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  BEZ NÁZVU... (Bůh nehraje kos tky )? 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
   „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!“  
 
 
 
 
  
 

 

Velmi zvláštní plastika! Kříž vytvořený z 88 šestihranných 
plastických hracích kostek ve dvou řadách, aniž by autor 
sledoval vzájemnou následnost. Práce nedostala ani žádný 
název, jen v závorce se skromně tísní výrok Alberta 
Einsteina „Bůh nehraje kostky“. Kdyby ho nevyřkl 
Einstein, tak by se jím lidé snad ani nezabývali.  
 O Božích vlastnostech byly vyřčeny mnohé výroky. 
Bůh je všemohoucí, vševědoucí, moudrý, dobrotivý, 
milostivý, spravedlivý, pravdivý, … a nakonec řekne jeden 
vědec, že Bůh nehraje kostky. Jako kdyby to někdo 
předpokládal.  
  
 Co dělá někdo, kdo hraje kostky? Hraje a zkouší 
štěstí. Hodí kostky a počítá počet „očí“, které zůstaly 
nahoře. Očekává výsledek. Buď co největší počet, aby 
vyhrál, nebo určité číslo, které mu pomůže rozhodnout. Nemusí a nemůže nic jiného dělat, než 
čekat. Kdo hraje kostky, přenechává výsledek náhodě a ne svému rozhodnutí, výkonu nebo 
zásluze.  
 Albert Einstein si nedokázal představit vznik a zachování univerza tímto způsobem. 
Nevěřil náhodě, ale vypočítatelnosti, úchvatné plnosti životních možností místo omezeného 
počtu šesti stran kostky. Bůh není svázán našimi pravidly hry a orientován na zisk. Bůh nehraje 
kostky.  
  
 Autor Marcus Wilfling se snažil svou prací zprostředkovat tento obsah. Formou 
poukazuje na božský aspekt, na kříž přinášející spásu. Uspořádáním kostek zas na řád a pokoj a 
na to, že se s nimi nedá hrát. Svým zasazením mohou naznačovat na ohromné tajemství 
univerza, které se nedá lehce odkrýt. K tomu se Einstein také vyslovil svým jednoduše 
ironickým způsobem: „Když Bůh stvořil svět, jistě nebylo jeho první starostí vytvořit ho tak, 
abychom mu rozuměli.“  
 V tajemství kříže nám Bůh přece jenom odkrývá své tajemství. Ukazuje a učí nás své jiné  
matematice, matematice lásky.                    
                  DPJ 
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VELIKONOCE 2010 
Všechny bohoslužby se konají v kostele Svaté Rodiny! 
 
 
ZELENÝ ČTVRTEK 
 18:00 Mše sv. na památku Večeře Páně, přenesení Svátosti oltářní, adorace 
 Společná hostina „Agapé“ v jídelně 
 
VELKÝ PÁTEK  
 07:00 Ranní chvály a čtení  
 18:00 Památka umučení Páně 
 21:00 Křížová cesta na Strahově, sraz před bazilikou 
 
BÍLÁ SOBOTA 
 07:00 Ranní chvály a čtení, odevzdání symbolů   
       katechumenům 
 21:00 Velikonoční vigilie a agapé  
 Během dne možnost rozjímat u Božího hrobu 
 
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
 09:00 Mše v den slavnosti a agapé 
 18:00 Velikonoční nešpory  
 
 ______________________________ 
 
 
ČTVRTKY V DCB DUBEN 2010 v 19:30 
 8. dubna - pastorační rada (20:00)    15. dubna - biblická hodina 
 22. dubna - biblická hodina   29. dubna - biblická hodina  
 
 ______________________________ 
 
 
FARNÍ VÝLET - PASOV - NĚMECKO 
Po našich úspěšných výjezdech jsme všichni srdečně zváni na FARNÍ VÝLET DO PASOVA 
a to poslední sobotu v květnu - 29. května! 
Přihlaste se, prosím, co nejdříve, abychom věděli, zda objednávat autobus nebo se pojede 
auty. Přihláškový list bude k dispozici v předsíni kostela!     
         David Ž. 
 
