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  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
                 „Uvid ěli ho jak kráčí po moři.“ Mk 6 
 
 
 

TŘI MUDRCI 
 
„Přišli jsme se mu poklonit “říkají 
v Jeruzalémě tři mudrcové od Východu, 
aby ozřejmili důvod své návštěvy. 
Poznávají v malém dítěti Božího Syna a 
Pána světa a padají před ním na kolena. 
Jsou naším vzorem hledání ve víře. Dnes 
je moderní hledat. Mnozí hledají, ale 
málokdo pokleká. Zkušenost nám říká, 
že když nebudeme uctívat jednoho Boha, 
budeme uctívat někoho nebo něco 
jiného. Když nepadneme před ním na 
kolena, tak se budeme klanět svým 
vytvořeným ideálům. Když si budeme 
myslet, že projdeme životem bez utrpení, 
tak si budeme jenom něco namlouvat. 
Tři mudrci poklekají a přinášejí dary: 
zlato, kadidlo a myrhu.  
 Zlato je ceněno pro svou čistotu a 
stálost. Nerezaví, nemění barvu a má 
trvalou hodnotu. Bývá ozdobou králů. Prsteny, naznačující trvalou věrnost a vztah k někomu, bývají 
proto tradičně také ze zlata. Kadidlo slouží jako projev úcty, symbolizuje též modlitbu, která k Bohu 
vystupuje. Jeho vůně naplňuje Boží dům. Myrha je vzácná pryskyřice, která se dá přimíchat do kadidla 
nebo oleje. Pak slouží jako balzám. Ve východních církvích se používá jako u nás křižmo (myrrhon). 
Odpradávna je užívána při balzamování a je odkazem na to, že Ježíš je Kristus = Pomazaný. Církevní 
tradice vidí kromě vzácnosti darů jejich symbolický odkaz: Zlato bylo Ježíši přineseno jako Pánu a 
Králi, kadidlo jako jedinému božskému Veleknězi a myrha jako připomínka jeho spásného utrpení a 
smrti.  
 Když slavíme Vánoce, nepřicházejí jenom králové s dary, jakožto zástupci lidstva, ale 
přicházíme s nimi také my. Fra Angelico (1400-1455) namaloval na svém obraze nekonečně dlouhý 
zástup lidí následující tři mudrce. Je odkazem na to, že Spasitel přichází pro všechny.  Na střeše jsou 
zobrazeni dva pávi: jeden živý a druhý mrtvý. Páv symbolizuje krásu víry, duši, která se těší z Krista a 
je také symbolem zmrtvýchvstání. 
 Co vezmu malému dítěti do jeslí? Čím ho obdaruji? Pro někoho může být samotné ponoření se 
do tajemství vtělení, úžas a obdiv darem Božskému dítěti.  
 
                        Požehnaný leden 2013 přeje         P. Daniel O. Praem 
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ČTVRTKY V KLUBU DCB V 19:30 
 17. ledna: FR pastorační 20 hod 
 24. ledna: biblická hodina  
 
SLAVNOSTI A SVÁTKY V LEDNU 2012 
 6. ledna neděle: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ   
 13. ledna neděle: Svátek KŘTU PÁNĚ  
 25. ledna pátek: Svátek OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola 
 
MODLITBY ZA JEDNOTU K ŘESŤANŮ V ROCE 2013 
 Od 18. – 25. ledna 2013 probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů letos na 
 téma z knihy proroka Micheáše: „Co od nás Hospodin žádá?“. Texty připravilo 
 Indické hnutí křesťanských studentů.  
 
