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nad znovuobjevením zevšednělé krásy 

vlastně živoří, nežije.   
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Úvodní slovo 
 

 

Milí farníci,  

     v uplynulých třech měsících jsme prožili období, 

jaké snad nikdo z nás nečekal. Mnohé věci  

se v našem životě úplně změnily. Věci, které byly  

pro nás samozřejmé, ztratily tuto samozřejmost.  

Při sledování zpráv v televizi o desetitisících 

zemřelých lidí nejdříve v Itálii, ale pak v mnoha 

dalších zemích světa jsme začali prožívat strach.  

Po uzavření chrámů a nemožnosti osobně se účastnit 

bohoslužeb jsme možná poprvé v životě pocítili,  

že nám něco z toho chybí. Nemožnost setkat se s kamarády, nemožnost 

vyjít ven, nemožnost vytvářet společenství… Možná nikdy předtím jsme 

se nad tím nezamýšleli. Ale stalo se to skutečností.  

     Měli jsme tak možnost více přemýšlet nad opravdovými hodnotami 

života. Nad hodnotou zdravých lidských vztahů, hodnotou vzájemné 

pomoci, soudržnosti ve společenství. Nad hodnotou lidského života, 

zdraví, opravdového křesťanství (ne dětské víry).… Věřím, že se nám 

podařilo „propašovat“ alespoň něco z těchto hodnot trochu výše  

do žebříčku hodnot našeho osobního života.  

     Přeji vám, abyste následující dny prázdnin a dovolených prožívali 

v kruhu svých nejbližších. Abyste se dokázali radovat z „obyčejných“ 

věcí. Abyste načerpali novou sílu i elán do všech dalších dnů, které vám 

Pán požehná. A nezapomněli hledět do budoucnosti vždy s nadějí. 

     Ze srdce vám k tomu dávám své kněžské požehnání. 

 

otec Marián 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – XVII. Část 

Svátost manželství 

     CO BŮH SPOJIL, AŤ ČLOVĚK NEROZLUČUJE 

     Dnešní mladí lidé vyhledávají svatební obřad v kostele nejen z důvodu víry  

a krásy chrámového prostoru, ale také proto, že katolická církev považuje 

manželství a rodinu za odvážný projekt na celý život. Možná podvědomě hledají 

podporu, kterou jim stát nemůže dát. 

     To, že si muž a žena slíbí navzájem věrnost před zákonem a před lidmi, má 

význam pro celé lidské společenství. Znamená to začátek něčeho pevného  

a silného. Ještě máme v živé paměti dobu, kdy museli snoubenci absolvovat 

nejprve civilní sňatek na radnici, a pak teprve s patřičným potvrzením mohli 

slavit svatbu v kostele. V dnešní době má církevní sňatek v ČR platnost i před 

státem. Ten stanovuje určité podmínky a úkony, které musí být dodrženy. Vše 

najdete podrobně popsáno na stránkách Ministerstva vnitra. Církevní sňatek  

je ale kromě právní smlouvy také svátostí. 

 

     MANŽELSTVÍ JAKO SVÁTOST 

     Slovo svátost pochází z latiny a původně znamená přísahu, závazek. Takže 

ten, kdo slaví svátost, bere na sebe závazek. Svátosti jsou znamení, která mají 

lidem zviditelnit Boží lásku a jeho spojení s nimi. Celkem známe sedm svátostí: 

křest, smíření, eucharistii, biřmování, pomazání nemocných, kněžství  

a manželství. V Bibli nenajdeme slova, kterými Kristus svátost manželství 

ustanovil. Víme, že se odvolal na Boží založení manželství ve Starém zákoně 

(Mt 19,4–6) a že ho posvětil svou přítomností při svatbě v Káně Galilejské (Jan 

2,1–11). Její skutečnost naznačuje sv. Pavel v listě Efezanům (5,22–32).  

V Katechismu katolické církve čl. 1623 najdeme větu: „Novomanželé jako 

služebníci Kristovy milosti si navzájem udělují svátost manželství tím, že před 

církví vyjádří svůj souhlas.“ 

      Vyslovením manželského slibu před Bohem začínají snoubenci celoživotní 

slavení svátosti manželství, protože tam, kde se lidé milují a bez výhrad  

se přijímají, je přítomný Ježíš. 

