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IX/1. Doba postní (březen 2017)

FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

DOBA POSTNÍ

Milí farníci!
Abychom velký dar dnů spásy jen tak nepromarnili, ale opravdu využili k tomu, co od nás Pán a Církev očekává, musíme si hned na začátku zcela
jasně a živě uvědomit, k čemu se vlastně 40 dní chystáme: ve vyvrcholení této
posvátné doby máme za přítomnosti a svědectví všech andělů a svatých slavnostně prohlásit, že se se vší rozhodností odříkáme zlého ducha, všeho, co
působí, a všeho, čím se pyšní, abychom po tomto svém osobním „exorcismu“
byli schopni zcela a bezvýhradně se odevzdat Tomu, který nás svým životem,
smrtí a zmrtvýchvstáním vykoupil z jeho otroctví. To je velmi závažná záležitost.
Co nám náš úhlavní Nepřítel působí a čím se pyšní, představují nám
ve stručnosti liturgické texty první postní neděle, ale také reálná skutečnost
kolem nás. Copak nejsme svědky lidských skutků, jejichž hrůzná zvrhlost se
s postupujícím časem stále stupňuje a zcela jasně překračuje meze pouhé lidské zloby a natolik se příčí samotné lidské přirozenosti, že je bez inspirace
a přímého vlivu Zlého nevysvětlitelná?
Bůh vstoupil do tohoto zápasu s otevřeným hledím. Poslal nám svého
Syna, aby nám tak zjevil svou tvář. Ďábel nám svou skutečnou tvář neukazuje
a ví proč. Je to ve skutečnosti ta nejstrašnější tvář, určená k tomu, aby pohled
na její ohavnost byl součástí věčné trýzně těch, kteří si ho zvolili a kteří jsou
jeho. Představuje se nám proto jen ve svých falešných darech tak, jak je pyšně předkládal i Ježíšovi. Ďábel ví, že může být tím úspěšnější, čím méně lidé
budou brát na vědomí jeho skutečnou osobu s její nenávistí vůči Bohu i vůči
člověku.
Ďáblovo pokušení na poušti obsahuje totiž chytrácký návod: náš Nepřítel nám předvádí, jak rouhavě „vyzrál na Boha“ tím, že si zvykneme vykládat si jeho slova po svém: „Vrhni se dolů, stojí přece psáno!“ Je to vlastně
rafinovaný způsob, jak vydávat svou vlastní zvůli dokonce za Boží slovo. Kupodivu tato ďáblova taktika vykazuje v této oblasti obdobnou úspěšnost jako
nabídka moci a bohatství. Výmluvný doklad, čeho může dosáhnout tato ďáblem podnícená zvůle, představuje žalostně zdecimovaný stav kdysi tak kvetoucí evropské katolické církve, jejíž četní učitelé a pastýři přistoupili na svůdný návrh a „vrhají se dolů“, a to velmi hluboko.
Postní doba je naléhavá výzva a vzácná příležitost ještě lépe si uvědomit, jak zlý je Zlý, a upřímně a podrobně se podívat na to, co všechno se
mu daří (s naším svolením) napáchat i v našem srdci, v naší rodině, v našem
prostředí a okolí.

Milí farníci, a ještě několik myšlenek o postu: Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená:
1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad. „Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu,
aby chválili Boha. Jazyk, který nemluví nic špatného, stává se obětním darem.
Ruka, která nedělá nic špatného, je jako zápalná oběť. Ale k tomu je třeba
připojit skutky: Ústa, ať vyslovují požehnání, ruka dává almužny. Přinášejme
Bohu prvotiny všech našich údů. Taková oběť se líbí Bohu.“ (svatý Jan Zlatoústý)
2. Potlačovat trojí chtivost: hněv (chtivost po moci), lakotu (chtivost
majetku), smyslnost (sexuální žádostivost). Své pudy nemůžeme vyhladit, ale
musíme je držet na uzdě. Chceme-li rozvíjet ctnosti, musíme těmto neřestem
odporovat.
3. Duchovně se postíme také tehdy, když mlčíme, když se neutápíme
ve starostech, když se pokořujeme, když držíme na uzdě své smysly, když nejsme závistiví, když nejsme lakomí.
„Půst je pevná věž proti nepříteli, jistý hrad proti satanovým střelám.
Naši předkové posilovali postem své ctnosti a žili svůj každodenní život jako
andělé. Odumírali na zemi pozemským přáním a svou duší žili již v nebi.“
(svatý Jeroným)
„Neomezuj svůj půst na pokrmy. Pravý půst je v přemáhání zlých sklonů a chyb. Každou vášeň, která narušuje duchovní pohodu srdce, můžeme
označit za druh opilství. Zdrženlivost se má týkat všeho, co naklání srdce ke
zlému. Pán Ježíš se nám zjevuje jako dokonalá zdrženlivost. Kéž nás posiluje
v těchto duchovních cvičeních, abychom získali neotřesitelnou pevnost, která
nás přivede k slavnému dni, kdy obdržíme korunu vítězství.“ (svatý Basil)
Milí farníci, každému z vás přeji požehnanou postní dobu 2017.
Všem vám žehná a o modlitbu prosí váš otec Tomáš.

