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SVAT› JAKUB BRNO
»ERVENEC
SRPEN 2019

Prosba
Pane
nauč mne vnímat dech stromů
nauč mne slyšet orchestr luk
nauč mne umýt se rosou z čistého
nebe
nauč mne přijímat světlo a teplo

slunečního jasu
nauč mne pozorovat hvězdy

k nespočítání
nauč mne děkovat Zemi,

že po ní mohu jít k Tobě.

                                                       Marie Veselá

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
srdeËnÏ v·s vöechny zdravÌm... PoprvÈ jsem v·s takto oslovil v ˙noru 2000. Od tÈ doby jsem
v·s takto oslovoval pravidelnÏ. Dnes v·s takto oslovuji z¯ejmÏ naposledy jako far·¯ u sv. Ja-
kuba v BrnÏ. Dnem 1. 8. 2019 bude nov˝m far·¯em u sv. Jakuba v BrnÏ jmenov·n P. Mgr. Jan
Pacner, b˝val˝ vojensk˝ kaplan na UniverzitÏ obrany v BrnÏ, jeötÏ b˝valejöÌ administr·tor
v BrnÏ-ÿeËkovicÌch a souËasn˝ kaplan pro vysokoökol·ky v BrnÏ. J· se bÏhem pr·zdnin od-
stÏhuji na petrovskou faru a budu i nad·le dÏkanem brnÏnsk˝m.

Po dobu tÈmÏ¯ 20 let jsem v·s informoval, zval k modlitbÏ, nÏkdy jsem v·m odhaloval svÈ
sny. NynÌ se toto obdobÌ uzavÌr·.

V tuto chvÌli nechci toto obdobÌ hodnotit. Soud pat¯Ì Bohu a prosÌm o jeho milosrdenstvÌ.
V tuto chvÌli bych r·d podÏkoval. P¯edevöÌm Bohu za tento Ëas, za milost naöeho kostela,

za naöe farnÌho spoleËenstvÌ i za kaûdÈho z v·s.
V tuto chvÌli prosÌm i v·s za odpuötÏnÌ vöeho toho, co nebylo podle BoûÌch pl·n˘, podle va-

öich oËek·v·nÌ a podle vaöich pot¯eb.
V tuto chvÌli bych v·m r·d pop¯·l vöe dobrÈ od Boha. Moûn· jste si vöimli, ûe jsem ËastÏji

a r·d p¯i möi sv. pouûÌval 3. eucharistickou modlitbu pro möe za r˘znÈ pot¯eby. P¯edevöÌm pro
n·sledujÌcÌ slova v nÌ obsaûenÈ:

ÑDej, aby vÏ¯ÌcÌ umÏli pozn·vat ve svÏtle vÌry znamenÌ Ëasu a ochotnÏ d·vali svÈ sÌly do sluûeb evangelia.
NauË n·s vnÌmat pot¯eby lidÌ: aù sdÌlÌme jejich smutek i ˙zkost, radost i nadÏji,ukazujeme jim cestu k sp·se
a jdeme spoleËnÏ s nimi do tvÈho kr·lovstvÌ.ì

Tato slova jsou m˝m p¯·nÌm v·m, milÌ brat¯i a sestry, farnÌci a vöichni, ke kter˝m se zpravodaj farnosti u sv. Jaku-
ba v BrnÏ dostal, to p¯eji i sobÏ. Aù dobr˝ B˘h ûehn· v·m i vöem, na kterÈ myslÌte a se kter˝mi se setk·v·te, p¯eje
a vyproöuje vdÏËn˝ otec V·clav Slouk

»ERVENEC
Vöeobecn˝ ˙mysl
Poctivost v soudnictvÌ
ñ aby vöichni, kdo spravujÌ soudnictvÌ, jednali poctivÏ
a aby nespravedlnost, p¯estoûe ve svÏtÏ i vÌtÏzÌ, nemÏla poslednÌ
slovo.
N·rodnÌ ˙mysl
ñ Aù vöichni lidÈ majÌ moûnost odpoËinku pro tÏlo i pro duöi a aù
vöude objevujÌ radost z BoûÌ blÌzkosti.