VÍKEND MLÁDEŽE 
Chystá se další z našich výletů za hranice všedních dnů - do Diecézního centra mládeže 
královehradecké diecéze a to od pátku 30. dubna do neděle 2. května t.r. 
Všichni mladí jsou srdečně zváni! 
Přihlásit se je možné u mne - nebo na přihláškový list v předsíni kostela! 
                   David Ž. 
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Jak jistě mnozí víte - tento týden skončil první b ěh naší řepské alfy určené zvláště farníkům! 
Byla to pro nás všechny velká škola a na druhé straně velká posila a povzbuzení. 
 
Zde pod čarou najdete pár dojmů za všechny, a k tomu navíc bych poznamenal to, co řekl na 
závěr Alfy náš pan farář: „Byl jsem zde rád!“ A to je pro nás všechny velká radost! 
 
 
PODĚKOVÁNÍ ZA ALFU 
     Představte si, včera v noci se mi zdál hezký sen. Sen o naší 
skupince na řepské Alfě. Seděli jsme u „našeho“ stolu se zapálenou svíčkou (i když byly asi 2 hodiny 
ráno, vypadali jsme moc dobře☺) a rozmlouvali.  Naráz ale kýchnutí přerušilo snění, ještě malý pokus 
o setrvání v milém společenství, ale už se probouzím… 
     Ráno se mi neobvykle (většinou mručím, že bych spala ještě hodinku až dvě) vstávalo zvesela. 
Napadlo mě totiž, že také poděkuji za Alfu. 
     A tak Pane náš, veliké díky za vše, co jsme na Alf ě prožili, za celý Alfa tým i za každého 
jednotlivého kurzistu. Veliké díky za Tvou lásku, kterou jsme mohli na 
tomto kurzu více procítit, za sílu Ducha Svatého, který je při každém, kdo o 
něj prosí. Díky také za důležitá témata, nad kterými jsme se zamýšleli, za 
praktické rady i inspirace, kterými můžeme obohatit své životy a třeba i 
životy dalších. Díky za krásný sobotní den, za objevení nových vloh při 
tvoření ze sněhu☺ a hlavně za krásné a velice silné zakončení toho dne – za 
přímluvnou modlitbu. 
     Díky za to, že jsme se mohli každý ze své polohy na cestě k Bohu a správnému životu o kousek 
posunout… A jaké je mé „posunutí“? Na některé věci pohlížím z více stran, snad méně z úhlu zvyku a 
strachu. Rozhodla jsem se více poznávat Boží slovo, místo ranního mručení zavedu krátkou ranní 
modlitbu! Tam, kde jsem jenom radila, zkouším pomoci a tam, kde jsem zatím ztracená, či kde se cítím 
bezmocná, věřím, že nás Bůh neopouští! 
               Nikola Macharáčková 

P.S. Díky babičkám, které nám pohlídaly☺. 
 
BYLA JSEM POŽÁDÁNA ,  
abych tu přednesla (za sebe a svého muže) hodnocení či dojem z kurzů Alfa. Jelikož jsem donedávna 
byla učitelka a můj muž je oponent v oblasti IT, začali jsme samozřejmě hodnotit. 

Co je to hodnocení? Porovnání dosažených výsledků proti původnímu očekávání.  Od Alfy jsme 
očekávali dvě věci: 

Bližší seznámení s lidmi z kostela, které jsme do té doby jen vídali, 
pozdravili se navzájem a nic víc....i když jsme spolu slavili eucharistii - mši 
svatou!  

Jako druhou věc jsme předpokládali, že si doplníme vědomosti 
z náboženství. 

To tedy byla naše očekávání, a jaké jsou výsledky: 
 

S mužem jsme se v kurzu střídali vždy po týdnu a druhý z nás byl doma 
s naší tříletou dcerou Majdalenkou. Proto bylo seznamování s ostatními alfisty 
pozvolnější, než jsme si původně představovali. Jeden pro druhého jsme si vždy psali podrobné 
poznámky a po návratu domů jsme celý průběh Alfy odvyprávěli tomu druhému i s přednáškami a 
diskuzí ve skupinkách. Každé téma jsme tedy probrali dvakrát a tím jsme spíš než druhé, poznávali 

 FARNÍ K U R Z  A L F A   
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více sami sebe. Přetavovat do slov své vnitřní pocity je mnohdy těžší, než se na první pohled zdá. I za 
krátkou větou se skrývá hodně přemýšlení a práce.   

