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Úvodní slovo 
Bratři a sestry, 
Jan Amos Komenský, (nar. 28. března 1592 jihovýchodní Morava – zemřel 15. listopadu 1670 
Amsterdam) český teolog, filosof, pedagog a spisovatel, řekl: „Naši učitelé nesmějí být podobni 
sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Není to jen citát pro učitele, vy-
chovatele a rodiče, je to výzva pro nás všechny, kdo chceme být svědky Krista. Kéž nám milo-
srdný Bůh dává každý den sílu k jejímu naplnění, zvláště tehdy, kdy se té síly vůbec nedostává…. 
 

Zdraví Vás P. Jan Kuník 
 

Omluva 
Vážení čtenářky, vážení čtenáři Farního zpravodaje, omlouváme se za neohlášenou přestávku ve 
vycházení tohoto časopisu, způsobenou zdravotními problémy duchovního. Děkujeme za po-
chopení a prosíme v tomto směru o Vaši shovívavost. 

Redakce FZ 
 
František: Rodinná láska dokáže rozehřát srdce celého města 
Ve středu 2. srpna 2015 se konala tradiční generální audience na Svatopetrském náměstí. Papež 
František hovořil o spojení síly evangelizace a rodiny. 
Aplikování rodinného stylu do všech našich lidských vtahů je podle Františka „požehnáním pro 
národy, přináší na zem naději. Když se rodinné city nechají obrátit svědectvím evangelia, jsou 
schopny nepředstavitelných věcí.“ 
„Jediný úsměv, který zázračně vyloudíme na opuštěném a zoufajícím dítěti, které znovu začne 
žít, nám vysvětluje Boží jednání ve světě více než tisíce teologických traktátů. Muž a žena, 
schopní riskovat a obětovat se pro dítě druhých, nejenom pro to svoje, nám vysvětlují záležitosti 
lásky, kterým mnozí vědci už nerozumějí. A kde jsou tyto rodinné city, rodí se skutky srdce, 
které jsou výmluvnější než slova: skutky lásky. To je k zamyšlení,“ upozornil papež. 
Podle Františka dnes rodiny čelí velkému oslabení a to se odráží na celkové situaci a atmosféře, 
ve které se zmítá moderní doba: „Naše města se stala pouští z nedostatku lásky, nedostatkem 
úsměvu. Je tolik zábav, spousty kratochvílí pro zasmání, ale láska chybí. Úsměv rodiny dovede 
tuto desertifikaci našich měst překonat. /Rozuměj: to, že se staly pouštěmi/. To bude vítězství 
rodinné lásky. Žádné ekonomické a politické inženýrství nedokáže tento přínos rodin nahradit. 
Babylonský projekt buduje neživotné mrakodrapy. Duch Boží však působí, že rozkvétají pouště. 
Musíme vyjít z elitních obrněných věží a příbytků a znovu obydlet domy a prostory otevřené 
zástupům, otevřené lásce rodiny.“ 