 
 
 
 
 

 
ŽIVÝ BETLÉM A T ŘÍKRÁLOVÝ PR ŮVOD 
 
Letos se opět už po třinácté konal Živý betlém, který už od roku 2007 předchází Tříkrálový 
průvod. Letos byl průvod ještě navíc obohacen o dialogy s postavami Starého a Nového 
zákona. Poprvé byl také vyzkoušen nový termín: 6. ledna - tedy přesně den svátku Zvěstování 
Páně. Akce se zúčastnilo více lidí než v předchozích letech i díky tomu, že se propagace ujalo 
více lidí z farnosti. Novinkou bylo i to, že tři králové na koních tentokrát nepřijeli z ruzyňské 
stáje pana Pišla ale z řepské stáje pana Hrdiny. U Živého betléma opět velmi pěkně hrála a 
zpívala koledy farní kapela Babinský. Reakce lidí byly vesměs pozitivní. Zdá se tedy, že tato 
hezká tradice nabrala nový dech a snad tedy i příští rok bude dostatek příznivců a pomocníků, 
kteří se opět vrhnou do práce, aby udělali, zvláště dětem,  trochu radosti a připomněli jednu 
z nejdůležitějších událostí křesťanského poselství.              
            D. Žofák 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      ZPRÁVY Z FARNOSTI     
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 Jako každým rokem i letos o Vánocích nám přichází zpráva z Kurnoolské diecéze o stavu 
 adopce na dálku pro Erla Joseph Raju, kterou zde financujeme. Nejdůležitější části třech 
 zaslaných dopisů Vám zde předkládáme. Za překlad tentokrát děkuji Daně Zarevúcké.   D.Ž. 
 
DOPIS OD NAŠEHO ADOPTIVNÍ SYNA - ERLA JOSEPH RAJU 
 
DRAZÍ SPONZOŘI! 
 

Přijměte vřelé pozdravy od Vašeho milujícího dítěte. 
 Jsem šťastný, že Vám mohu napsat tento dopis. Jak se máte? Jste zdraví? Modlím se a 
doufám, že se máte dobře. Já se tady mám dobře a daří se mi 
ve škole. Celá moje rodina je v pořádku. Jsem rád, že Vám 
mohu popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok. Ať Vám 
Ježíš narozený v Betlémě požehná štěstím a pokojem. 
 Modlím se za Vás a děkuji Vám za velikou pomoc. 
Rád bych dál studoval a pokračoval na vysoké škole a získal 
práci, abych mohl pomáhat všem chudým lidem. Modlím se 
k Bohu za moudrost a poznání. 
 Účastnil jsem se také soutěží a získal několik cen v 
malování a projevu (řečnictví). 
U nás je teď velká zima, 25 stupňů F ( tj, asi - 3,8 º C). V 
některých částech naší země je ještě chladněji. Rád hraju hry 
a čtu povídky. Na Vánoce pojedu domů. 
 K Vánocům jsem dostal nové šaty a také prostěradlo.  
 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013 s láskou a 
modlitbami Váš syn v Ježíši 
                   

   E. Joseph Raju 
 

 
 

 
ZPRÁVA ŘEDITELE DIECÉZNÍ VÝCHOVNÉ SPOLE ČNOSTI KURNOOL – R.  2012 

 
DRAZÍ PŘÁTELÉ, 
 

ve svatém jménu Ježíše a požehnané Panny Marie Vám posílám vánoční pozdravy a přání do 
nového roku. Doufám, že se máte dobře. My se, díky Boží milosti, máme dobře. 
 

Velké díky: Na tomto místě bych Vám hlavně chtěl, spolu s biskupem a dětmi, vyjádřit naši 
upřímnou vděčnost za Vaši lásku a stálou podporu naší Misijní Diecéze. S láskou se modlíme k 
Pánu, aby Vás odměnil za Vaši štědrost. 
 

Dobré zprávy: Na začátku školního roku se děti s velkým nadšením a energií vrhly do studia. Pro 
ně je to radostná událost, protože všechny postoupily do vyšších ročníků. Učinili jsme všechna 
opatření, aby sešity a školní tašky byly připraveny v příslušných školách a v ubytovnách (na 
internátu). Některé školy pořádaly oslavu pro nově příchozí, kde byly děti oficiálně přivítány a 
samy se představily. 
Mezitím nastaly pravidelné zkoušky, takže děti byly zaměstnány studiem. 
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15. srpna jsme oslavili Den nezávislosti a 5. září Den učitelů. Při obou příležitostech se děti i 
učitelé účastnili mnoha zábavných soutěží.  
Dostavila se návštěva z Caritas Praha za účelem zlepšení spolupráce a správy. 
Rovněž jsme tu přijali České dokumentaristy, kteří v srpnu natáčeli pořad o CSP. 
 