Duchovní boj - www.duchovniboj.cz
Rádi bychom upozornili v souvislosti s postní dobou na zajímavé a poučné webové stránky věnované duchovnímu boji, který se týká každého z nás.
Projekt chce být pomocí zvláště těm, kdo se chtějí základně zorientovat v duchovním světě. A to možná právě proto, že s ním udělali nějakou zkušenost a neví si s ní rady. A to jak se světem dobra, tak se světem zla. Zvláště
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pak chce varovat před bludnými cestami, které člověka od Boha odvádí.
Člověk je z podstaty bytostí tělesně duchovou. Jeho tělo je oživováno nehmotnou duší, vdechnutou Bohem. A duchovní život, život ve vztahu
s Bohem, je tedy naší základní potřebou. Přemýšlíme o sobě, o smyslu svého života, o minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Zabýváme se abstraktními
otázkami. Jsme víc než jen pohybující se shluk buněk.
Jsme na cestě a ta cesta vede do věčnosti. Jen na nás záleží, jaká bude.
Od sametové revoluce v r. 1989, kdy jsme se otevřeli předtím nedostupnému západnímu světu, nalezlo odezvu u duchovně vyprahlých lidí naší
země množství pro nás nových tzv. „duchovních nauk“. Ty sice nabízejí duchovní zkušenosti a zážitky, s Živým a Pravým Bohem však často nemají nic
společného a zavádějí hledajícího člověka na scestí. Často také používají náboženské a křesťanské pojmy a ve svých „modlitbách“ také jména Ježíše, Panny Marie, andělů a svatých. Nezřídka je náboženský synkretismus prodchnut
také okultními praktikami.
Projekt tedy chce být odpovědí na potřebu alespoň základních informací k duchovnímu rozlišování za pomoci Písma, tradice katolické církve
a zkušeností ze služby uzdravení a osvobození. Zároveň také jakýmsi rozcestníkem pro orientaci v této oblasti.
Abychom neztratili cestu a našli Živého Boha.
Autorem projektu je P. Antonín Příkaský, OCarm (katolický kněz, člen Řádu
bratří Panny Marie Karmelské, který se řadu let věnuje modlitbě za vnitřní
uzdravení a osvobození).
www.duchovniboj.cz

Tři novověké tragédie a obnovy souboru zvonů děkanského
kostela ve Vodňanech
U paty věže děkanského kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech
je poblíž vchodu do sakristie světlými kaménky v dlažbě vyznačen kruh s letopočtem 1917 uprostřed. Odpovídá průměru zvonu jménem Jan (1,36 m)
a připomíná místo, kam při snímání zvonů pro válečné potřeby c. k. eráru
koncem února zmíněného roku dopadl a roztříštil se. Dle svědectví katechety
P. Floriana Fencla mnozí z přítomných plakali nad osudem Božího hlasatele,
který míval překrásný hlas, a sbírali si drobné úlomky na památku. O dalších
obětech se však zprávy různí. Navždy s nimi ale umlkl nádherný souzvuk
vodňanských zvonů, který opěvoval pootavský slavík Adolf Heyduk. Tento
zvláštní památník nechal vytvořit starosta Ferdinand Mašek, který rodné