http://tisk.cirkev.cz/ 

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



List Svatého otce Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci před blíží-
cím se Mimořádným jubileem milosrdenství Ctihodnému bratru, arcibiskupu Rinu Fisi-
chellovi, předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci. 
S blížícím se Mimořádným jubileem milosrdenství se chci zaměřit na několik otázek, které, jak 
věřím, vyžadují zvláštní pozornost, aby oslava Svatého roku byla pro všechny věřící příležitostí 
ke skutečnému setkání s Božím milosrdenstvím. Toužím po tom, aby se tento rok stal dobou 
živé zkušenosti s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a tak aby se 
posilovala víra každého věřícího a on o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví. Mé myš-
lenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost tohoto Svatého roku – ať už ve 
své diecézi, nebo jako poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly 
odpustky související s tímto Svatým rokem jako skutečný projev Božího milosrdenství, vychá-
zejícího každému vstříc s tváří Otce, který přijímá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný 
hřích. K tomu, aby věřící mohli tyto odpustky zakusit a obdržet, musejí jako projev své hluboké 
touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně, jež se má otevřít v každé 
katedrále a v kostelech stanovených diecézním biskupem a také ve čtyřech papežských bazili-
kách v Římě. Zároveň stanovuji, že odpustky je možné získat ve svatyních, kde je otevřena Brána 
milosrdenství, a v kostelech, které jsou tradičně označovány jako „jubilejní“. Je důležité, aby 
tato příležitost byla spojována především a zejména se svátostí smíření a se slavením eucharistie 
a zamyšlením na téma milosrdenství. Stejně tak bude třeba doplnit takovou slavnost vyznáním 
víry a modlitbou za mě a na úmysly, které nosím ve svém srdci pro dobro církve a celého světa. 
Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nemohou ke Svaté bráně sami vydat, zejména 
na nemocné a ty, kdo jsou staří a žijí sami, takže nemohou opouštět svůj domov. Těmto všem 
velice pomůže, pokud budou své nemoci a trápení prožívat jako příležitost k tomu být nablízku 
Pánu, který nám tajemstvím svého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání ukázal tu nejlepší cestu, jež 
dává bolesti a samotě smysl. Když budou tyto chvíle zkoušky prožívat s vírou a radostnou nadějí 
a přitom přistupovat k přijímání nebo se účastnit mše svaté a společné modlitby, a to i prostřed-
nictvím nejrůznějších sdělovacích prostředků, mohou tak i oni získat odpustky tohoto Svatého 
roku. Mé myšlenky se obracejí rovněž k vězněným, jejichž svoboda je omezena. Rok milosr-
denství byl vždy také příležitostí k velké amnestii, která se má týkat těch, kdo si sice zaslouží 
trest, ale zároveň jsou si vědomi spáchané nespravedlnosti a upřímně si přejí zapojit se znovu do 
společnosti a být pro ni skutečným přínosem. Kéž se jich všech konkrétním způsobem dotkne 
milosrdenství Otce, který chce být nablízku každému, kdo jeho odpuštění nejvíce potřebuje. Tito 
lidé mohou získat odpustky ve vězeňských kaplích a vždy, když s myšlenkou na Otce a modlit-
bou k němu přejdou přes práh své cely, kéž jim to připomene průchod Svatou branou, neboť 
Boží milosrdenství, které dokáže proměnit srdce, může také proměnit mříže a z pobytu za nimi 
učinit zkušenost svobody. Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila 
bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím 
lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, 
když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i od-
pustky spojené s tímto Svatým rokem. S tím je spojen také příkaz žít podle milosrdenství a tak 
obdržet milost úplného a naprostého odpuštění z moci Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá. 
Odpustky Svatého roku se tím naplní a stanou se vlastním plodem události, kterou je třeba slavit 
a prožívat s vírou, nadějí a láskou. Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro 
zemřelé. Jsme s nimi spojeni svědectvím víry a lásky, které nám předali. Když na ně tedy pama-
tujeme při slavení eucharistie, můžeme se za ně také v nezměrném tajemství společenství sva-
tých modlit a prosit, aby milosrdná tvář Otcova osvobodila každého z nich od všech pozůstatků 
viny a přijala je do nekonečné blaženosti. Jedním z nejzávažnějších problémů naší doby je bez-
pochyby proměna vztahu k životu. Šíří se mentalita, která vede k tomu, že se vytrácí osobní i 
společenská citlivost k přijetí nového života. Drama potratu prožívají někteří jen povrchně, jako 
by si neuvědomovali nesmírné škody, které působí takový čin. Mnozí další sice tento skutek 
vnímají jako prohru, jsou ale přesvědčeni, že nemají jinou možnost. Myslím zejména na všechny 
ženy, které se uchýlily k potratu. Jsem si dobře vědom toho, že je k takovému rozhodnutí vedl 
velký tlak. Vím také, že prožívají těžkou existenční i mravní zkoušku. Setkal jsem se s řadou 
žen, které ve svém srdci nosí šrám tohoto mučivého a bolestného rozhodnutí. To, co se stalo, je 



hluboce nespravedlivé, a jen tehdy, když toto člověk plně a pravdivě pochopí, nemusí ztrácet 
naději. Boží odpuštění nelze upřít nikomu, kdo činí pokání, a zejména když přistupuje ke svátosti 
smíření s upřímným srdcem, aby se usmířil s Otcem. Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl, bez 
ohledu na veškerá opačná ustanovení, svěřit všem kněžím po dobu Roku milosrdenství pravo-
moc udělit rozhřešení od hříchu potratu těm, kdo ho vykonali a kdo s kajícím srdcem usilují 
o odpuštění. Ať se kněží na tento veliký úkol připraví a dokážou ho konat slovy vyjadřujícími 
skutečné přijetí, doplňují je zamyšlením, které přiblíží závažnost spáchaného hříchu, a ukazují 
kajícníkům cestu pravého obrácení, skrze něž mohou získat skutečné a štědré odpuštění od Otce, 
který svou přítomností všechno obnovuje. Závěrečná úvaha se týká věřících, kteří se z nejrůz-
nějších důvodů rozhodli navštěvovat kostely spravované kněžími z Bratrstva svatého Pia X. 
Tento Rok milosrdenství nikoho nevylučuje. Někteří spolubratři biskupové z nejrůznějších míst 
mě zpravili o jejich dobré víře i svátostné praxi, ale také o jejich nesnadné situaci z pastoračního 
hlediska. Důvěřuji tomu, že v blízké budoucnosti bude nalezeno řešení, jak obnovit plné spole-
čenství s kněžími a představenými bratrstva. Do doby, než se tak stane, a veden potřebou péče o 
dobro těchto věřících, ze svého vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti, kdo během Roku milosr-
denství vyhledají kněze náležející k Bratrstvu svatého Pia X., aby přijali svátost smíření, přijí-
mají rozhřešení svých hříchů platně a dovoleně. S důvěrou v přímluvu Matky milosrdenství svě-
řuji přípravy tohoto mimořádného roku do její ochrany.  