Změna pořadu bohoslužeb o prázdninách
UpozorÚujeme, ûe v dobÏ pr·zdnin nedÏlnÌ möe sv. v 9.30 hodin nebude

mÌt zvl·ötnÌ zamÏ¯enÌ na dÏti a nedÏlnÌ möe sv. v 19 hodin bude Ëesk·.
I v letoönÌm roce od nedÏle 7. 7. 2019 aû do nedÏle 25. 8. 2019 vËetnÏ

nebude v naöem kostele nedÏlnÌ möe sv. v 11 hodin. V 11 hodin se
konajÌ nejbliûöÌ bohosluûby v kostele sv. Tom·öe na MoravskÈm n·mÏstÌ,
v kostele NeposkvrnÏnÈho PoËetÌ Panny Marie na K¯enovÈ ulici a v bazilice
NanebevzetÌ Panny Marie na StarÈm BrnÏ. V naöem kostele jsou nedÏlnÌ
möe sv. v 8, 9.30 a v 19 hodin. Möe sv. v 11 hodin bude znovu v nedÏli 1. 9.
2019.

Po dobu pr·zdnin nebude b˝vat NikodÈmova noc. Po dobu pr·zdnin
nebude v provozu farnÌ kav·rna.

DÏkujeme za pochopenÌ a p¯ejeme poûehnanÈ pr·zdniny.

Otec V·clav Slouk

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc
SRPEN
EvangelizaËnÌ ˙mysl
Rodiny ñ ökoly lidskÈho zr·nÌ
ñ aby se rodiny z·sluhou ûivota modlitby a l·sky st·valy st·le
vÌce Ñökolamiì skuteËnÈho lidskÈho zr·nÌ.
N·rodnÌ ˙mysl
Aù vÏrnost, l·ska a odpovÏdnost doprov·zejÌ vöechny manûele,
stejnÏ jako vytrvalost p¯i spoleËnÈ modlitbÏ v rodin·ch.

LEDEN 2022

Vztahy

Poslání dobra

v tajemství

naladěných strun

vchází do srdcí

odmítajících

poslání dobra

vloženo do rukou

vyvolených

hraje symfonii

lásky.

                                  Marie Veselá

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Oslavili jsme Vánoce – svátky narození našeho Pána a vstoupili do roku 2022. Vánoční 

radost se samozřejmě nemá někam vypařit, má nás provázet i ve všedních dnech, protože 
její důvod, totiž že Bůh se stal člověkem, že vstoupil do našeho světa jako náš bratr, 
je jedním z pilířů naší víry a stále trvá!

Ale málo naplat, mimo sváteční období na nás většinou víc doléhají naše pracovní či 
studijní povinnosti, každodenní úkoly se neúprosně hlásí o slovo. Pro naši farnost to navíc 
znamená, že končí období, kdy se opravy kostela týkaly jen těch, kteří je plánovali a zajiš-
ťovali, ale že se nyní velmi hmatatelně dotknou nás všech, především těch, kdo si zvykli 
(mnohdy dlouhá léta) chodit ke sv. Jakubovi na ranní mši ve všedních dnech. V pátek 
a sobotu budou moci jít v tuto dobu do blízkého kostela sv. Tomáše a potkají tam někoho 
ze „svatojakubských“ kněží, v ostatní všední dny ale budou muset zvolit dobu o hodinu dřív 
u sv. Tomáše či o půl hodiny později u kapucínů. Také pokud se budeme loučit s někým 
z našeho společenství nebo naopak se snoubenci rozhodnou vydat na společnou cestu 
životem, nebude to přinejmenším do konce prázdnin příštího roku možné v našem chrá-
mu. A i při nedělních bohoslužbách nebo o večerech ve všední dny zažijeme různá ome-
zení. Bude to pochopitelně mnohdy nepříjemné, bude to vyžadovat naši velkorysost a trpě- 
livost, o kterou vás prosím. 

Věřím však, že tato náročná doba oprav nás povede k prohloubení naší víry. Vždyť ona 
stojí ne na (sebekrásnějším) chrámu ani na (sebeúctyhodnějších) zvyklostech, ale na osobním vztahu k Ježíši 
Kristu, našemu Pánu a Spasiteli. Když budeme usilovat o spojení s Ním, jednotlivě i ve společenství (v této sou-
vislosti také díky vám všem, kdo jste se zapojili do synodních kroužků), dostanou opravy ten nejhlubší smysl. 
Protože pak, jak věřím, zde budeme mít nejen hezky opravený chrám, ale místo, kde se člověk může dotknout 
tajemství Boží blízkosti a lásky k nám lidem! Podporujme se navzájem na této cestě a vyprošujme si Boží 
požehnání!