 

     PODMÍNKY PRO UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ 

     P. JUDr. Stanislav Přibyl, odborník na kanonické právo, k podmínkám sňatku 

uvedl: „Svatba v kostele je možná, jestliže je alespoň jeden ze snoubenců 
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pokřtěný v katolické církvi a žádný z nich nesmí mít některou z manželských 

překážek, přičemž od některých z nich lze dispenzovat.  V případě, že partner je 

nepokřtěný, je třeba se co nejdříve obrátit na kněze a ten požádá biskupa  

o dispenz.“ Je důležité, aby tato různost nebyla dobrému průběhu manželství  

a životu rodiny ani v budoucnu na překážku. V žádném případě ale není 

nadcházející sňatek důvodem k tomu, aby byl nepokřtěnému udělen křest  

bez přípravy, pouze kvůli svatbě. Obdobně se postupuje i v případě, že je jeden 

ze snoubenců členem jiné křesťanské církve nebo církevní společnosti. Členství 

v jiné církvi není samo o sobě překážkou. „Partner ale musí vzít na vědomí vůli 

katolické strany zachovat své vlastní vyznání a nechat pokřtít a vychovat děti  

v katolické církvi. Takové manželství označujeme za „smíšené“. Kdyby členství 

v jiné církvi vedlo od počátku ke zpochybnění vůle katolické strany zachovat 

svoji víru, pak by v souvislosti s dalšími okolnostmi mohlo dojít k neudělení 

licence ke smíšenému sňatku,“ upřesnil Stanislav Přibyl. 

 

OTÁZKY PRO ZÁJEMCE O SVATBU V KOSTELE: 

• Chcete skutečně uzavřít manželství jako svátost? 

• Je alespoň jeden z vás pokřtěný v katolické církvi? 

• Jste oba svobodní? 

• Máte do svatby dostatek času, abyste se na tuto svátost dobře připravili? 

 

K tomu, aby bylo možné uzavřít církevně platné manželství, musí být odpověď 

na všechny otázky kladná.  

 

     ZÁKLADEM JE SLIB 

     Existují dvě formy svatebního obřadu, se mší  anebo beze mše svaté. Obě 

mají stejnou vážnost i platnost. Je úkolem kněze, aby zvážil, co je vhodnější 

vzhledem k oběma snoubencům a dalším účastníkům obřadu. Svatební obřady 

připouštějí místní a krajové zvyklosti, proto může kněz uvítat snoubence  

u kostelního vchodu a přivést je k oltáři, nebo na ně může čekat u oltáře.  

Do pozdravu na začátku mše pak vloží zvláštní uvítání přítomných. Obvyklá 

bohoslužba slova se může pro snoubence stát jedinečnou v případě, že si sami 

vyberou mezi biblickými texty ty, které jsou jim zvlášť blízké. Vlastní svatební 

obřad následuje po promluvě kněze. K platnosti svátosti je nutná účast 

katolického duchovního a dvou svědků. Svědek musí být plnoletý s platným 

občanským průkazem a slyšící. 

     Jednou z podmínek je také absolvování přípravy na přijetí svátosti 

manželství. Forma a způsob přípravy závisí na knězi ve farnosti. Do přípravy 

jsou stále častěji zapojováni také manželé. Snoubenci rádi využívají možnost 

zúčastnit se kurzů přípravy na život v manželství, které jsou v katolické církvi 
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poskytovány zdarma. Pokud jde o samotný svatební obřad, žádné taxy stanoveny 

ani požadovány nejsou, přesto je příspěvek „na kostel“ běžným zvykem. 

Manželství v katolické církvi je doživotním svazkem, proto není možný rozvod. 

Církevní soud může pouze prohlásit manželství za neplatné od samého počátku 

pro některou z tzv. vad manželského souhlasu. Tato procedura je oproti civilním 

rozvodům relativně zdlouhavá a žalobci neslibuje automatický úspěch, jako 

tomu bývá u rozvodu. 

     Podstatou křesťanského manželství je jít společně za Bohem – Láskou, být 

člověkem pro toho druhého, tak jako se Kristus stal člověkem pro nás,  

pro církev. Že to není vždycky snadné, je nabíledni, ale opravdová láska  

se osvědčuje právě tím, že před křížem neutíká. Všude, kde se muž a žena milují 

věrně po celý život, objevují křesťané stopu svazku mezi Kristem a církví, proto 

mají v úctě každé manželství. 