město řídil v obtížných časech první světové války i velké hospodářské krize.
Spolu s tehdejším děkanem P. Martinem Svobodou se mu podařilo zachránit
největší zvon Marek, nyní třetí největší v českobudějovické diecézi. Naopak
rekvisici neunikly zvony kostelíka sv. Jana Křtitele a kaple sv. Vojtěcha.
Zvony Marek a Jan byly odlity v létě 1725 pražským zvonařem Valentinem Lišákem snad nedaleko vodňanského špitálu. Jejich vzniku předcházela jiná tragická událost – katastrofální požár, který město zachvátil 27. května
1722. Ve výroční den, tj. ve středu po svatodušních svátcích, se poté každoročně žehnal oheň, konaly se bohoslužby a procesí okolo města, završené
svátostným požehnáním, při nichž se prosilo o Boží ochranu a za odvrácení
podobného neštěstí. Ve výhni hořící zvonice se roztavilo všech šest zvonů.
Zvonovina byla použita pro oba zvony nové. V květnu 1727 je posvětil zlatokorunský opat Filip Bajer. Jejich prvním útočištěm se stala prozatímní dřevěná zvonice na hřbitově, který tehdy kostel obklopoval. Na zvýšenou, opravenou, ale zdaleka ne dokončenou věž byly vytaženy až v červenci 1731. Zkázu
však přečkala nižší věž, která ještě v 18. století stávala na severní straně kostela
a visely v ní dva nebo tři menší zvony.
Rekvisice zvonů za první světové války a někdy neurvalé počínání
otrlých vojáků, kteří plnili rozkazy, jen umocňovaly odpor proti válce, která
neúprosně odnímala otce, manžele, syny i zdroje obživy lidem v zázemí. Symbolická finanční náhrada za takto získaný kov se ve farnostech stávala zákla-

dem fondů pro pořízení zvonů nových. Také hlavně díky vydatné mecenášské
výpomoci městské spořitelny přibyly v neděli 6. září 1931 na věž mariánského
chrámu ve Vodňanech tři nové zvony, nazvané Jan, Václav a Ludmila. Navečer
téhož dne, kdy je posvětil kanovník Antonín Polánský z Českých Budějovic,
se poprvé rozezněly. Jedině archivní bádání by mohlo objasnit, zda je odlilo zvonařství Perner v Českých Budějovicích. Bohužel také ony při rekvisici
za druhé světové války v dubnu 1942 nuceně opustily zvonici. Bolestné loučení s nimi vylíčil místní katecheta P. Florian Fencl v kronice válečných let
Soumrak a svítání. Pasáž přetiskl Jiří Louženský do publikace o děkanském
kostele. Před jejich sejmutím byla pořízena nahrávka, mj. i kvůli které musel
děkan P. Tomáš Beránek čelit vyšetřování gestapem. Nějaký čas po válce ji pak
o velkých svátcích vysílal místní rozhlas, neboť na věži zůstal pouze největší
zvon Marek, na zakročení starosty Tomáše Holáta, a jeho nejmenší druh.
Po skončení druhé světové války se do Vodňan vrátily dva menší
zvony. Rekvisičním označením je dodnes poznamenán nejstarší dochovaný,
v současnosti také nejmenší zvon mariánského chrámu, který ke cti a chvále
Pánu Bohu a sv. Janu odlil mistr Pavel konvář z Prahy. Snad v době, kdy nepracovala vodňanská dílna, která od počátku sedmdesátých let 15. století až
do úmrtí posledního člena roku 1541 po tři generace odlévala zvony pro jihočeské kostely. Zabrán byl na věži děkanského kostela, kam byl patrně za první
světové války převěšen od sv. Jana Křtitele, kde jej uvádí Soupis památek v politickém okrese Píseckém, vydaný roku 1910.
Soubor zvonů děkanského kostela ve Vodňanech mohl býti doplněn až
po uvolnění politických poměrů koncem šedesátých let 20. století. Děkanovi
P. Františku Veselému se na dobrozdání znalce Jaroslava Dobrovodského podařilo pro farnost získat zvon Cecílie, odlitý roku 1887 ve Štrasburku. Američtí vojáci ho roku 1945 zanechali v nedalekých Netolicích, ale s tamními zvony
neladil. Roku 1971 byla zvonařstvím Petera Schillinga ve východoněmecké
Apoldě odlita trojice zvonů – Maria, Václav a Jan, který však musel býti reklamován. Jejich posvěcení se proto muselo posunout do roku následujícího. Pozvaný Mons. Josef Hlouch, biskup českobudějovický, však krátce před
dojednaným termínem zemřel, a proto je 24. června 1972 požehnal domácí
duchovní pastýř dp. Veselý.
Zvonici mariánského chrámu ve Vodňanech tak již po téměř celé deváté pětiletí opět zdobí šestice zvonů. Jejich hlasy, které svolávají, vyzývají, varují i k nebi myslí povznášejí křesťanský lid, provázely v listopadu a v prosinci
2006 coby ohlašovatelé nedělního či svátečního poledne i posluchače stanice Českého rozhlasu 3 – Vltava. Snad zůstanou uchráněny tragických osudů
svých předchůdců.
Pavla Stuchlá, foto Matylda Totínová