Jan Pacner, farář

Povzbuzení Božího slova:
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je mi po pravici. Žalm 16,7-8

Bohoslužby od 10. ledna 2022
Jak již bylo avizováno, zahájení vlastních oprav našeho chrámu poznamená program 

bohoslužeb v našem chrámu. Stavební práce budou probíhat od pondělí do soboty od 
rána do podvečerních hodin, proto nemohou být v těchto dnech kvůli stavebnímu ruchu 
a hluku ranní bohoslužby. Ty budou pravidelně v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním 
kostele sv. Tomáše, navíc tam budou ranní mše o slavnostech a některých svátcích (bude 
to vždy ohlášeno).

Mše sv. bude tedy naše farnost slavit takto:

Neděle: 8.00, 9.30, 19.00 (SK) – kostel sv. Jakuba
Pondělí–pátek: 19.00 – kostel sv. Jakuba
Pátek a sobota: 8.00 – kostel sv. Tomáše

Na tyto mše sv. můžete zadávat své úmysly (kromě mše sv. v sobotu ráno, kdy se vždy 
modlíme za naše zemřelé, s kterými jsme se v uplynulém týdnu rozloučili). 

Od pondělí do čtvrtka můžete navštívit ranní mše sv. v 7.00 u sv. Tomáše nebo v 8.30 
v kapucínském kostele. Kvůli opravám též od 10. ledna nebudou v našem chrámu svatební 
ani pohřební bohoslužby.

Aktuální pořad bohoslužeb včetně kněze, který je slaví, a úmyslem mše sv. (nutno 
rozkliknout odkaz) najdete na našich farních stránkách v sekci Program mší a událostí – 
www.svatyjakub.cz/kalendar/.
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Mnohým lidem vyvstane otázka, 
kterou nezřídka také slyším: Co vlastně 
chcete opravovat? Kostel se opravoval 
před pár lety, byl kvůli tomu víc měsíců 
zavřený, a už zase? Vždyť všechno 
(snad až na špatné osvětlení) se zdá 
být docela v pořádku?

Proto se pokusím krátce zrekapitu-
lovat důvody, které vedly k tomu, že 
v kostele (především v jeho exteriéru) 
znovu zavládne stavební ruch.

Už při velkých opravách interiéru 
v letech 2015–16 si dlouholetý farář 
Václav Slouk se spolupracovníky uvě-
domoval, že sice vnitřek chrámu zazáří 
novou krásou (se špatným osvětlením, 
nové se už do ceny oprav „nevešlo“), 
ale že je na kostele mnoho dalších míst 
(často tam, kam není zespodu vidět), 
která vyžadují opravy – střecha, která 
na některých místech opakovaně pro-
téká, uhnívající trámy v krovu, kamen-
né ozdoby, na nichž se taky podepisuje 
zub času, špatné ostění velkých gotic-
kých oken… Proto byl vypracován pro-
jekt další obnovy chrámu včetně zpří-
stupnění věže a zřízení vyhlídky v její 
báni (v celkové ceně asi 120 miliónů 
Kč) a na jaře roku 2017 podána žádost 
o zařazení do programu IROP (Integrál-
ní regionální operační program) na do-
taci ve výši 112 miliónů Kč. Dotace 
poskytnuta nebyla, projekt byl zařazen 
mezi náhradníky.

Po svém příchodu ke sv. Jakubovi 
(v září 2019) jsem byl informován o sta-
vu věcí, ale málokdo předpokládal, že 
by projekt mohl být realizován. V září 
roku 2020 se však nečekaně uvolnily 
finanční prostředky, a proto jsme se po 
konzultaci s biskupstvím a ekonomic-
kou radou farnosti rozhodli do projektu 
vstoupit, i s vědomím nutnosti přepra-
cování projektu (mnoho věcí bylo po-
třeba doplnit a upřesnit, kvůli podstat-
nému zvýšení cen materiálu a prací 
bylo nutno některé žádoucí věci zredu-
kovat) a téměř šibeničního termínu
(dokončení prací včetně vyúčtování do 
konce r. 2023).