 

 

Adorační den farnosti 

     Na Slavnost sv. Petra a Pavla připadá adorační den naší farnosti a navíc  

je tento den propojen vzájemnou modlitbou mezi naší farností a bohoslovci 

Arcibiskupského kněžského semináře. Udělejte si čas a zařaďte si už teď 

adoraci do svého programu. Je-li to možné, přijďte třeba jen na malou chvíli. 

Modlitba je přesně to, co naší farnosti schází! Nezapomínejme, že modlitbou  

se přece čas neztrácí, ale získává! 

     A jak tato dlouholetá tradice vznikla? V roce 2019 jsme si připomněli  

již 110. výročí konání první brněnské synody za předsednictví biskupa Pavla 

Huyna. Tehdy byla – počínaje rokem 1910 – stanovena štafeta adoračních dnů 

před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní ve všech farnostech naší diecéze. 

Každé farnosti tak náležel jeden den v roce, v němž byla v kostele vystavena 

Nejsvětější svátost, a lidé měli možnost společné nebo soukromé adorace.  

     V roce 1997 náš otec biskup Vojtěch tuto tradici, mnohde již zaniklou, 

obnovil, aby se prohloubila úcta k Eucharistii a radostné vědomí Boží blízkosti. 

Později se přidaly ještě společné adorační dny farnosti a Arcibiskupského 

kněžského semináře v Olomouci. Adoračními dny vstupujeme do tajemství stálé 

Ježíšovy přítomnosti v jeho církvi a prosíme Páně žně… Ježíšovu výzvu  

„Bděte a modlete se“ uskutečňujeme tak prostřednictvím stálé adorace po celý 

rok tím, že se střídáme jako společenství farnosti i jednotlivci ve farnosti během 

dne a diecézní společenství během celého roku. Využívejme adorační den své 

farnosti k adoraci, ve které budeme nacházet způsob, jak se v blízkosti Pána 

Ježíše stát darem, kterým Bůh obdarovává církev, rodinu, farnost, všechny lidi, 

celou naši zem.  
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     Právě při 110. výročí první brněnské synody nám k výše uvedenému poslal 

otec biskup Vojtěch krátký dopis, který končí prosbou otce biskupa, abychom  

si všichni v tento den našli čas alespoň ke krátké osobní adoraci. Svůj dopis 

končí slovy: „V modlitbě budu s vámi stále spojený“.  

     Adorační den by měl být duchovním svátkem celého farního společenství. 
Víme, že hlavními pilíři křesťanského života jsou modlitba, Boží slovo, 

Eucharistie a svátost smíření. To všechno jsou prostředky, které pomáhají 

rozvíjet skutečnou krásu života v našem chování, myšlení a zvlášť v našich 

vtazích. Jenže dokud nepřilneme k těmto prostředkům duchovního života tak, že 

v nich objevíme skutečné bohatství života, ze všeho toho nám zbudou jen 

prázdné obřady… 

     Velmi účinným způsobem, jak hledat tuto sílu, je adorace před Svátostí 

oltářní. Máme k tomu příležitost každý pátek ve farním kostele po mši svaté 

(19:30 – 20:30 hod.) a jednou v roce – v adorační den farnosti (na Petra a Pavla). 

Kdo je ochoten vystavit své srdce Ježíšově přítomnosti v Eucharistii, toho si on 

může postupně přitahovat a proměňovat. Naučí ho čerpat skutečné poklady  

ze všech prostředků, které církvi svěřil. Eucharistie nás společně shromažďuje, 

sjednocuje, činí z nás jednu rodinu. Budeme-li se klanět Kristu, naše diecéze  

a naše farnosti porostou ve víře a v lásce, v radosti z evangelizace. 

     Kéž nám tedy adorační den poslouží i k našemu osobnímu duchovnímu 

prospěchu. Kéž je tento den zdrojem požehnání pro naše domovy i pro celou 

naši farnost. Záležet bude na každém z nás! 

otec Marián 

 

Co jsme společně prožili od Vánoc 
 

Vánoční představení „Živý betlém“ 
     V neděli 5.1. jsme měli, jako už tradičně, ve farním kostele Sv. Jakuba st. 

kulturní zpestření končící doby vánoční . Tentokrát to bylo formou představení  

„Živý betlém“, které nám připomnělo betlémský příběh. Přijeli jej sehrát  

a zazpívat farníci z Hodonína pod vedením Vendy Tesaříkové.  