Veselé Vánoce a nový rok: Vánoce nejsou ničím jiným než výměnou darů. Bůh-Otec nám dal 
svého jediného Syna a my dáváme to, co máme. Se štědrou pomocí od sponzorů jsme mohli všem 
našim dětem předat vánoční dárky a 
nové šaty. To jim na tvářích vykouzlilo 
krásné úsměvy. Na Vánoce se všechny 
děti vrací domů, aby je oslavily spolu se 
svými rodiči. 
 

Programy utváření víry: Měli jsme 
třídenní seminář pro studenty a učitele. 
Částí programu bylo poradenství. Pro 
všechny studenty bylo velmi obohacující 
znovu se oddat skutečnému životu. 
 

Zkoušky a výsledky: Stejně jako loni 
děti velmi dobře zvládaly výroční 
zkoušky. Všechny, které dokončily 10. 
třídu, nastoupily na vysoké školy.  
 
Zdraví a v modlitbě zůstává 
 Fr. John Devadas Avula 

 
 

ZPRÁVA OD DIECÉZNÍHO BISKUPA KURNOOL - MONS. ANTHON Y POOLA 
 

DRAZÍ PŘÁTELÉ,  
 

(...) Při této šťastné a radostné příležitosti se chápu příležitosti popřát vám veselé Vánoce a 
šťastný nový rok. Ať Ježíš požehná Vám i Vašim rodinám a přátelům veškerým 
milosrdenstvím. Ať s vámi Bůh – Immanuel stále setrvává. 
 

Výhody, které děti mohou čerpat v průběhu akademického roku. 
1) Vzdělání: Vánoční a narozeninové dárky, školní poplatky, uniformy a běžné šaty, 
  testy a sešity, dobrá strava 
2) Zdravotní péče: Pravidelné zdravotní prohlídky, zubní péče 
3) Zábava: Sportovní soutěže a hry pro udržení fyzické zdatnosti, každodenní cvičení Jógy 

 pro uklidnění mysli 
4) Vzdělání v hodnotách: Semináře zaměřené na víru a hodnoty, rozdáváme Bibli svatou 
5. Stipendia: Jednorázová pomoc pro všechny vysokoškolské studenty,  

  sady nářadí pro všechny studenty technických předmětů (chlapce a dívky) 
 

To vše jsme schopni dělat díky Vaší štědrosti. Velké poděkování Vám všem. 
 

 Ať Vám Bůh žehná! Láskyplné a radostné vánoční pozdravy  
 

      Mons. Anthony Poola, biskup z Kurnool 
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MUŠKOU NA LUSTRU PŘI EXERCICIÍCH PRO PAPEŽE 
 

Papežský kazatel Raniero Cantalamessa pronesl 7. 12. 2012 při adventní katechezi pro papeže a 
„papežský dům“ dvě úžasné myšlenky, aniž tušil, jak jimi vzápětí obdaruje, povzbudí i poučí 
tým kurzů Alfa kdesi v Praze Řepích. Není snadné stát se muškou, nenápadně se usadit na 
lustru ve Vatikánu a přiživit se na exerciciích pro papeže. Snadnější je podívat se do útrob 
www.cantalamessa.org a dosáhnout tak stejného cíle. Udělali jsme to a dozvěděli se, kde se 
v nás pořád bere ta radost, i jak na to příště, aby to bylo v co 
největší shodě s Boží vůlí. 
 