Dáno ve Vatikánu 1. září 2015 FRANTIŠEK 
 
 
Informace k národnímu eucharistickému kongresu v Brně 16. – 17. 10. 2015  
Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak 
není – Národní eucharistický kongres (NEK) je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické 
kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé 
poloviny 19. století. Tento kongres je první NEK od vzniku samostatné České republiky. Ná-
rodní eucharistický kongres bude zakončen v říjnu 2015 v Brně.  
KONFERENCE O EUCHARISTII bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvr-
tek 15. října 2015 v 10.30 hod. a následně pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskup-
ského gymnázia. Každá diecéze posílá na tuto konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i 
laiků. Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE.  
KONCERT PODANÉ RUCE bude v pátek 16. 10. 2015 v 17.30 hod. na hlavním podiu na ná-
městí Svobody. Vystoupí vlídný písničkář Pavel Helan, slovenská křesťanská kapela ESPÉ, 
která chce vést lidi v modlitbě chval více do Boží přítomnosti, překračovat limity všednosti a 
vidět probuzení v Evropě. Závěr bude patřit strhující kapele studentů a absolventů školy Jedlič-
kova ústavu The Tap Tap. Koncertem nás provede jáhen Jan Špilar, známý brněnský kadeřník, 
který si na pódiu bude povídat se zajímavý hosty o víře v běžném životě. Koncert „Podané ruce“ 
chce zviditelnit i neziskovou organizaci Podané ruce, která pomáhá lidem s problémy vzniklými 
užíváním drog nebo následkem jiných patologických jevů.  
UBYTOVÁNÍ V PÁTEK 16. 10. 2015 Nabízíme jednoduché přespání v tělocvičně ve vlastním 
spacáku, podrobnosti zašleme předem přihlášeným do 12. 10. 2015. Přihlašovací formulář: 
http://goo.gl/forms/MbKYz9UA2k  
DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015 se uskuteční v pátek 16. 10. odpoledne a večer v kos-
telích v centru Brna a poté pak po ukončení NEK v sobotu 17. 10. odpoledne. Tisk doprovodných 
programů zajišťuje biskupství brněnské (P. Roman Kubín). Budou dodány na všechna biskupství 
7. 9. 2015 k následné distribuci přes vikáře (děkany) do všech farností.  
HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁM ĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD 
V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.; 9–10 
hodin – předprogram Biskupského gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana 
Davida, SAC (písně, modlitby kněží, svědectví); 10.30 hodin – mše svatá – celebruje papežský 
legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum; hudební doprovod 
Schola brněnské mládeže. Po mši sv. ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod, jehož čelo budou 
tvořit kromě otců biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také řeholní sestry, krojovaní, tedy ti, kteří 
v objednávce vstupence patří do kategorii A, B, C. Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají 
za jednotlivé farnosti či komunity na webu: www.nek2015.cz kde je také podrobné vysvětlení. 



Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu 
přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK, výzvou k obnově věčné 
smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Bohoslužbu z náměstí Svobody a zakončení na 
Zelném trhu bude přenášet ČT2. Doprovází katedrální sbor Cantores Gradecenses z Hradce Krá-
lové pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení 
při společném agapé přímo na Zelném trhu. Od 14 hod. budou doprovodné programy dle nabídky 
v centru Brna, převážně v kostelích.  
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ Doprava zvláštními autobusy: Autobusy na výstup a nástup pout-
níků zastavují u Janáčkova divadla (350 m od náměstí Svobody), poté parkují na výstavišti. Je 
možné využít i jiných míst, např. u autobusového nádraží. Doprava vlakem: Hlavní nádraží je 
rovněž v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody. Doprava vlastními auty: Není možné v centru 
Brna zajistit parkování, pouze hlavní osoby z pozvaných hostů budou parkovat před Novou radnicí.  
VSTUPENKY Vstupenky na sobotu 17. 10. na mši sv. na náměstí Svobody se objednávají na 
webu: www.nek2015.cz. Jak je na webu uvedeno, všichni obdrží do konce září písemné vyro-
zumění, potvrzení a vyřízení objednávky.  
PŘÍPRAVA V neděli 13. 9. se bude číst pastýřský list k NEK českých a moravských biskupů a 
výzva k modlitbě za NEK. Dále bude společná novéna pro dny od 8. 10. do 16. 10. 2015 jako 
duchovní příprava. Ke stažení na webu nejpozději 2. 10. 2015 (nevyjde v tištěné podobě) P. Pa-
vel Dokládal, vedoucí Přípravné skupiny NEK 2015 
 
