MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM
Farní kostel Obrácení sv. Pavla

neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30;
čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.
Lázně Toušeň - sv. Floriána
neděle 10:15; úterý 18:00 hod.
Svémyslice - sv. Prokopa
neděle 14:30 hod.
Zápy - sv. Jakuba St.
1. neděle v měsíci 11:30 hod.
Sluhy - sv. Vojtěcha
1.,3.a 5. neděle v měsíci 16:15 hod.
Mratín - sv. Michaela, Archanděla
2. a 4. neděle v měsíci 16:15 hod.
Jenštejn - Domov seniorů
1.,3, 4. pátek v měsíci 15:00 hod.
R.D. ThLic. Jan Houkal,Th.D. farář
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; jan.houkal@seznam.cz;
326 902 779; 602 471 210; www.farnostbrandys.cz

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV
Farní a poutní kostel
- Nanebevzetí Panny Marie

neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;
středa 9:00; pátek18:00; sobota 9:00
hod.
Farní kostel – basilika sv. Václava
neděle 18:00 hod.
Všetaty - sv. Petra a Pavla
neděle 8:30 hod.
Skorkov - sv. Jana Křtitele
neděle 10:30 hod.
Kozly - Všech svatých
sobota 16:30 hod.- s nedělní platností
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
sobota 15:00 hod.- s nedělní platností
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele
neděle 15:00 hod. – od 5.4. 2015
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář, kanovník
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com

VÍRU NELZE STUDOVAT
papež František
Jednou věcí je předat víru a jinou věcí je učit věcem víry
Víru předávají hlavně ženy – konstatoval papež František v kázání při mši v kapli
Domu sv. Marty v den liturgické památky svatých Timoteje a Tita (26. 1. 2015).
Pavel připomíná Timotejovi (2 Tim 1,1-8) odkud pochází jeho „upřímná víra“,
kterou obdržel od Ducha svatého přes svoji babičku a matku. „Víru předávají matky a
babičky – řekl papež a dodal: Jednou věcí je předat víru a jinou věcí je učit věcem víry.
Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem
nikdy k víře nedojdeš. Víra je darem Ducha svatého. Obdarováním, které přesahuje
každou přípravu. A tento dar přichází krásným přičinění maminek a babiček, krásným
přičiněním žen v rodině. Může to být pomocnice v domácnosti, může to být teta..“
„Napadá mne: proč jsou to hlavně ženy, kdo předávají víru? Jednoduše proto, že
Ježíše nám přinesla žena. Je to cesta, kterou zvolil Ježíš. On chtěl mít matku. Dar víry jde
rovněž skrze ženy, jako Ježíš skrze Marii.“
Pokud každý den nepečujeme o víru,
pak slábne, rozřeďuje se a stává se jen kulturou
„A musíme se dnes zamyslet – zdůraznil dále papež – zda si ženy uvědomují tuto
povinnost předávat víru. Pavel vybízí Timoteje, aby střežil víru, tento poklad, a vyhýbal se
prázdnému pohanskému tlachání, prázdnému zesvětštěnému tlachání. My všichni jsme
dostali dar víry. Musíme jej střežit, aby se snad nerozředila a byla stále silná mocí Ducha
svatého, který nám ji daroval.
Víra se střeží oživováním tohoto Božího daru.
„Pokud každý den nepečujeme o oživení tohoto Božího daru víry, pak slábne,
rozřeďuje se a stane se kulturou. Říká se: »Ano, ano, já jsem křesťan...ano«. Je to jenom
kultura. Anebo gnóze, poznání. A říká se: »Ano, já dobře znám všechny věci víry, znám
katechismus...« Ale jak žiješ víru? V tom je důležitost každodenního oživování tohoto daru,
tohoto obdarování: činit jej živým.“
Živé víře odporuje bojácnost a ostych
„Živé víře – pokračoval papež - odporují dvě věci, jak říká sv. Pavel, totiž duch
bojácnosti a ostych. „Bůh nám nedal ducha bojácnosti. Bojácnost jde proti daru víry,
nenechá ji růst, aby postupovala dál a zvětšovala se. A ostych je hřích, když se říká »Ano,
já věřím, ale skrývám to, aby to nebylo tolik vidět...« Trochu tady, trochu tam a víru - jak
říkali naši předkové - šolichat, protože se stydím ji žít naplno. To není víra. Ani bojácnost,
ani ostych, ale co tedy? Duch síly, lásky a rozvážnosti. To je víra.“
Duch rozvážnosti – vysvětloval dále papež František – je vědění, že nemůžeme
dělat všechno, co chceme; znamená hledat cesty, trasu, způsoby, abychom víru rozvážně
nesli dál.
„Prosme Pána o milost – končil papež – abychom měli upřímnou víru, která se
nevyjednává podle okolností, které se namanou; víru, kterou se denně snažím oživovat,
anebo prosím Ducha svatého, aby ji oživil a přinesla tak velkou úrodu.
Papež František
Kázání z Domu sv. Marty 26.1.2015 --- Převzato z webu České sekce Radio Vaticana