Naše hodnocení prvního bodu je tedy takovéto – očekávání bylo splněno, ale jinak, než jsme 
očekávali. 

 

Co se týká nových vědomostí z náboženské oblasti: tak ty jsme si určitě trochu doplnili, ale 
hlavně jsme v úžasu viděli tu obrovskou šíři pohledů, souvislostí a názorů ke každému z témat. 
Umožnilo nám to opustit svůj stereotypní pohled či výklad. Nemusíme se ztotožnit s názory ostatních, 
nicméně nové otázky jsou položeny a vypořádat se s nimi musí každý sám.  

Hodnocení druhého bodu zní: splněno, ale opět jinak, než jsme očekávali. 
Klasické hodnocení, na které jsme zvyklí, je ve smyslu „lépe nebo hůře“, což je něco, s čím 

pracuje rozum. Naše hodnocení ale zněla „jinak“, ne lépe či hůře. Toto „jinak“ nehodnotí rozum ale 
pohled srdce, spolehnutí se na vlastní pocity. A ty nám o Alfě říkají, že je/byla probouzející a 
překvapující. 

Za sebe i svého muže bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě Alfy podíleli. Moc se nám 
tu s vámi líbilo. Děkuji.           

         Dana a Petr Kotkovi 
 
KURZY PROBUDILY FARNOST . Poznali jsme se s lidmi, které známe z 
kostela, ale dosud jsme se doopravdy nepotkali. Měli jsme možnost a čas 
přemýšlet a mluvit o věcech, na které bychom jinak nemysleli. 
 
       Petr a Katka Vokáčovi 
 
DO KURZU ALFA   
mě pozval David Žofák při jedné prosincové nedělní bohoslužbě slovy: „Jestlipak 
jste se přihlásila do Alfy?“ Jeho nabídku jsem považovala za pozvání, kterým mě zve sám Pán Ježíš, 
abych se blíže seznámila s farníky, mezi které chodím dvanáctý rok, ale s nimiž mám pouze ten 
nedělní kontakt v kostele, protože dál jsem se ještě neodvážila. Jsem bojácný a nejistý člověk přesto, že 
mohu na první pohled působit sebejistě. Uvěřila jsem před jednadvaceti lety v křesťanském 
společenství, které bylo v té době spojené s církví evangelickou (myslím českobratrskou). Později se 
toto společenství osamostatnilo. Pán Ježíš ale chtěl tomu, abych se vrátila do římskokatolické církve, 
ve které jsem byla po svém narození pokřtěna. Nebylo pro mě lehké přejít do neznámého prostředí, ale 
posilovalo mě vědomí toho, že Bůh mě vede za ruku jako Otec své dítě. Pomalu jsem se začala 
zařazovat do společenství církve, se kterou mě spojuje Pán Ježíš Kristus. Tato církev se pro mě stala 
domovem přesto, že nerozumím spoustě výrazů, se kterými se zde setkávám. Vím však, že víra 
katolíků se nikterak neliší od mojí víry v Boha, i když jsem zvyklá vyjadřovat se jinak, protože jsem 
nevyrůstala v katolické tradici. Rozdílnost mého vyjadřování mi doposud bránila v tom, abych se 
odvážila udělat krok k osobnímu setkání s katolíky. To, že je církev rozdělená 
rozdílností vyjadřování se, jsem ke svému zklamání zjistila již na počátku své 
víry. S lítostí však musím přiznat, že i já sama jsem na počátku své víry kladla 
důraz na vnější vyjádření, a nerozumně jsem papouškovala ty, kteří se 
katolíkům posmívali. Pán Ježíš mě však svojí trpělivostí a laskavostí svého 
srdce zbavil pýchy, která mi bránila vidět pravdu.  
 