     Představení bylo krásné, upřímné a velice spontánní. Účinkujících bylo  

přes 20, od malých dětí po dospělé včetně otce kaplana Miroslava z Hodonína.  

     Děkujeme jim za krásné představení. Poděkování také patří mnohým 

hospodyňkám, které připravily občerstvení pro všechny účinkující. Účast byla 

hojná a soudě dle potlesku se divákům představení líbilo.  

     Otec Marián s hosty z Hodonína hned po představení domluvil možné 

vystoupení i v budoucnu, tak se můžeme těšit, na jaké téma bude. 

 

František Trojan 
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5. Farní ples 

     V sobotu 22.2.2020 se uskutečnil  

v kulturním domě v Týnci 5. Farní 

ples. Našemu společnému sobotnímu 

setkání předcházelo několik setkání 

organizátorů, kteří nabídli svoji 

pomoc, aby pro druhé mohli připravit 

něco pěkného. Upřímně děkujeme 

vám všem, kteří jste podali pomocnou 

ruku. Bez vás by se ples nemohl 

uskutečnit. 

     Při příchodu do kulturního domu 

byli hosté mile přivítání o. Mariánem. Mládež všechny příchozí odvedla ke svým 

stolům a po oficiálním přivítání všech přítomných paní starostkou a o. Mariánem 

z pódia mohla po krátké modlitbě a přípitku začít společná zábava. 

     K tanci a poslechu hrála hudební skupina Graf, která se svým repertoárem 

snažila pobavit všechny věkové kategorie. O doprovodný program se postarala 

mládež z farnosti a folklórní soubor 

Pohárek. Na „galerce“ jsme měli 

možnost využít fotokoutek. Díky 

ochotným hospodyňkám jsme se mohli 

občerstvit u bohatého rautu. Nechyběla 

ani taneční soutěž a bohatá tombola,  

za kterou děkujeme všem sponzorům. 

Doufáme, že jste se všichni dobře bavili 

a těšíte se na další akce, které můžeme 

prožít jako jedna velká farní rodina.  

 

Petra Švancarová 

 

Coronavirová opatření 

     Od 11. března Vláda ČR postupně vyhlašovala hygienická opatření 

k zamezení šíření viru Covid-19. Tato opatření zasáhla i církev, kdy bylo 

zakázáno se veřejně shromažďovat v kostelích. Tomuto zásadnímu omezujícímu 

opatření, jsme se pokusili i v naší farnosti přizpůsobit a podařilo se nám 

zprovoznit on-line vysílání mší svatých sloužených na faře vysílaných 

prostřednictvím internetu (on-line přenosy mší svatých byly sledovány v neděli v 

průměru na 174 zařízeních, ve všední den na 40 zařízeních, celkově se v době 

přísné karantény k přenosům našich bohoslužeb z fary v MNV připojilo 3231 

zařízení - o nedělích 1389, ve všední dny 1842). 
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Slavnost Těla a Krve Páně 

     Letos pozval o. Marián na „Boží Tělo“  

do farního kostela ke společnému slavení 

výjimečně všechny farníky z farnosti. Jsme 

rádi, že toto pozvání přijali farníci z Týnce  

i Hrušek a že jsme tuto slavnost mohli slavit 

společně jako jedna velká farní rodina.   

Po mši svaté vyšel z kostela průvod  

s Eucharistií k připravenému oltáři u kříže  

na pravé straně kostela. Děkujeme všem, 

kteří účast na této slavnosti vyznali svou 

víru, a také všem, kteří se podíleli  

na přípravě slavnosti: děvčatům, která 

připravila výzdobu kostela a oltáře, rodinám, 

které donesly květiny ze svých zahrádek, 

ministrantům za asistenci u oltáře, těm kteří 

nesli korouhve, krojovaným, zpěvákům  

i těm, kteří připravili u kříže oltář.         Petra Švancarová 

 

Gratulace 

     Gratulujeme Anežce Mrlákové a Adéle Sobotkové k úspěšnému zakončení 

animátorského kurzu, který absolvovaly v Osové Bítýšce. Zároveň gratulujeme 

Magdaléně Čerešnové za úspěšné zakončení katechetického kurzu, který 

probíhal na Biskupství brněnském. 