Liturgický kalendář
02.04. ZELENÝ ČTVRTEK
9:30 hod. - Missa Chrismatis - mše sv. v
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha - při
níž bude otec kardinál Dominik Duka hlavním
celebrantem eucharistické slavnosti, v níž
obnoví kněží své závazky vyplývající ze
svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k
udílení svátostí. Pokud máte možnost,
srdečně zveme k účasti. J
„Zelený čtvrtek je mimo jiné svátkem svátostného kněžství, proto se kněží
setkávají ve všech katedrálách se svými biskupy.
Jako křesťané se setkáváme s Kristem ve svatostánku, v Božím slově a v
eucharistii, ale i ve společenství církve, které ji slaví. Zvláštním způsobem je však
přítomen také v celebrantovi, který v jeho jménu říká při proměňování: „Toto je mé tělo,
které se za vás vydává." Je v nás kněžích, když říkáme: „Toto je kalich mé krve, která se
prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů." On v nás a my v něm, on je já a já jsem
on - bytostné připodobnění ke Kristu je základem naší kněžské služby pro druhé. Často
říkáme ve zpovědi: „Uděluji ti rozhřešení." Člověk sám o sobě ale nemá takovou moc. To
říká Kristus ústy kněze. V každém odpuštění jsme svědky duchovních zázraků a
uzdravení duší. Svatý farář arský kdysi zvolal v úžasu: „Kdyby člověk pochopil, čím je kněz
na zemi, nezemřel by hrůzou, ale láskou... Kněžství je láska Ježíšova srdce."
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
02.04. ZELENÝ ČTVRTEK – VEČERNÍ MŠE NA PAMÁTKU
VEČEŘE PÁNĚ se slaví na památku Ježíšovy poslední večeře, ve
které zanechal vrcholný odkaz své lásky, svatou Eucharistii.
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav – basilika sv. Václava

18:00 hod.
18:00 hod.

„Při poslední večeři Ježíš ukazuje, že se ve své lásce až do krajnosti vydává i
chybujícím. Ba co víc: on jim dává i sám sebe za pokrm, dá jim úplně všanc sám sebe.
Nebere jim svobodu, ale silou své lásky je mění a získává je. Tak se staví i ke každému
z nás.“

Po mši se přenáší Eucharistie na vyzdobené místo (Getsemanská
zahrada), kde se uloží. Alegorie v tom vidí odchod Ježíšův z večeřadla do
Getseman – adorace, má připomenout Ježíšovu úzkost a povzbudit věřící, aby i
oni splnili Ježíšovu žádost: „Bděte a modlete se mnou“.
Po skončení večerní mše se obnaží oltář, zahalí či odnesou se kříže a
z kropenek u vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve z křestního
pramene při slavení velikonoční vigilie – alegorie v tom spatřuje znázornění, že
této noci byl Kristus zrazen, opuštěn od svých přátel a nakonec zbaven svobody.

„Slavnostní atmosféra ustanovení eucharistie je tak spojena s bolestí. A přesto,
právě díky eucharistii v nás roste naděje na slavné vzkříšení, díky eucharistii dovedeme i
ve svém životě vidět dopředu. Kéž dokážeme věřit ve vzkříšení i tehdy, až bude potřeba
vstoupit do Getseman.“
***
„Možná toužíme po eucharistickém Kristu, možná dokážeme horlit pro církev či
pro Ježíše jako Petr. Ale nemáme těch podobností s učedníky víc? Copak v sobě
neobjevíme Petra, který už tolikrát z falešných ohledů, ze strachu z okolí či posměchu,
obavy z problémů a nepříjemností zapřel svou víru? Copak v sobě nenajdeme i kousek
Jidáše, který kvůli nějakému zisku či výhodě zradil své svědomí?
Ježíš ví, co je v člověku. Nezlehčuje naše viny, nezakrývá je. On je bere na sebe,
a jak ho tíží, to můžeme zahlédnout v Getsemanské zahradě. Ani ta úzkost jej však
nedovede zastavit v lásce, která nám vrací důvěru, která nám nabízí sebe samého za pokrm. On chce, abychom věděli, že jeho láska je větší než všechny naše viny, abychom
věděli, že k němu se může obrátit každý bez výjimky a že bude přijat milosrdným Otcem
jako marnotratný syn, pro kterého otec vystrojil hostinu. „On sám se pak přepáše a bude
nás obsluhovat", jak slíbil, protože jako první z prvních chce být služebníkem všech.“
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz

03.04. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu – SBÍRKA NA SVATOU ZEMI
- není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes
neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá liturgie, o utrpení a
smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž.
Křížová cesta:
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav – basilika sv. Václava

15:00 hod.
15:00 hod.

Velkopáteční obřady:
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav - basilika sv. Václava

18:00 hod.
18:00 hod.

„Slyšíme pašije, a jako bychom naráz viděli všechny naše nadšené začátky,
které neskončily v cíli! Nejde jen o nesplněné sliby či z nejrůznějších příčin rozpadlé
rodiny. Zdá se, že dnes už jde spíše o problém vnitřní jednoty člověka, neschopnosti
prožívat kontinuitu svého života, koherenci vlastního jednání v čase.
Vidím jako problém, jsme-li schopni s lehkostí říct: Ano, vím, že jsem včera něco
slíbil, a dnes to neplním, ale já se tím už ani necítím vázán. Včera jsem udělal slib Bohu
na celý život, ale dnes to už neplatí. Včera jsem dal manželský slib věrnosti až do smrti,
ale dnes už jsem vnitřně někde jinde... Jako kdybych v televizi zhlédl krásný film, který mě
zaujal, silně jsem ho prožíval, ale skončil, aniž by ovlivnil můj život; stačilo vypnout knoflík.
A dnes zase hledím na film o něčem jiném. Ty dva filmy nijak nesouvisí...
Nejednám někdy i já jako kdysi Pilát, netvořím součást vrtkavého davu, kdykoli se
nechám vláčet náladami a trendy, kdy nejsem věrný danému slovu“?
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz

04.04. BÍLÁ SOBOTA
*8:00 hod. v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi modlitba
Ranních chval z Denní modlitby církve.
*8:30 hod. Modlitba v kostele Obrácení sv. Pavla - Brandýs n. L.

„Celý den jsme prožili ve zvláštním tichu. Bděli jsme u Ježíšova hrobu. Jak řekl
krásně starobylý kazatel:
„Na zemi je dnes veliké ticho, protože Král spí. Země se zatřásla a zmlkla,
protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali... Jistě jde navštívit ty, kdo
se nacházejí v naprostých temnotách a ve stínu smrti; přichází ten, který je jejich Bůh a
jejich syn, vysvobodit z bolestí uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou... Já jsem tvůj
Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem...
Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v
podsvětí! Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli."
Kristovo vítězství nad smrtí nám umožňuje nový pohled na smrt. Smrt není
konec. Smrt těch, kteří jsou spojeni s Kristem, je branou k životu. „Pro svoje spojení s
Kristem všichni budou povoláni k životu," vyznává slavnostně liturgie.“
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz

04.04. VELIKONOČNÍ VIGILIE Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
– slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za „matku
všech posvátných vigilií“. Optimálním začátkem není ta hodina, která nám
vyhovuje; ale která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného dění: je to noční
slavnost, „svátostné“ zpřítomnění Velké noci, v níž s Kristem jdeme ze tmy do
svítání.
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
20:30 hod.
Stará Boleslav – basilika sv. Václava
21:00 hod.
„My dnes používáme malou křtitelnici a křtěncům lijeme vodu na hlavu. V
prvotních dobách se často používaly křtitelnice, připomínající bazén, do něhož se
sestupovalo po schůdkách. Katechumen na jedné straně odložil své šaty a před svědky se
zřekl hříchu i všeho, co je s ním spojeno, zřekl se dosavadního způsobu života. Pak
sestoupil do křestního pramene, aby se do něj třikrát ponořil: třikrát, protože Ježíš byl v
hrobě tři dny. Tím symbolicky umřel s Kristem, „utopil se".
Pak křtěnec vystoupil na druhý břeh, kde vyznal svou víru. Nyní bude žít novým
životem, s Kristem a pro Krista. Je mrtvý pro hřích a chce žít v milosti. Zůstane-li v živém
spojení s Kristem, pak mu tělesná smrt neublíží. To je příčina křesťanovy naděje, odtud
pramení jeho klid, s nímž je ochoten ve světě i leccos ztratit. „Nikdo a nic jej přece nemůže
odloučit od Boží lásky, projevené v Kristu Ježíši. Kdo s Kristem umřel, bude s Kristem i
žít."
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz

05.04. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Kozly - Všech svatých
Všetaty - Sv. Petra a Pavla
Brandýs nad Labem – Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie
Lázně Toušeň - sv. Floriána
Zápy – sv. Jakuba St.
Skorkov - Sv. Jana Křtitele
Svémyslice - sv. Prokopa
Kostelec nad Labem - Sv. Víta
Dřísy – sv. Jana Křtitele
Sluhy - sv. Vojtěcha
Stará Boleslav - sv. Václava

8:00 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.
10:00 hod.
10:15 hod.
11:30 hod.
10:30 hod.
14:30 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
16:15 hod.
18:00 hod.

„V některých rodinách prožíváte napětí, neporozumění či rozdělení. Nezoufejte si!
Mějte odvahu svěřit Kristu s upřímnou důvěrou všechno a všechny. Pozdvihněte s
důvěrou svůj pohled k Zmrtvýchvstalému. Pak už na to nebudete sami. A Kristus se zjeví i
mezi vámi, tak jako po svém zmrtvýchvstání mezi učedníky, a pronese své „Pokoj vám!"
On sám posílí naši víru, promění atmosféru, uzdraví vztahy.
Opravdově uvěřit, že Kristus vstal a žije, nebylo lehké ani pro apoštoly tehdy v
Jeruzalémě. Marie uvěřila, až ji oslovil jménem, apoštolově, až s nimi pojedl. Tomáš až
tehdy, když se mohl dotknout jeho ran. Pak se však vzkříšení pro ně stalo skutečností, za
kterou stálo za to i obětovat život, jistotou, která změnila svět. I my potřebujeme tuto jistotu
Kristova vítězství, radost z jeho přítomnosti i pevnou naději v naše vlastní vzkříšení. Pak
uvidíme požehnané plody uzdravujícího vykoupení v našich rodinách, farnostech i v
národě.“
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz

06.04. Pondělí velikonoční
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie

8:30 hod.
9:00 hod.

12.04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
„Boží milosrdenství si nelze zasloužit. Boží milost si neumíme zajistit, ale ono to
ani není potřeba, protože Bůh nás miluje i bez našich zásluh, i přes naše chyby. On miluje
a rozdává i odpouští prostě proto, že je dobrý, že je sama Láska, samo Dobro. Jeho
marnotratná láska však volá po odpovědi. Kéž ten tichý úžas, co naplní naše srdce, v nás
probudí touhu odpovědět na jeho lásku, a to nejen ušlechtilým citem, ale i konkrétním
životem doma i ve světě.
S tímto postojem důvěry v Milosrdného se odvažme přednášet Bohu velké prosby. Ony
nás učí mít veliké a široké srdce, vidět svět kolem nás, ten blízký i velmi vzdálený. Učí nás
v modlitbě přivádět ke Kristu všechny a utvrzovat se ve víře, že Bohu na každém z nich
záleží, že Boží láska je mocnější než všechno zlo lidského světa.“
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz

Milé děti!
Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 12. DUBNA 2015.
Setkáme se po mši sv. před kostelem Panny Marie,
pak se společně přesuneme do prostor Charitního domova.
Prosíme abyste si sebou přinesli přezuvky. Těší se na vás sestry Vincentky J

19.04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23.04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hl. patrona praž. arcidiecéze
24.04. Sv. Jiří, mučedníka
25.04. Svátek sv. Marka, evangelisty
AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.
u příležitosti 100. výročí úmrtí Ludvíka Salvátora
arcivévody rakouského a prince toskánského, vědce a cestovatele,
majitele brandýského panství
Program audience naleznete: www.audience-brandys.cz
Sobota 25. dubna
11.00 zahrada zámku Brandýs nad Labem - Slavnostní nástup vojenských historických
jednotek doprovází Ústřední hudba Armády ČR, dirigent mjr. Patrik Spinek