 Alfa pro mě znamenala nový začátek, je pro mě povzbuzením a výzvou: 
" Pokračuj!" Když jsem před jednadvaceti lety uvěřila, měla jsem velkou chuť 
a sílu svědčit o Pánu Ježíši, ale vnějšími okolnostmi jsem byla ochromená. Zarazilo mě to, že lidé po 
Bohu netouží, a že církev, která o Bohu mluví, je jim dobrá jen k tomu, aby ji odsuzovali stejně jako 
Boha. Tento fakt se pro mě stal velkým trápením a oslabením, takže jsem byla schopná se pouze 
potichu modlit slovy: "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé“ atd. (Mt.6,9-13) 



 
 

                   martinoviny - duben 2010                                                        5 

Z vlastní zkušenosti vím, že pro lidi, kteří se nenarodili do tradičně věřící rodiny nebo se narodili v 
rodině, kde se víra nepraktikovala, je těžké překročit práh kostela, a proto je třeba jít jim naproti, 
například uspořádáním Alfy. Děkuji Pánu Ježíši za Alfu a děkuji všem, kteří měli to srdce a spolu s 
Pánem Ježíšem do toho šli. Jsem ráda, že jsem v Alfě mohla být. 
          Helena Veselá 
 
To vše krásné, co jsme zde prožili, jistě bylo z velké části dílem vašich modliteb a obětí.  Moc za vše 
děkujeme!!! 
Děkujeme také vám všem, kteří nás podporujete i materiálně, protože toto dílo má i své finanční 
nároky... 
  
No a na závěr bych jen chtěl podotknout, že (doufáme, že...) bude vydána tzv. „Kuchařka Alfa“ od naší 
Hanky Kučerové, která pro nás všechny pekla své úžasné koláče a dobroty! 
Tímto jí všechny mlsné jazýčky Alfy moc děkují :-) 
 
A na úplný závěr musíme poděkovat naší Marušce S., která nás inspirovala, povzbuzovala a honila do 
práce svou houževnatostí, důsledností, nadšením a zkušenostmi a díky ní z velké části také Alfa běží! 
           David Ž. 
 

...Davida musím trochu poopravit. Nápad uspořádat Alfu spadl z nebe, já jsem ho pouze chňapla. 
            Marie S. 
 

 
 
 

 
 

 
P O D Z I M N Í  K U R Z  A L F A  

 
Da lš í  b ěh  na še ho  k urz u  bude  za č í na t   

VE  S TŘEDU 22 .  ZÁŘ Í  op ě t  V  J ÍDELN Ě  DCB.  
 

Kona t  se  bude  po  t ř i  m ěs íce  K AŽDOU ST ŘEDU OD 19  HOD.  
 

Může t e  na  n ě j  p ř i h l ás i t  ( v čas ,  a b y b y l o  j eš t ě  m í s t o  : - )  
z v l á š t ě  s vé  HLED AJ ÍC Í  A N EV ĚŘ ÍC Í  PŘÁTELE  

-  pop ř .  se  s po lu  s  n im i  k u rz u  ú ča s t n i t   
( a b y t a m ne by l i  s a mi . . . )  

 

P ř i h l á šky  budou  k  d i s poz i c i  v  p ře ds ín i  k os te la !  
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Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala 

a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím 
sloužila k větší slávě Boží.  
 Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 

 
1.  Trvající úkoly z minule:  

Dohoda o užívání prostor v DCB: SM. Amidea – byl 
předán návrh trojstranné dohody naší farnosti  
k p řipomínkování a seznámila p řítomné s p řehledem financování provozu 
a oprav ze strany Kongregace. 

2.  PR zjiš ťuje všechna jména držitel ů Řádu sv. Martina, J. Veselý se 
pokusí zajistit chyb ějící informace. 

3.  Nový telefonní seznam farník ů v četn ě elektronických adres – seznam je 
ve zpracování J. Veselým. Bude p ředán do tisku do konce b řezna – 
D.Žofákovi.   

4.  Kurz Alfa – PR d ěkuje celému týmu za p řípravu a pr ůběh, tým 
připravuje podzimí pokra čování pro všechny nev ěřící a hledající. 