Vedlejší efekt, který stojí za to 
 
„Pomazání Ducha svatého vyvolává v hlasateli také efekt, abych 
tak řekl vedlejší efekt: zakoušení radosti z hlásání Ježíše a jeho 
evangelia. Proměňuje evangelizaci tak, že se z nutnosti a 
povinnosti stává ctí a chloubou. Tuto radost zná velice dobře 
hlasatel, který městu předává zprávu, že obléhání skončilo, nebo 
posel, který ve starověku běžel dopředu, aby lidu nesl zvěst o 
rozhodující vítězné bitvě. Radostná zvěst, dřív než samotného 
příjemce, rozradostňuje toho, kdo ji přináší.“ 
 
Jak na to, aby to bylo ve shodě s Boží vůlí 
 
„Ezechielova vize o snězeném svitku se jednou v dějinách uskutečnila i ve smyslu doslovném, a 
ne pouze obrazném. To se stalo tehdy, když se svitek Božích slov uzavřel do jediného Slova. 
Otec daroval toto Slovo Marii, Maria ho přijala a nechala se jím naplnit, i fyzicky, aby ho pak 
při porodu předala světu. Ona je vzorem každého evangelizátora a každého katechety. Ona nás 
učí, abychom se nechali naplnit Ježíšem, a tak  ho předávali druhým. Maria počala Ježíše skrze 
Ducha svatého a tak to má být i v každém zvěstovateli.“ 
          Marie S. 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
„Chceme znovu potvrdit, že úkol evangelizovat všechny lidi je základním posláním církve. Je to 
povinnost i poslání, které je stále naléhavější díky obrovským a hlubokým změnám v současné 
společnosti. Evangelizace je ve skutečnosti milostí a povoláním vlastní církvi, je její nejhlubší 

identitou. Církev existuje právě proto, aby evangelizovala.“ 
 

papež Pavel VI., encyklika Evangelizace v moderním světě,  § 14 
 

 TÉMA EVANGELIZACE - VATIKÁN 7. 12. 2012     
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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) Reflexe svatomartinského pr ůvodu: 

a)  P. Janto p řednesl p řipomínku event. posunutí 
začátku na d řív ější hodinu. Z diskuse 
vyplynulo, že stanovený čas je optimální jak 
z hlediska stmívání, tak i s ohledem na časové možnosti zam ěstnaných 
lidí a kroužky ve škole. 

b)  J. Klápšt ě – po čkat s programem u Martina na poslední ú častníky 
pr ůvodu. Čekání vyplnit nap ř. hudbou. 

c)  D. Žofák – zajistí p říšt ě lepší aparaturu z M Č 
 

2) Mše s d ětmi bude t řetí ned ěli v prosinci, p řipraví P.D. Janá ček a D. 
Žofák. Diskuse o ú časti rodin a rodi čů na p říprav ě mší s d ětmi. Z ní 
vyplynulo, že bez jejich zájmu a aktivní spoluú časti na p říprav ě by se 
„mše s d ětmi“ míjely ú činkem a pak je na zvážení, zda v nich pokra čovat 
nebo hledat jinou formu zapojení d ětí do života farnosti. 
 

3) Diskuse nad aktivn ějším zapojením d ětí do života farnosti a nad 
 nedostatkem ministrant ů. D. Žofák osloví  

a)  některé z mládeže, zda by si necht ěli vzít ministranty na starosti 
(sch ůzky, p říprava p řede mší...),  

b)  osloví také d ěti, které se scházejí na katechezích, a nabídne jim  
možnost ministrování p ři mši. 

 

4) Živý Betlém – nutno zajistit dobrovolníky na p řípravu a pr ůběh. Bylo 
navrženo, aby ŽB m ěl tzv. zastavení u r ůzných postav. Vzhledem k vyšší 
náro čnosti D. Žofák osloví M. Kuželovou, jestli by se mo hla ujmout části 
organizace ŽB, zajistí také jeho lepší propagaci (ú čelné oslovení cílové 
skupiny). J. Klápšt ě bude mít na starost p řípravu altánu (pot řeba sehnat 
pomocníky). 

 

5) D ěkovná modlitba (31. 12.) – tento den po mši v 18:00  budou lidé 
 pozváni k této modlitb ě. 
 

6) Zm ěna smlouvy o pojišt ění Sv. Martina – t řeba zjistit podmínky, podat 
výpov ěď a uzav řít novou smlouvu. Postará se P.D. Janá ček a J. Klápšt ě. 

 

7) D. Žofák p ředal člen ům PR podn ěty z ACAP týkající se Roku víry k 
prostudování. Do p říštího setkání členové PR nastudují a promyslí, co z 
toho by se dalo v naší farnosti uskute čnit. 