Od podzimu minulého roku probí-
haly „neviditelné práce“ (příprava no-
vého projektu, jednání s úřady, potřeb-
né organizační kroky, výběrové řízení, 
jednání s vítěznou firmou, zajišťování 
potřebných povolení ke stavbě), o kte-
rých jste byli v hlavních rysech ve Far-
ním zpravodaji informováni, a nyní za-
čínáme „naostro“.

Čekají nás dva roky, které budou 
znamenat značné zatížení pro život far-
nosti i lidí, kteří jsou za opravy odpo-
vědni. Prosím, podporujme toto dílo 
svou modlitbou. Předem velký dík za 
všechnu duchovní i materiální pomoc 
a podporu!

Jan Pacner, farář

Potvrzení o darech
pro farnost
Milí farníci,
mnozí nejen přispíváte do sbírek, ale též 
nám darujete větší finanční obnosy. Oprav-
du ze srdce děkuji za všechnu vaši hmot-
nou podporu!

Pro jistotu připomínám, že vystavuje-
me potvrzení o darech, které můžete uplat-
nit pro odpočet z daně při ročním vyúčto-
vání (z darované částky se vám vrátí 15 %). 
Pokud ovšem pošlete dar převodem z účtu 
bez bližších údajů, nemůžeme vám potvr-
zení vystavit. Pokud tedy toto potvrzení 
chcete, napište e-mail na adresu sv.jakub.
stavebni@seznam.cz, kde uvedete své jmé-
no a příjmení, adresu, případně datum na-
rození nebo IČO. Potvrzení vám bude zaslá-
no mailem. Pokud někomu tento postup 
nevyhovuje, domluvte se, prosím, osobně 
(nejlépe v úředních hodinách pondělí
a středa 9–12, 17–18 hod.) nebo telefonic-
ky (číslo 731 402 777).

Ještě jednou díky za všechny vaše 
dary!

Jan Pacner, farář

Pøíprava
na 1. sv. přijímání

Po roční přestávce opět zahájíme pří-
pravu na přijetí svátosti smíření a sv. přijí-
mání. K těmto svátostem mohou přistoupit 
děti, které chodí do třetí třídy (nebo starší), 
navštěvují alespoò rok výuku náboženství 
a především chtějí rozvíjet s pomocí rodičů 
svůj život z víry.

Prosím rodiče, aby u mě děti během 
ledna přihlásili, nejlépe v neděli po mši sv. 
v 9.30 hod. Představení dětí farnosti se 
uskuteční v neděli 6. února při mši sv.
v 9.30 hod. První příprava se uskuteční ve 
čtvrtek 10. února v 17 hodin na faře, tam 
se upřesní stálý termín. Termín prvního sla-
vení obou svátostí bude určen po společné 
domluvě s rodiči.

o. Jan

Ve zdravotnictví pracuji již více jak 
30 let jako zdravotní sestra. Během své 
praxe jsem zažila už mnoho, ale nástup 
covidu a vše s tím spojené, bylo oprav-
du něco mimořádného a nečekaného. 
Nikdo na to nebyl připravený. To, že 
jsou služby ve všech ochranných oble-
cích velmi náročné, ví všichni ze sdělo-
vacích prostředků. 

To, že vidím lidi umírat, patří k mé 
práci. Co mě ale trápí, je vidět lidi umí-
rat zbytečně!

Nejsem imunolog, abych mohla
odborně edukovat občany o účinnosti 
očkovacích vakcín proti covidu. Ale 
mohu mluvit z praxe, co vidím a zaží-
vám právě v praxi. Loni na podzim, 
když ještě nebyly očkovací vakcíny,
zemřelo na covid na našem pracovišti 
cca 20 % pacientů. Nebylo dostatek 
kyslíku, RZP k nám jezdila opravdu vel-
mi často. 

Letos je 90 % všech pacientů v DS 
na oddělení se zvýšeným režimem 

naočkováno již třetí dávkou. A přes to, 
že někteří z nich na podzim covidem 
znovu onemocněli, nezemřel ani jeden 
z nich. Covidové příznaky měli, ale ani 
jeden z nich této zákeřné nemoci 
nepodlehl. 