5.  Velikonoce – po řady bohoslužeb a ob řadů - bylo PR projednáno takto:  
Zelený čtvrtek : 18 hod. agapé, Velký pátek:  7 hod. ranní chvály, 18 
hod. mše svatá v kostele Svaté Rodiny, 21 hod. k řížová cesta Strahov, 
Bílá sobota:   7 hod. ranní chvály, 21 hod. ob řady a agapé. 
Velikono ční ned ěle:  u Sv. Martina mše nebude, 9 hod. mše svatá 
v kostele Svaté Rodiny, po mši svaté bude v Klubu o bčerstvení, 
nešpory 18 hod. 
Bude též sd ěleno v MN. Zajistí: D. Žofák.  

6.  P. Daniel seznámil členy PR s položkovým seznamem náklad ů a p říjm ů. 
Bude zpracováno v ro čním vyú čtování  2009 Ekon. radou TADY N ĚCO CHYBÍ 
března t.r. 

7.  Jarní úklidová brigáda Kostela sv. Martina bude 27.  3. od 10 hod. 
Bude též oznámeno p ři mši svaté.  

8.  Výlet farnosti – návrh: do Pasova (N ěmecko), bude proveden pr ůzkum 
zájmu.             
    P říští Pastora ční rada se uskute ční                                                                     

     ve čtvrtek 8. dubna 2010 od 20 hodin v klubu DCB.  
 
 
 
 
 
DĚTSKÝ LETNÍ  TÁBOR 
POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU 
18. – 31. července 2010 
Vyzýváme všechny statečné kovboje ve věku 6 až 14 let, aby neváhali, osedlali své oře a dostavili se 
do městečka zvané Stonetown na Českomoravské vrchovině.   

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 11 .b řezna 2010 

 N A B Í D K Y  A  P Ř I P O M Í N K Y   
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P R O G R AM  K U L T U R N Í C H  A K C Í   
D OM O VA  S V .  K A R L A  B O RO M E J S K É HO  N A  D U B EN  2 0 1 0  

Čekají na Vás mnohá dobrodružství, ve kterých vyzkoušíte svou odvahu a um ve všech možných i 
několika nemožných kratochvílích, potkáte indiány, dostavníky i naleziště zlata, přátele na život i na 
smrt a ještě ledacos dalšího. Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči! 
Blížíme se k vám v oblaku prachu a moc se těšíme,   za Campamento 99 Ondra Kozlovský 
 

(www.tabor.campamento99.cz, mail:tabor campamento99.cz , mobil: 608 745 533 – Veronika Jírů) 
 
 
FARNÍ KOVBOJSKÉ ODPOLEDNE PRO D ĚTI  
 

Chcete si vyzkoušet kovbojský život? Ocitnout se na jedno odpoledne v prérii Divokého 
západu, kde řeky přinášejí zlato, muži nevycházejí ven beze zbraně a v salonech se den co 
den roztáčejí kola štěstěny? Chcete zjistit, jací jste hrdinové a jak dobře zvládáte všechny dovednosti, 
bez nichž se správný kovboj neobejde?  
Není nic snazšího, V NEDĚLI 11. DUBNA v 10 hodin k vám do farnosti přijede dostavník plný zlata 
a rychlých pušek. Sejdeme se v krypt ě kostela Sv. Rodiny!      Těšíme se na Vás! 
        za Campamento 99 Ondra Kozlovský 
 
NEDĚLNÍ PARKOVÁNÍ U SKLAD Ů 
Myslím, že už jsme si zvykli během nedělní mše svaté parkovat na dvoře sester boromejek - u hangárů. 
Je to pohodlné a pro ty, kteří mši sv. jen tak tak stíhají, je to blíž, než parkovat na konci předlouhé 
šňůry skoro až u pole. Navíc se tam najde vždycky místo a při nejhorším to píchneme někam ke 
vratům s myšlenkou, že v neděli sem nikdo nepojede. Koho by ale napadlo, že právě v neděli jeden pán 
pravidelně jezdí do svého skladu a pravidelně mu někdo z nás, farníků, zaparkuje před jeho vraty a on 
pak nemůže se svým autem zajet tam, kam potřebuje? Řekl nám to poté, co nám zaparkoval za autem 
tak, abychom nemohli vyjet - stáli jsme před vjezdem. 
Neparkujme tedy před vraty do skladů, protože tím blokujeme jejich provoz. Navíc jsme určitě vděční 
za možnost parkovat tam, a tak si to nepokazme, aby nám tuhle možnost sestry nezatrhly. :o) Nakonec 
je dobře, že pán zaparkoval tak, abychom nevyjeli, jinak bychom si dál bláhově mysleli, že ve skladech 
v neděli nikdo není, protože přeci všichni jsme v kostele. :o) 
          P. Janto  
 