 

8) Sch ůzka Ekonomické rady prob ěhne v lednu 
 

9) Lednové setkání nad tématy se vyjíme čně uskute ční až 15. 1. 2013 na 
 téma konstituce o církvi „Lumen Gentium“ (sv ětlo národ ů) 

 

Příští setkání PR prob ěhne ve čtvrtek 17. ledna 2013  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 13 .PROSINCE 2012  
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 Mladý kněz si stěžoval panu biskupovi při vizitaci: S kázáním mám velké problémy. 
Nedokáži lidi upoutat. Exelence mu říká: „Řekni na začátku promluvy něco zvláštního, co vzbudí 
pozornost.“ „Můžete mi uvést nějaký příklad?“, prosí mladý kněz. „Můžeš třeba začít takto: Jsem 
zamilovaný; jsem zamilovaný do vdané ženy; její jméno je Maria… A pak budeš mluvit o Panně 
Marii.“ Poučený kněz to následující neděli vyzkouší a říká: „Pan biskup je zamilovaný. Je 
zamilovaný do vdané ženy. Ale její jméno jsem zapomněl…“  
 

 Abychom její jméno nezapomněli, slavíme prví den nového roku Slavnost MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE. Tento den jí patří. Uctíváme ji, neboť ona zná tajemství nového začátku. Byla do 
něho vtažena Bohem. Ne zvnějšku jako nástroj, kterým by si Bůh posloužil, ale zevnitř, skrze 
souhlas, který k tomu dala. Tuto skutečnost si nesmíme představovat příliš romanticky. Maria 
musela odkrýt ve svém životě stopy Boží, jeho volání, učit se dekódovat jeho výzvu aby byla tím, 
čím měla podle Božího záměru být. Evangelia nám ji představují jako přemýšlivou ženu. Celé 
Vánoce neřekne jediné slovo. Ale - nechá způsobit zázrak. Vyslechne vyprávění pastýřů. A uchová 
tajemství Svaté noci ve svém srdci. Slavit první den v roce s ní je výzva k přemýšlení nad 
podstatou naší víry. Výzva k odevzdanosti se ve víře. Víra působí jako lék proti absenci Boží 
v našem světě a přehnanému strachu z budoucnosti, který z takové absence Boha vyrůstá. Když se 
dnešní ráno díváme na Marii, modlíme se, aby její víra, přímluva a požehnání určovaly nový rok. 
S vírou můžeme vkročit do nového roku přes všechny těžkosti a rány neboť víme, že nemusíme 
dělat všechno sami. Bůh sám vykonal v Ježíši Kristu nový začátek: „Když nadešla plnost času, 
poslal svého Syna narozeného ze ženy, narozeného v podrobenosti Zákonu, aby vykoupil nás 
podrobené Zákonu, abychom byli přijati za jeho děti.“ (dle Gal 4). To je největší Boží dar. 
Duchovní kapitál, který smíme a máme rozmnožovat.   
 

