Setkání mládeže
Příprava dětí na 1. sv. přijímání (1. skupina)
Mariánský večer
Mše sv. v Domově důchodců
Příprava dětí na 1. sv. přijímání (2. skupina)

fara
14:30 hod.
sv. Bartoloměje
17:00 hod.
fara
19:00 hod.
sv. Bartoloměje
18:00 hod.
sv. Bartoloměje
16 – 18 hod.
sv. Bartoloměje
8 – 16 hod.
kostel sv. Jana
16 – 18 hod.
DD u kostelíčka
15:00 hod.
Zvěst. P. Marie
17:00 hod.
Zvěst. P. Marie
17:00 hod.
rozpis bohoslužeb na str. 7
rozpis bohoslužeb na str. 7
rozpis bohoslužeb na str. 7
rozpis bohoslužeb na str. 7
rozpis bohoslužeb na str. 7
sv. Bartoloměje
17:00 hod.
rozpis bohoslužeb na str. 7
rozpis bohoslužeb na str. 7
rozpis bohoslužeb na str. 7
DD u kostelíčka
15:00 hod.
rozpis bohoslužeb na str. 7
sv. Bartoloměje
16:00 hod.
fara
16:00 hod.
kostel sv. Jana
18:00 hod.
kostel sv. Jana
po mši sv.
fara
14:30 hod.
fara
17:00 hod.
fara
19:00 hod.
fara
16:00 hod.
kostel sv. Jana
po mši sv.
DD u kostelíčka
15:00 hod.
fara
17:00 hod.

Případné změny budou uvedeny v ohláškách!
Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 11. ledna 2002. Příští číslo vyjde 20. ledna 2002.
INZERÁT
Nabízí se používaný kombinovaný sporák (el. trouba, plynové hořáky) ve velmi dobrém stavu za odvoz
(Sezemická ulice). Pro společenství k setkáním "na chaloupkách" nebo i jednotlivcům domů.
Tel. 040/6265550.
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