To jsou fakta!
Velmi mě udivuje, jak očkování mů-

že rozdělit lidstvo do naprosto znepřá-
telených skupin. 

A to nejsou lidi, co se neznají, ale 
bohužel i členové církve, přátel a do-
konce i rodin.

Modlím se k Bohu, aby nás všechny 
zase spojil.

A ještě jedna myšlenka na závěr. 
V této kovidové době jsem si začala 

velmi vážit úplně těch nejobyčejněj-
ších věcí a setkání v životě. Že máme 
společný oběd s rodinou, že se může-
me projít ven, že mohu být v neděli na 
mši svaté…, že mám velký dar od Boha 
žít si svůj všední život. 

Iva Køivánková, farnice

Proè (zase) opravy?

Zamyšlení zdravotní sestry o dobì covidové

Společenství rodin 
schönstattského hnutí vás 
zve na:

ZIMNÍ KURZ HARMONIZACE  
RODINNÉHO ŽIVOTA

Místo: Sněžné v Orlických horách, chata Horalka
Oblast Orlických hor nabízí v zimním čase možnost zimních 
sportů, hlavně lyžování, sáňkování, běžkování

Termín: 4. 3. – 8. 3. 2022 (začátek v pátek, 4. 3. večeří, konec 
v úterý, 8. 3. obědem, možnost prodloužení pobytu v areálu 
až do konce týdne.

Přednášející: Markéta a Michal Krejčovi, Helena a Josef 
Múčkovi

Duchovní doprovod: P. Petr Mareček

Téma: ČAS
Pojďme se zamyslet nad problematikou, která v našem životě 
mnohdy kulminuje a způsobuje spoustu kladných i záporných 
překvapení…

Organizace: Stáňa a Libor Marelovi, email: marelovi@atlas.cz
Tel:  604 911 625

Přihlášky a dotazy posílejte do 31. 1. 2022
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Letos se k této akci v kostele sešel mimořádný počet lidí. 
Opravdu za celou dobu, kdy vyhlašujeme podobné akce, tak 
počet farníků ztěžka přesáhl 10! Dokonce byly roky, kdy při-
šli pouze 2 a podobně. Udělaly se práce, na které není bě-
hem roku čas, jako čištění oken vývěsek, zádveří, leštění 
dřevěných vrat, oprašování soch, sloupů a kamenných prv-
ků, které při troše pozornosti můžeme vidět pod záclonkou 

V neděli, na svátek Svaté rodiny po mši svaté jsme mohli 
vidět hru „Jak zvířátka doputovala do Betléma“, kterou hrály 
malé děti. Ježíšek potřeboval ohlídat a ochránit. Jednotlivá 
zvířátka zpívala o tom, co by pro Ježíška mohla udělat. Před-
stavili se: lev – Martin, liška – Terezka, zajíček – Vilém, sova 
– Kristýnka, vrána – Gabrielka, žabka – Anička, pávice – Mar-
kétka, vrabčáci: Josefínka, Verunka, Ignácek, Rosárka, Kubí-
ček, dítě – Eliška, oslík – Vítek a voleček – Klárka, hvězda 

pavučin. Rovněž se vymetly skříně na ministrantské rochety 
a podobná místa.

Všechno proběhlo v radostné spolupráci a chuti udělat 
něco pro zvelebení našeho chrámu. Velmi děkujeme všem 
a věříme, že Pán odmění jejich dar času a síly!

Na přiložené fotce už nejsou všichni, ale většina ano. 
H.M., foto: archiv

Velký předvánoční úklid 18. 12. 2021

Vánoční hra
– Magdalenka, anděl – Klárka, Panna Maria – Eliška a sv. 
Josef – Míša.

Anděl si všechna zvířátka poslechl a vybral oslíka a vo-
lečka, protože byli moudří, silní a skromní. Anděl si byl totiž 
jistý, že právě oni budou o Jezulátko pečovat nejlépe.

Hra byla roztomilá a krásná, děti měly nádherné kostýmy 
a moc pěkně zpívaly.

zapsala vypravěčka Markéta Múčková, foto: Tomáš Langášek



Z kalendáře: leden 2022
Pro bližší informace sledujte ohlášky a naše farní stránky www.svatyjakub.cz.