 „Víc než minulost mě zajímá budoucnost, neboť mám v úmyslu v ní žít“ Tato Eisteinova 
slova mají bezpochyby své kouzlo. Přece jenom - kdo se otevře budoucnosti, ať chce nebo nechce, 
bere sebou také svou minulost. Negativně viděno jako zátěž, pozitivně jako zkušenost a moudrost. 
Minulosti se zcela nezbavíme. A tak se ptáme na prahu nového roku jaký byl ten starý? Kdyby byl 
rok 2012 hudební skladbou, jak by zněl?  
Jako óda na radost, nebo osudová symfonie? Jako romantický duet, či spíše dechovka s lidovou 
písní? Jako groovy jazz, nebo moderní či alternativní hudba?   
S těmito otázkami přichází další: kdo to vlastně muzicíruje, kdo udává tón v mém životě? Jsem to 
já? Život? Nebo Bůh? Kdo si vymyslel mou životní melodii? Komu ji dovolím spolu se mnou hrát?  
Do těchto otázek nechme zaznít slova Sv. Pavla z listu Římanům: „Je-li Bůh s námi, kdo bude 
proti nám?…Bůh ospravedlňuje.“   
Zřejmě v uplynulém roce zněla naším životem kompilace všeho.  
„Kdo se postaví jako žalobce proti těm, které vyvolil Bůh?“-  ptá se apoštol. „Kdo odsoudí?“ 
Rychlé rytmy, lehké disonance, z kterých vychází napětí. 
„Kdo nás odloučí od Kristovy lásky?Soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí, 
meč?“   
Najednou zde zaznívá žalostivá melodie.  
Soužení – tichý klarinet, táhnoucí se, jeden povzdech za druhým. Tyto zvuky vypráví o čase, ve 
kterých nebylo příliš světla ani na nebi, ani v mém nitru. Jsem skleslý, bez síly, utlačený, nic se mi 
nedaří, neodkáži nic pěkného vymyslet.  
Hlad – zvuk pozounu z dáli, pak víření bubnů – hlad, hnací síla, když jsem prázdný a potřebuji 
něco přijmout. Hlad po potravě, po potvrzení, po smyslu.  
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Pak pomalé basy, když se blíží nebezpečí a s ním pár trumpet – nebezpečí života – na cestě, 
v nemocnici, nebezpečí, když jsem do něčeho zabřednul, něco špatně vyhodnotil… 
Zcela jinak by zněla hudba andělů: něžná a sférická. Také ne zcela z tohoto světa.  
A nakonec smrt – pomalu se blížící klepání, pár tichých tónů na violoncello. Pak ticho. … 
 

 Ať zní hudební dílo jakkoli, Basso 
continuo je vždy stejný. To je Boží láska, ta 
se nemění. Ta je vždy přítomná. Basso 
continuo – česky číslovaný nebo generální bas 
je v barokní hudbě basová linie, fundament 
každé skladby. Nad ním se rozvíjí melodie a 
akordy. Jako harmonický základ umožňuje 
volnou, koncertantní hru vrchních hlasů. Nese 
je, někdy je žene dopředu, když udává tón.  
Člověk může být na pochybách, jestli vůbec 
něco v jeho životě hraje. Může zpívat falešně, 
nebo nevydat hlásku... Někdo může říct – že 
pronikavé nebo tísnivé tóny, které slyší, není muzika, ale kvílení.  
 

 Maria si byla vědoma toho, že jí nikdo v životě nevezme tu základní basovou linii, která 
nese její život. Na ní se rozvíjela její životní melodie. Basso continuo byl fundament, který snesl 
veškerou disonanci, který jí dodával klid do duše, který jí také hnal kupředu. I když Boží lásku 
někdy stěží vnímáme, když se zdá že zmizela v obyčejném nebo perném životě, ona je vždy zde. 
Maria ji zůstala přikloněna, ať se dělo cokoliv.  
 

 V novém roce budeme pokračovat v melodii našeho života. Budeme mít příležitost 
naslouchat jiné hudbě i té jedné přes dva tisíce let staré kompozici, která má jméno Ježíš Kristus. 
V Ježíši udal tón Generální bas, ve kterém můžeme vždy znovu a znovu poznávat Boží lásku. Ona 
zní, když k nám Bůh obrátí svou tvář, když uzdravuje, když křísí. Jeho hudba je vždy nová.  
 

 Letošní Nový rok začal za zvuků zvonů, třaskavin, petard, špuntů od šampaňského, tyto jako 
první udaly tón. Mnohé jiné tóny budou následovat. Kéž jsme si vědomi, že pod nimi vždy zní 
tiché  Boží basso continuo. To nám všem ze srdce přeji.  
 
     na Nový rok 2013, P. Daniel Peter Janáček, OPraem 
 
 
 

    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI      
    

KOSTEL KOSTEL KOSTEL KOSTEL SV. RODINYSV. RODINYSV. RODINYSV. RODINY            
                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    9 hod9 hod9 hod9 hod     
     Pondělí – 16 hod 
     Středa – 16 hod   
     Pátek – 18 hod   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    

                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    
     Úterý – 18 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
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