Milí rodiče,
srdečně zveme Vaše děti, mladší i starší, na letní křesťanský tábor od farnosti
Vodňany. Letos proběhne v termínu 20. - 29. srpna 2017 v Diecézním centru
života mládeže DCŽM Ktiš.
S tématem tábora Zázrak stvoření aneb Všechny krásy světa se podíváme do světa Narnie. V dobrodružném příběhu se budeme snažit objevovat
a více si uvědomovat krásu a hodnotu přírody i lidí. Budeme si více všímat zákonitostí fungování světa a „zázraků“, které se dějí každý den a které bereme
jako samozřejmé. Myšlenka bude rozvinutá hravou formou přiměřenou věku
účastníků.
Těšíme se, že opět vytvoříme přátelskou atmosféru a společenství,
ve kterém je možné se sdílet, něco se naučit, vytvořit, zažít zábavu, dobrodružství i radost z pohybu.
Pro starší účastníky nabízíme možnost zapojit se formou pomocných
vedoucích a podílet se i na tvorbě programu. Pro mládež od 12 let je připraven výlet a společné pěší putování na tábor od pátku 18. srpna odpoledne
do 20. srpna, kdy oficiálně začíná tábor společně s mladšími účastníky. Pěší
výlet bude přiměřeně náročný a nevyžaduje přílišnou fyzickou kondici a zkušenost, ale spíše pevné boty a odvahu a chuť zažít něco nového. Je v zájmu
vytvoření dobré party, aby se ho zúčastnili všichni přihlášení od 12 let.
Eliška Plánská
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Tříkrálové koledování – poděkování
Lednové tříkrálové koledování ve farnostech
Vodňany, Skočice, Lomec, Chelčice, Bílsko a Bavorov
bylo úspěšné. Upřímné díky dárcům, ale také malým
i velkým koledníkům a všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím. Zvlášť potěšitelné je, že s farníky
spolupracuje i široká veřejnost. Vyzdvihnout je třeba
zvláště děti a mládež, kteří v letošním nezvykle mrazivém počasí oželeli zimní radovánky a obětovali svůj čas pro druhé. Děkujeme
rodičům, kteří podporují své děti v dobročinnosti.
Koledovali jsme, přinášeli tříkrálové přání a požehnání na 36 místech.
Se 44 vedoucími skupinek navštěvovalo domácnosti cca 135 dětí vč. malých
hasičů v Drahonicích. Z České spořitelny ve Vodňanech bylo odesláno na centrální účet Charity ČR 241 406,- Kč. Z toho se 65 % vrátí podle dlouhodobého
vzorce koncem 1. čtvrtletí t.r. na Vodňansko a Bavorovsko. Prostředky budou
využity na schválené programy, jak jsme avizovali ve vánočním čísle Farních
novin, samozřejmě i pro přímou pomoc potřebným.
Děkujeme všem, kteří vycházeli vstříc při přípravě a zajištění průběhu