12.30 chrám Nanebevzetí Panny Marie Audienční mše sv. u Palladia země české s
relikvií bl. císaře a krále Karla I. Rakouského celebrují J. Ex. Mons. Giuseppe
Leanza, apoštolský nuncius v ČR Prof. Dr. Marian Gruber OCist., president Modlitební
ligy císaře Karla I. za mír mezi národy R. D. Mgr. Michal Procházka, farář a vikář
staroboleslavský, sídelní kanovník kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
zazní Messe in G, D 167 Franze Schuberta Orchestr a sbor Václav sbormistr Marie
Nohynková
19.00 Chrám Nanebevzetí Panny Marie Audienční koncert
Wolfgang Amadeus Mozart. Missa c-moll - Kyrie Joseph Haydn: Symfonie D-dur op. 86
Antonín Dvořák: Biblické písně 1-5 Mendelsohn-Bartholdy: žalm Hdrr mein Bitten
Komorní orchestr Far Musica - Pěvecký sbor Bojan - Chrámový sbor Václav dirigent Zdeněk Klauda

26.04. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.30 Kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem - Mše sv. celebruje R.
D. ThLic. Jan Houkal ThD., farář v Brandýse nad Labem Prof. Dr. Marian Gruber
OCist., president Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy
Zazní Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704): Missa in contrapuncto Wowes
Collegium Praha chrámový sbor u kostela sv. Františka Serafinského Řádu
křižovníků s červenou hvězdou dirigent prof. Marek Franěk
29.04. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
*******
!!! 1.05. 2015 – Stará Boleslav – mše sv. v 9:00 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie z památky sv. Josefa Dělníka
s navazují první Májovou pobožností.
Večerní mše sv. v tento den není. !!!

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby,
práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále
zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým
průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou
nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na
úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:
1. Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha.
2. Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého
Pána a sounáležitost celé církve.
3. Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.

Oznámení
* Vikariátní konference je v Čelákovicích – úterý 21.04. 2015 – mše v 900 hod.
* Mše sv. „Za náš národ, naši zem“ – sobota 25.04. 2015 v 9:15 hod.
* KOSTELEC N.L. a KOZLY – mše sv. s nedělní platností nebude v sobotu
25.04. 2015
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho elektronické
zasílání zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA DUBEN 2015
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

·
Zpovídání v naší farnosti ve Svatém týdnu
¾ v pondělí 30. března od 18.30 do ca 20.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. (za
účasti ještě dalších zpovědníků)
¾ v ostatních dnech příležitost ke svátosti smíření dle obvyklého rozpisu, ve Svatém
týdnu s prodlouženými časy (viz rozpis velikonočních bohoslužeb)
·
Velikonoce v naší farnosti
¾ viz rozpis velikonočních bohoslužeb
·
První jarní výlet pro děti v sobotu 18. dubna
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních a na náboženství
·
Začátek příprav na první svaté přijímání ve čtvrtek 9. dubna
¾ po domluvě s rodiči budě příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání
probíhat následujícím způsobem: začne mší svatou od 18 hod. ve farním kostele a
bude pokračovat do 19.30 hod. na faře
¾ v měsíci dubnu to budou následující čtvrtky: 9., 23. a 30. dubna
¾ na „dětskou mši svatou“ od 18 hod. jsou samozřejmě zvány všechny děti a jejich
rodiče
·
Začátek specifických příprav na biřmování v neděli 12. dubna
¾ po domluvě s biřmovanci budou tyto přípravy probíhat vždy v neděli od 18 do 19 hod.
na faře
¾ v měsíci dubnu to budou následující neděle: 12., 19. a 26. dubna
·
Přihlášky na letní akce pro děti a mládež
¾ je třeba odevzdávat přihlášky na následující letní akce:
¾ Turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Slovensko 2015 od pondělí
20. července do soboty 1. srpna
¾ Poutní čundrovýprava pro starší děti a mládež České středohoří 2015 (pokud bude o
akci zájem) od pondělí 10. do pátku 14. srpna
¾ Letní dětský tábor Mariánská 2015 od soboty 22. do soboty 29. srpna

RADOSTNÉ SETKÁNÍ SE ZMRTVÝCHVSTALÝM JEŽÍŠEM,
PLNÉ DŮVĚRY A POKOJE
PŘEJE
O. MICHAL A O. JAN