 
Pondělí 5.4. 18:00 Kostel Sv. Rodiny 
Chrámový sbor z Břevnova  VELIKONOČNÍ DUCHOVNÍ HUDBA 
 
Úterý 13.4. 19:00 Kostel Sv. Rodiny 
KONCERT FRANCOUZSKÝCH STUDENTŮ 
 
Čtvrtek 15.4. Kostel Sv. Rodiny 
Sbormistryně Květa Žáková     SBOR ŽIVOT 90 
 
Pátek 16.  4. 19:15 Kostel Sv. Rodiny 
Čakovický  festival sborového zpěvu  CARMINA VOCUM , PĚVECKÝ SBOR ČVUT, CAMERATA 
 
Sobota 24. 4. 17:00 Refektář    JARNÍ FLÉTNA A KLAVÍR 
 
Neděle 25. 4. 18:00   Kostel Sv. Rodiny 
ZUŠ Křtinská     BAROKNÍ HUDBA 
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Jak mám zacházet s vlastní sexualitou, nežiji-li v manželství? Člověk v sobě nemá nic potlačovat, ale 
praktikovat sexuální život také není dovoleno. Jak vyřešit tento paradox? 
(Anselm Grün) 
z knihy "O životě z víry " , vydal(o):  Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří  
 
Znám pět cest správného zacházení s vlastní sexualitou v 
životě mimo manželství.  
 

1. Walter Lechler hovoří o sexualitě a senzualitě. Sexualita 
se váže k tělu a smyslovosti. Měli bychom si vypěstovat 
správný vztah k tělu a vnímat všemi smysly sebe i svět okolo 
nás. Pak budeme vnímat vlastní vitalitu. Vždyť cílem 
sexuality je právě vitalita. Vnímám-li všemi svými smysly, 
přestanu se koncentrovat výlučně na sexualitu. Ten, kdo nemá 
vztah ke svému tělu a ke svým smyslům, očekává všechno jen a jen od sexuality, aby tak dokázal 
vnímat sám sebe, tím jí však přikládá přehnanou důležitost. 
 

2. Je zapotřebí zdravé kultury života. Už Sigmund Freud byl přesvědčen, že sexualita je 
kulturotvornou silou. Máme-li zdravou životní kulturu, k níž patří např. kultura bydlení, jídla, cit pro 
hudbu a poezii, sexualita se nebude snažit osamostatnit, ale začlení se do této kultury.  
 

3. Je třeba budovat dobré mezilidské vztahy. Přátelství s mužem či ženou naplňuje naši touhu být 
sám sebou a tak být přijímán. Často máme příliš mnoho účelových kontaktů, ale žádné zralé 
emocionální vztahy.  
 

4. Sexualitu je třeba projevit kreativitou. Čím jsme kreativnější, tím méně máme sexuálních 
problémů. Sexualita ústí v kreativitu. Jistý ženatý muž a otec pěti dětí mi vyprávěl, že ho jeho 
psychoterapeutka upozornila: „Jestli ve své sexualitě nevidíš nic víc než vyspat se se svou ženou, brzo 
budeš nemocný.“ Když potom začal malovat, upravil se i jeho sexuální vztah k ženě. Přestal ji 
přetěžovat svým přehnaným sexuálním očekáváním.  
 

5. Sexualita je důležitým zdrojem duchovního života. Pouze začneme-li budovat dobrý, osobní, 
intimní vztah k Bohu, naše sexualita se v nás nestane autonomní veličinou. Touhu skrývající se v 
sexualitě bychom měli orientovat na Boha. Sexualita tím nezmizí, vždycky se v nás bude ozývat. Pak 
už je ale věcí pokory předstoupit i s ní před Boha a odevzdat mu ji. 
          převzato ze serveru:  vira.cz 
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     Pondělí – 16 hod 
     Středa – 16 hod   
     Pátek – 18 hod   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 
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