sbírky i vyřízení všech potřebných náležitostí a také za požehnání k tomuto dílu od otce Tomáše. Za vstřícnost je třeba poděkovat také organizacím,
a to správním odborům MěÚ ve Vodňanech a Bavorově, okolním obecním
úřadům, školám, skautům, České spořitelně ve Vodňanech a Diecézní charitě
v Českých Budějovicích.
Zvlášť chci letos poděkovat ženám, které průběžně doplňují královský šatník – paní Lískové, Bískové a Rotschedlové – a pak těm, kteří dokážou
každoročně precizně spočítat náplň všech pokladniček – paní Machartové,
Kolářové, Řepové, panu Protivovi a paní Pavlisové z MěÚ Vodňany. Letos se
nám díky pomoci dalších ochotných lidí podařilo využít elektroniky, a tak
nám spočítání výnosu z 37 pokladniček šlo rychleji.
Přeji všem, aby tříkrálové přání a požehnání od koledníků se usídlilo
ve Vašich domovech po celý rok 2017 a ať Vás vede dobrá hvězda!
Stále je možné žádat o pomoc v nouzi. Kontakty: Občanská poradna
charity v ul. Dr. Hajného 22, Vodňany, tel. 731 196 120, Marie Horáková, tel.
383 383 638, 731 974 731, MUDr. Ivana Janštová, Mokrého 186, Vodňany,
Lenka Ebelová, tel. 728 073 560.
Marie Horáková, místní koordinátor, foto Petr Totín

Vánoce ve farnosti

Knižní sloupek
Obrácení srdce
Irma Zaleski
brož., 84 s., 99 Kč
Kristovu naléhavou výzvu k obrácení autorka chápe
jako základní povolání křesťanů: jako výzvu k zápasu se zlem v našich vlastních srdcích a životech, jako
výzvu učit se milovat sami sebe i druhé.
Kniha se prakticky zaobírá obrácením a také pokáním, které bývá podle autorky často a chybně vnímáno jako cesta viny a sebeobviňování.
Angelo Scarano
Modlitba s Biblí v ruce
brož., 96 s., 119 Kč
Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat
k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat
ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, praktické části
zazní konkrétní podněty pro četbu a modlitbu s Biblí
v ruce; třetí část probírá desatero nejčastějších problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem.
Křesťan v záběhu
Thierry Bizot
brož., 188 s., 249 Kč
První kniha televizního producenta Thierry Bizota
Anonymní katolík se u nás setkala s velmi vřelým
čtenářským přijetím. Představujeme proto volné pokračování, tentokrát výběr nejzdařilejších příspěvků
autorova blogu.
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Milí vodňanští farníci,
dovolte mi, abych Vás pozvala na již
tradiční Velikonoční koncert do kostela
Narození Panny Marie ve Vodňanech. Tento rok se koncert uskuteční na Velký pátek
14. 4. 2017, jelikož na programu je skladba
Josepha Haydna Sedm slov pro smyčcové
kvarteto a recitátora, která byla psána přímo
pro velkopáteční obřady. Začátek koncertu je
od 13 hod. před velkopátečními obřady (od
15h). Jsem ráda, že můžeme ve Vodňanech
přivítat komorní soubor Sedláčkovo kvarteto, které získalo „Cenu Českého spolku pro
komorní hudbu roku 2016“! Na spolupráci
s nimi se velmi těším a tímto Vás srdečně
zvu.

Velikonoční koncert
Kdy: Velký pátek 14. 4. 2017 od 13 hod.
Kde: kostel Narození Panny Marie Vodňany
Účinkují: Sedláčkovo kvarteto /hudba a Lenka Ebelová /recitace
Joseph Haydn ve skladbě Sedm slov zvolil velké pašijové téma o bolesti, soucitu a vykoupení, které už před ním zpracovala řada skladatelů. Haydnova skladba o Sedmi posledních slovech Vykupitelových byla komponována
na konkrétní objednávku. Psal ji pro jihošpanělské biskupské město Cadiz,
kde se o velikonocích na Velký pátek vždy odehrával zvláštní náboženský obřad. Tehdy byly zahaleny všechny oltáře, v kostele byla tma, kterou prořezávala
jediná lampa, a ceremonující kněz stanul před oltářem, pronesl vždy některý
ze slavných posledních Kristových výroků, potom padl na kolena a o výroku
rozjímal. Během rozjímání zazněla vždy jedna Haydnova sonáta. Skladba tedy
obsahuje nejprve úvod, po něm sedm samostatných sonát většinou volného
tempa a potom překvapující zakončení, rychlou větu, která je nazvána Il Terremoto, t.j. zemětřesení.
Haydn sám se k této skladbě ještě dvakrát vrátil. Když ji zkomponoval
(to bylo asi v letech 1785-86), dobyla Haydnovi ve světě takovou popularitu,