 
Přednáška ČKA 
Česká křesťanská akademie v Táboře 
vás zve na přednášku „Cizinec v tvých 
branách“ – Aktuální otázky evropské 
uprchlické politiky z etického pohledu. 
Přednáší ThLic. Petr Štica, Th.D., ředi-
tel Centra pro studium migrace a peda-
gog na Katolické teologické fakultě 
UK v Praze ve středu 9. září v 18:00. 
Poutní dům EMAUZY, Staroklokotská 
2, TÁBOR – KLOKOTY 
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20. ZÁŘÍ 2015 - POUTNÍ SLAVNOST  
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE VE STARÉM ROŽMITÁLE 

Dvě slavné Rybovy mše zazní v Rožmitále v novo-
dobé premiéře v podání souboru Regnis z Liberce.  
Rybova Missa solemnis in Dis (Slavnostní mše Es dur) 

z roku 1797 je v roce 1799 provedena v Liberci pod 
jménem Josefa Haydna a je zde „vyslechnuta s úža-

sem“. Rybův přítel Hynek Gartner, kupecký sluha 
z Březnice, který je v té době obchodně v Liberci, mši 
pozná, odhalí jejího pravého autora a napíše Rybovi, 

co se v Liberci přihodilo. Liberecký regenschori píše 
Rybovi obdivný dopis. Na základě kladných ohlasů 

posílá Ryba do Liberce svou další mši a také ona se 
tam dočká zasloužené chvály. Missa solemnis in C 

pro Festo Exaltationis S. Crucis (Slavnostní mše C dur 

k svátku Povýšení sv. Kříže) z roku 1799 byla auto-
rem zkomponována k poutní slavnosti starorožmi-

tálského kostela. V den této slavnosti – v jubilejním 
roce 2015 – zazní tyto pozoruhodné Rybovy kompo-
zice na místě, pro něž vznikly a kde byly také poprvé 

uvedeny, vskutku symbolicky - v podání souboru Re-
gnis z Liberce, pod um. vedením Mgr. Kristýny Sto-

klasové.  
POZOR – ZMĚNA PROGRAMU:  
Obě Rybovy mše zazní až při odpoledním koncertě a 

původně plánované uvedení Rybových Nešporních 
zpěvů nebude realizováno. 

 



Výstava 230 let Biskupství českobudějovického 
 

Srdečně Vás zveme na výstavu „230 let Biskupství českobudějovického“.  
Výstava proběhne od 22. září do 19. října 2015 ve výstavních prostorách Národ-
ního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné nám. čp. 6. 
Galerie je otevřena každý všední den od 9 do 16h, vstup volný. 
 