 

Kněžské svěcení 

     V sobotu 20. června přijali při bohoslužbě v Katedrále sv. Petra a Pavla 

v Brně z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení 4 jáhni brněnské 

diecéze: 

Vojtěch Libra z farnosti Nové Město na Moravě 

Martin Mokrý z farnosti Blansko 

Jan Pavlíček z farnosti Telč 

a člen Řádu minoritů Bogdan Patrik Rygiel, OFMConv. z farnosti Orlová 

(ostravsko-opavská diecéze) 

Poté slavili letošní novokněží primiční mše svaté ve svých farnostech. 

Pamatujme v modlitbách nejen na tyto novokněze, ale také na ostatní služebníky 

Boží, aby vytrvali ve službě a pomáhali nám najít správnou cestu k Bohu. 
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Ekonomické okénko 
 

     Milí farníci, již několik měsíců po mém nástupu do farnosti Moravská Nová 

Ves jsem, se souhlasem Ekonomické rady farnosti, zavedl pravidelné měsíční 

sbírky do fondu na opravy našich kostelů a fary. A jak je vidět na sbírkách, vy 

jste tuto myšlenku přijali a štědře do této sbírky přispíváte každý měsíc. Chci 

vám proto všem opravdu ze srdce poděkovat. Díky vaší štědrosti se povedlo 

v uplynulých letech udělat mnoho. V Týnci např. vyměnit kotel, vyměnit hřeben 

střechy na kostele, vybavit sakristii novým nábytkem, udělat nové led-osvětlení 

presbytáře, očalounit lavice, nebo vyměnit okno v sakristii. V Hruškách jsme 

např. doplnili a opravili ozvučení kostela, vyčistili a pozlatili liturgické nádoby, 

instalovali nový lustr, opravili varhany. Ve farním kostele jsme položili nový 

koberec (jednotný pro celý kostel), udělali komplet nové osvětlení, očalounili 

lavičky pro ministranty, nechali zasklít všechna rozbitá okna, během těch let již 

několikrát opravili střechu, aby do kostela nezatékalo. Ve všech třech kostelích 

se nám povedlo očalounit zpovědnice, aby tlumily zvuk. A to vše jenom díky 

vaší štědrosti. 

     V těchto dnech se chystáme v MNV na opravu varhan s rozpočtem 160.000,- 

Kč (srpen-listopad), opravu a nové ovládání zvonů 350.000,- Kč (září-říjen)  

a také dodělání konstrukce na betlém v ceně 35.000,- Kč (září). Na nové 

ovládání zvonů nám přispěl Městys MNV částkou 250.000,- Kč. Děkujeme!  

      V Týnci dokončujeme čalounění lavic s rozpočtem 45.000,- Kč (chybí  

už jenom několik židliček pro ministranty) a připravujeme se na odizolování 

zdiva kostela a opravu celé fasády. Tam je potřeba získat souhlas z úřadu 

Památkové péče, domluvit se na postupu a pracích, udělat výběrové řízení  

na firmu, která rekonstrukci provede,… a za tu dobu naspořit nemalou částku  

na pokrytí nákladů. Pokud se vše podaří vyjednat, mohla by se rekonstrukce 

uskutečnit již v roce 2021. 

     V Hruškách připravujeme v kostele dodělání místnosti pro úklid se sociálním 

zařízením, která nám zatím v kostele chybí. Tento rok bychom měli vybrat 

variantu, připravit všechny potřebné dokumenty a povolení. Realizaci samotných 

úprav bychom měli provést v roce 2021. 

     Dnes máte ve fondu na opravy kostelů a fary naspořené v MNV 118.350,- Kč, 

v Hruškách 80.950,- Kč a v Týnci 70.800,- Kč. 

     Věřím, že s Boží pomocí to všechno k jeho chvále a cti s vaší pomocí 

zvládneme. Děkuji proto za vaši podporu i za všechny vaše modlitby a dary.  

 

otec Marián 
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Blahopřání k 15. výročí kněžského svěcení 

Otče Mariáne,  

ve čtvrtek 25.6.2020 jste oslavil 15. výročí 

Vašeho kněžského svěcení, které jste přijal 

z rukou otce biskupa Vojtěcha. Děkujeme 

Pánu Bohu za dar Vašeho života, za příklad 

živé víry a následování našeho Pána. 