že vídeňský nakladatel Artaria požádal skladatele, aby ji přepracoval ještě pro
smyčcové kvarteto.
Alfréd Strejček o této skladbě píše: „Málokteré hudební, ale i umělecké dílo vůbec, vypovídá s takovou přesvědčivostí o ukřižování Ježíše Krista
a jeho posledních pozemských okamžicích jako kompozice Josepha Haydna.
Ztišený výraz plný vnitřní dramatičnosti, ale zároveň až dojemné spoluúčasti,
dává posluchači možnost nahlédnout na smysl oběti Božího Syna i na nejvyšší
stupeň projevené lásky, která se jeho smrtí stává naším vykoupením. Jednotlivé části jsou pak propojeny texty evangelií a zamyšlením nad lidským údělem. Je to vpravdě dílo duchovní, které vrcholně uměleckou formou odpovídá
na otázky po smyslu žití a ukazuje jedinou možnou cestu naplnění života,
cestu lásky.“
Lenka Ebelová

Liturgický kalendář
Ne
Ne
Ne
Po
So
Ne
Ne
Ne

5. 3.
12. 3.
19. 3.
20. 3.
25. 3.
26. 3.
2. 4.
9. 4.

1. neděle postní
2. neděle postní
3. neděle postní
SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
4. neděle postní
5. neděle postní
Květná neděle

Popeleční středa
1. března
Vodňany v 17.15 hod.
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu
(půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“
- jen jednou za den úplné nasycení).

Bohoslužby únor - duben
pondělí
úterý
středa

13. 3. Fatimský den
1. 3. Popeleční středa
8. 3. a 12. 4.
1. 3. a 5. 4.
15. 3. a 19. 4.
22. 3.
26. 4.

čtvrtek
9., 16., 23., 30. 3. a 20., 27. 4.
2. 3. a 6. 4.
pátek

sobota

do 24. 3.
od 31. 3.
4. 3.

neděle

9. 4. Květná neděle
9. 4. Květná neděle

MS
KC+MS/BS

Vodňany
Vodňany

8.00
8.00

MS
MS
MS
MS
MS/BS
MS

Vodňany
Kunšov DD
Loucký mlýn
Chelčice
Skočice
Skočice

17.15
9.30
13.00
16.00
16.00
18.00

MS
AK
AD

Vodňany DD
Vodňany
Vodňany

9.30
18.00
18.00

KC+MS
KC+MS+(AK
3. 3. a 7. 4.)

Vodňany
Vodňany

17.15
18.00

MS
MS/BS

Vodňany
Chelčice

9.30
16.00

MS/BS
KC+MS
MS
KC+MS
MS

Skočice
Vodňany
Lomec
Vodňany
Lomec

8.00
9.30
11.00
9.45
11.30

čas je uváděn vždy jako začátek mše svaté, bohoslužby slova nebo samostatné adorace (nikoli křížové cesty)
MS - mše svatá
BS - bohoslužba slova
MS/BS - mše svatá nebo bohoslužba slova, dle situace
AD - adorace dlouhá - hodinová adorace - sborek mladých + možnost svátosti smíření
AK - adorace krátká - přibližně 1/2 hodiny
KC - křížová cesta (1/2 hodiny přede mší svatou)
DD - domov důchodců

případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

Akce
▶ st 1. 3. a so 1. 4. - ÚTOK NA NEBE
Podpořme každý dle svých možností iniciativu kardinála Raymonda Burkeho, modlit se každý první
den v měsíci růženec na úmysl ABY
CÍRKEV OPĚT OZÁŘILO SVĚTLO PRAVDY A V SRDCÍCH VĚŘÍCÍCH ZAVLÁDL MÍR. „Situace
v církvi je natolik vážná a zlo se šíří
církví i světem tak rychle a působí
v takovém rozsahu, že mnoho lidí
ztrácí odvahu. Potřebujeme Boží pomoc. Nejlepší způsob, jak se postavit
proti zlu potratů, eutanázie, homosexualismu, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu
zlu, je zaútočit na nebe.“

▶ ne 26. 3. - změna času
ze 2.00 na 3.00

Lomecké poutě
so 1. 4. - 10.00
Na úmysl za vyprošení lásky a naděje,
hlavní celebrant
P. ThLic. Marcin
Alexander PIASECKI
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