 
ENTER CAMP 27. 7. – 2. 8. 2015 
Vážení farníci, prázdniny byly právě ve své polovině a já seděla ve vlaku a sepisovala zážitky 
z týdne prožitého v jižních Čechách v obci jménem Ktiš, kde sídlí diecézní centrum života mlá-
deže českobudějovické diecéze. Každoročně organizuje spoustu akcí pro mládež, děti i rodiny a 
mezi jednu z těch větších patří také ENTER CAMP. Možná jste o téhle akci nikdy neslyšeli, 
možná jen matně. Pro ty z vás, kterým je jazyk anglický naprosto cizí – enter znamená v překladu 
vstoupit, vejít. Název je opravdu příhodný. Jedná se totiž o týdenní stanový tábor pro mládež ve 
věku 16 – 23 let, která chce nechat vstoupit Boha do svého života, která chce na vztahu s Ním 
pracovat a sdílet svoje zkušenosti, pocity a prožitky s ostatními mladými lidmi. 
Musím se přiznat, že jsem dlouho váhala, zda se odhodlám a opravdu na ENTER vyrazím. Ano, 
pár známých lidí tam bude. Možná tři, čtyři. Ale všechno bude nové, neznámé. Lidí mraky, 
program nabitý. Měla jsem strach. Pán ale zřejmě chtěl, abych tuhle zkušenost udělala a na Ktiš 
mě zavedl. 
Mé předpoklady a reference známých se naplnily. Když jsem dorazila na ktišskou faru (jak se 
říká tamějšímu zázemí), uviděla jsem záplavu stanů a stále další a další přijíždějící účastníky. 
Nervozita se mě spíš zmocňovala, než aby mě opouštěla. Sotva jsem však očkem mrkla, už jsem 
byla „ubytovaná“ ve stanu a program začínal. 
Informace, že na ENTERU je program opravdu nabitý se ukázaly jako pravdivé. Zažívali jsme 
pravidelné společné ranní a večerní modlitby, povinné a dobrovolné mše, aktivity, přednášky a 
workshopy zvané „sklepy“, svědectví, diskuze v malých skupinách – kmenech a mnoho dalšího. 
Do kmenů jsme byli rozděleni hned na začátku a po celou dobu zůstaly stejné. O nás „entříky“ 
se v každém kmeni starali dva patroni z řad zkušenějších, ale také mladých lidí a jeden starec – 
moudrý kněz. ☺ Ale teď už dost k organizaci. Chtěla bych s vámi sdílet také něco ze svých 
osobních zážitků. 
Nemůžu říct, že bych celý ENTER prožila úplně naplno a cítila se nonstop v nějakém rauši. To 
by možná znělo neuvěřitelně a silně, ale nebylo by to upřímné. Nicméně, ENTER byl pro mě 
nesmírně obohacující. Musela jsem překonávat sama sebe – ať už fyzicky či psychicky, zažívala 
jsem krásné momenty při společné i osobní modlitbě, cítila podporu a pochopení od svých vrs-
tevníků, patronů i starců. Myslím, že jsem zažívala živého Boha. Setkala jsem se s úžasnými 
lidmi a načerpala novou duchovní sílu. Přicházely také vnitřní boje, hodně jsem přemýšlela a 
někdy se i přes tolik lidí okolo sebe, cítila sama. Když se na to ale dívám zpětně, navzdory 
malému odstupu si uvědomuji velký přínos tohoto týdne pro můj život. Měla jsem možnost spat-
řit odraz Boží tváře v tolika lidech – v jejich slovech, příbězích, postojích, modlitbách… Zažila 
jsem sílu přímluvné modlitby a znovuobjevila krásu svátosti smíření. Jako třešnička na dortu se 
vyjímala skvělá hudba a všudypřítomná legrace a dobrá nálada. Díky ENTERU jsem také získala 
nové známé, ze kterých se, dá-li Pán, mohou vyklubat i dobří přátelé. I proto se na Ktiš určitě 
ještě chystám zavítat. 
Na závěr snad jen krátký vzkaz všem mladým, kterým se toto dostane před oči: Pokud máš strach 
někam vyrazit, třeba do neznáma, uděláš nejlíp, když mu dáš na frak a překonáš ho. Jsem pře-
svědčená, že Bůh na tebe čeká s otevřenou náručí. Neustále, vždy a všude. A spolu s ním další 
lidé, kteří mohou obohatit tvůj život, a ty můžeš obohatit ten jejich. 

        Veronika Jarosilová



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 7. do 20. září 2015 
Starý Rožmitál 

Hvožďany Ostatní 
farní kostel Povýšení sv. Kříže filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

Pondělí 7. 9.  mše sv. není   

Úterý 8. 9.  18,00 Za farníky   

Středa 9. 9.  18,00 volná intence   

Čtvrtek 10. 9.    14,30 mše sv.  
Centrum soc. služeb 

Pátek 11. 9.  18,00 volná intence   

Sobota 12. 9.  18,00 volná intence   

Neděle 13. 9. 8,15 Za † Josefa Foučka, rod 
Foučků a Tesků a d. vo.  10,00  

mše sv.  

Pondělí 14. 9.  mše sv. není   

Úterý 15. 9.  mše sv. není   

Středa 16. 9.  18,00 Za farníky   

Čtvrtek 17. 9.    18,00 mše sv.  
Voltuš 

Pátek 18. 9.  18,00 Za rodiče a sourozence   

Sobota 19. 9. 14,30 křest Růženky Zrzavecké 18,00 volná intence 
12,00 svatba 

Martina Lešnera a 
Lenky Skuhravé 

 

Neděle 20. 9. 

9,00 Slavnost Povýšení 
sv. Kříže 
Poutní mše sv. za Jakuba Jana 
Rybu a celý rod 

 mše sv. není 

16,00 Slavnostní koncert 
souboru Regnis: 
Pocta Jakubu Janu Rybovi 
farní kostel Povýšení sv. Kříže 