Datum             Hodina Co nás čeká Místo

1.–16. 1.   Tříkrálová sbírka 2022

Ne 9. 1.  Svátek Křtu Páně – konec doby vánoční
  10.45 Vánoční hra mládeže ................................................................................ kostel

Čt 13. 1. 19.00 Příprava na biřmování............................................................................... fara

Ne 16. 1.  2. neděle v mezidobí

Út 18. 1.  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.–25. 1.   Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ne 23. 1.  3. neděle v mezidobí

Út 25. 1.  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
  19.00 Ekumenická bohoslužba (mše sv. nebude!) ........................................ kostel

Čt 27. 1. 19.00 Příprava na biřmování............................................................................... fara

Ne 30. 1.  4. neděle v mezidobí

St 2. 2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
  19.00 Při mši sv. žehnání svíček a průvod ...................................................... kostel

Pá 4. 2. 20–21 Nikodémova noc  ....................................................................................... kostel

Ne 6. 2.  5. neděle v mezidobí
  9.30 Při mši sv. představení dětí, které se začnou připravovat ................ kostel
   ke svátosti smíření a sv. přijímání

Vydala Římskokatolická farnost u sv. Jakuba, Jakubská 11, 602 00 Brno. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné! Text neprošel jazykovou 
korekturou. Příspěvky označené BB jsou převzaty z informačního servisu Biskupství brněnského. Články z minulých čísel našeho Zpravodaje a základní 
informace o kostele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetové adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz.

Na výletě šla celá třída přes lávku.
„Pane učiteli, pane učiteli!“ začal vykřikovat 
Milan.
„Mlč,“ okřikl ho pedagog, „učili jsme se pře-
ce ve škole, že žák nemá mluvit, pokud není 
tázán!“
„Tak se mě rychle zeptejte, pane učiteli,“ 
řekl pohotově Milan, „jestli Eva Pytlíková 
náhodou nespadla do vody.“ 

* * *
Učitel ve škole:
„Kdo se jednou spálil, bojí se ohně… Petře, 
vymysli nějaký podobný příklad!“
„Koho jednou umyli, bojí se vody.“

* * *
Jaroušek v penziónu k paní, která mu nese 
snídani:
„Já to nebudu jíst! Maminka mi vždycky dá-
vá k snídani chlebíčky se šunkou a vajíčka 
naměkko!“
Druhý den nese paní chlebíčky se šunkou 
a vajíčka naměkko a Jaroušek volá:

Špetka humoru od jáhna Josefa:
„Já to nebudu jíst!“
„Jak to, vždyť jsem ti přinesla to, co ti dáva-
la maminka!“
„Ale já jsem to taky nikdy nejedl!“

* * *
Kamarád se ptá havarovaného řidiče, který 
leží v nemocnici, jak došlo k havárii.
„Předjížděl jsem v mlze velké, špatně osvět-
lené vozidlo.“
„No a?“ „Byla to loď na Dunaji“

* * *
Na hodině náboženství se snaží pan farář 
jednoduchými slovy vysvětlit, že máme být 
dobří, abychom se dostali do nebe. Nako-
nec se zeptá: „Kam se chcete dostat vy?“ 
„Do nebe,“ řekne jedno děvčátko nadšeně.
„A jací musíte být, abyste se tam dostali?“
„Mrtví!“

Úklid v kostele 
sv. Jakuba

Sobota po prvním pátku v měsíci
v 9.00 a v ostatní pátky v 19.45,

Na žádost našich farníků, kteří by rádi 
vypomohli s úklidem, uvádíme rozděle-
ní úklidových služeb, vždy na příslušný 
měsíc:

Úklid v kostele v roce 2022
v měsíci lednu a únoru:

KDY:  KDO:
  ZODPOVÍDÁ:

SOBOTA 8. 1. rodiče
  Josef Múčka
PÁTEK 14. 1. neokatechumenát
  Jiří Novák
PÁTEK 21. 1. slovenská mládež
  Adam Kušlita
PÁTEK 28. 1. mládež
  Vít Haičman
SOBOTA 5. 2. rodiče
  Josef Múčka