Přejeme Vám, ať Vás Bůh do dalších let 

Vaší kněžské služby posiluje, aby 

v nepochopení, osamocenosti a nesení křížů 

každodenních starostí nebyla nikdy 

oslabena Vaše láska k Němu a ke všem 

lidem. 

     Uvědomujeme si, co pro nás, své farníky 

děláte… Děkujeme za Vaše duchovní 

vedení, za oběti mše svaté, za Vaše 

každodenní modlitby a oběti, za udělené 

svátosti a přípravy k jejich přijetí, za Vaši 

péči a starost o děti, mladé, rodiny i starší a nemocné farníky. Děkujeme také  

za pečlivě připravené liturgické slavnosti a nejrůznější pastorační akce i za vše 

ostatní, co děláte pro naši farnost nad rámec svých kněžských povinností.  

V modlitbě Vám vyprošujeme pevné zdraví a dostatek síly ve službě bližním. 

Bohu díky! 

Vaši vděční farníci  

 

Co nás čeká 
     S postupným uvolňováním přijatých opatření a hygienických nařízení  

se začínají připravovat i v naší farnosti různé společenské akce, jakmile budou 

akce připravené a bude možné je uspořádat, budete o jejich konání vyrozuměni 

v nedělních ohláškách, prozatím jsou všechny hromadné akce ve farnosti do září 

zrušeny. 

     V měsíci září se opět všechny děti sejdou při společné dětské mši svaté, 

kterou zahájíme nový školní rok. Budeme prosit o dary Ducha svatého při studiu 

a poděkujeme za prázdniny, při kterých jsme si mohli odpočinout a načerpat 

nové síly pro další školní rok. Po mši svaté jsou všechny děti i jejich rodiče zváni 

na společný táborák na farní zahradu. Bližší termín bude upřesněn v nedělních 

ohláškách. 
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Adopce na dálku 
 

V projektu Adopce na dálku jste do 22. června 2020 přispěli částkou:  

 

 Vybráno Roční příspěvek Zbývá vybrat 

MNV 11.400,- 19.500,- 8.100,- 

HRUŠKY 13.000,- 19.500,- 6.500,- 

TÝNEC 6.400,- 13.000,- 6.600,-  

 

     Na jedno adoptované dítě odesíláme začátkem měsíce prosince částku 6.500,- 

Kč jako podporu na další školní rok. 

     V první polovině roku 2020 se nám pokladničky s příspěvky moc neplnily, 

protože karanténa nám uzavřela kostely. Kdo bude chtít podpořit naše děti 

nějakým darem, může jej nyní již bez problému vhodit do pokladničky, která je  

u vchodu do kostela. Byli bychom rádi, kdyby se nám i v tomto roce  

(do prosince 2020) povedlo vybrat příspěvek na všech 8 našich dětí. 

     V Hruškách jsme dosud podporovali chlapce Manjunath Mundinmani, 

narozeného 15.2.2002. Ten ukončil v březnu 2020 školní docházku a byl 

z projektu vyřazen. Náš příspěvek na školní rok červen 2020 – březen 2021  

v celkové výši 6.500 Kč, který byl odeslán v prosinci 2019, tak zůstal nevyužitý. 

Bylo nám nabídnuto, že tuto částku nám může Charita Hradec Králové, 

organizátor Adopce na dálku, zaslat zpět nebo se může uhrazená částka dát  

na podporu jiného dítěte. Tuto možnost jsme využili. Již nyní se můžete  

na našich stránkách podívat na profil nového dítěte, které budeme nyní 

podporovat, následně bude dítě představeno i na nástěnce v kostele. Je to opět 

chlapec Joel A. Lobo, narozen 19.7.2009. 

    Také jsme v minulých dnech obdrželi nové dopisy od našich podporovaných 

dětí, tyto jsou již také zveřejněny na stránkách farnosti v sekci věnované adopci 

na dálku, následně budou dopisy zveřejněny i na nástěnkách v kostelích. 

     Děkujeme za vaše dary, přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu  

do kostela označené nápisem: „Adopce na dálku“. 

 

 



 Farní zpravodaj 

Pro děti 
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