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KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH, ALELUJA 
 

     Postní období čtyřiceti dnů končí, ale naše úsilí růstu ve víře trvá. 
Vítězství nad smrtí Ježíše Krista je i naše vítězství. Přeji všem radost a 
pokoj v srdci a Boží požehnání do všech vztahů a rodin. Nebojme se 
vydávat radostné svědectví o naší naději, která je v Ježíši Kristu a to 
Zmrtvýchvstalém. „ALELUJA“  

P. Václav Šika  
 
 

 
Ročník XXV      Cena dobrovolná                   Dne: 11. 4. 2014 

 



VELIKONO ČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 
     V okruhu liturgického roku vzpomíná církev spolu s Kristem na události 
z jeho života a ve svých bohoslužebných shromážděních tyto události znovu 
prožívá a zpřítomňuje.  
     O velikonocích si připomínáme Kristovy poslední chvíle s apoštoly v jeru-
zalémském večeřadle, smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Proto jsou velikonoce 
vrcholem celého liturgického roku a nejstarším křesťanským svátkem. 
     I my jsme při křtu spojeni s Kristem povstali k novému životu. Účast na 
slavení eucharistie nám dává možnost obětovat sebe sama spolu s ním a on se 
stává naším pravidelným pokrmem. 
     V následujících padesáti dnech sledujeme vzkříšeného Krista při setkání 
s apoštoly a uvědomujeme si, že základem a jádrem apoštolského kázání se 
stalo svědectví, které vydávali o Kristově zmrtvýchvstání.  
 

Misál – úvod do velikonoční doby 
 
     Pozoruj dva svědky zmrtvýchvstání: Magdalénu a Tomáše. Magdaléna 
nepoznala Pána podle hlasu, neboť pak by jej poznala už při prvním oslovení. 
Ale teprve když ji pojmenoval „Marie“, pochopila, o koho jde. Ne tedy sluch, 
ale srdce jí řeklo, že má před sebou toho, kterého milovala a který miloval i ji. 
     Tomášovi naopak nestačí k poznání pravdy sluch a zrak, chce se přesvědčit 
i hmatem. A Pán se nepohoršuje nad jeho nedůvěřivostí, naopak, vybízí jej, 
aby se tímto způsobem přesvědčil, že nemá před sebou ducha (Lk 24,39), ale 
hmotné tělo. 
     I mezi námi jsou mnozí, kteří věří snadno, takřka srdcem, jako Maria, ale 
jsou i Tomášové, kteří neuvěří, dokud se nepřesvědčí. Obojí jsou Pánu stejně 
milí, poněvadž věřit chtějí. K oběma se obrací s vlídnou tváří a láskyplným 
hlasem, odvrací se jen od těch, kteří pravdě věřit nechtějí, i kdyby byla 
sebepřesvědčivější. 

Kartuziánský anonym z 15. století 
 

O nás bez nás? 
 

     Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se 
uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile, nebo setkávají hlavy 
států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká.  
     Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě 
nebyli na světě. A slavíme-li Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se to každého - a to 
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jak pro dnešek, tak i pro celou věčnost. V Ježíšově smrti totiž zemřel náš hřích, 
v Ježíšově vzkříšení jsme i my vzkříšeni a křtem jsme byli naroubováni na 
nový kmen Božího života. 
      Slavme tedy společně, že jsme pokřtěni. Že jsme přešli ze smrti do života. 
Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale jen jakožto brána do věčnosti.  
     Máme naději, že umřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život v nás 
nikdy nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný, a že to, co slíbil a učinil, má 
věčnou platnost.  

www.vira.cz  P.Aleš Opatrný 

 
 

OSLAVA 145 LET OD SMRTI P. FRANTIŠKA 
JAROSLAVA VACKA - KAMENICKÉHO 

  
     Byl jsem pozván spolu se zastupiteli města na oslavu rodáka z Kamenice 
nad Lipou do Blovic u Plzně. Tato oslava se konala v sobotu 22. března 
v Blovicích. Nejdříve jsme byli ráno vřele přijati na radnici města a potom 
začala v 10.00 v kostele sv. Jana Evangelisty mše svatá. Hlavní koncelebrant 
byl generální vikář plzeňské diecéze P. Žák. Po mši svaté jsme se přesunuli na 
místní hřbitov, kde byla 
modlitba a položen 
věnec a kytice na hrob  
P. Františka Jaroslava 
Vacka – Kamenického 
prvního děkana Blovic-
kého. Dále program 
pokračoval odpoledne ve 
dvě hodiny v místním 
zámku v muzeu, kde 
byla zahájena výstava o 
životě a díle F. J. Vacka 
– Kamenického. Mile 
mne to všechno překvapilo, že místního rodáka kněze si připomínají a tím si 
váží všeho, co pro kulturu a město vykonal. Takoví kněží se už dnes nerodí a 
díky za tyto kněze, od kterých se máme co učit i dnes. Děkuji zastupitelům 
města, že jsem se mohl zúčastnit oslavy. 
 

P. Václav Šika 
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František Jaroslav Vacek – Kamenický (1806 – 1869) 
     F. J. Vacek - Kamenický se narodil 24. ledna 
1806 v Kamenici nad Lipou a zemřel 23. března 
1869 v  Blovicích. Po gymnaziálních, filosofic-
kých a  teologických studií byl v roce 1831  vysvě-
cen na kněze. Od roku 1845 působil v Blovicích, 
kde se stal o rok později  prvním blovickým 
děkanem, v roce 1857 se stává sekretářem 
urbariátu nepomuckého. Vedle svého kněžského 
povolání byl také básníkem, jeho nejzdařilejším 
dílem jsou ,,Elegie nad hrobem matky“, další díla 
jsou „Písně v národním českém duchu“, ,,Lilie 
a růže“. Skládal básně k různým národním a společenským akcím 
např. ,,Kytice“, ,,Besední čtení“ a ,,Besední kytice“ ve prospěch Zdeňky 
Havlíčkové, ,,Písně věrné dcery“ a ,,Písně vlastenky“, určené na pomník 
Boženy Němcové. Je autorem znárodnělé písně ,,U panského dvora“. Zabýval 
se také překlady z polštiny, italštiny, němčiny a angličtiny. Je pohřben 

na hřbitově v Blovicích, jeho pomník je 
prohlášen za nemovitou kulturní památku. 
 

U panského dvora 
náš Vitoušek orá 

strakaté volečky má.  
Až pole doorá 

na mně si zavolá 
on mně už zdaleka zná... 

 

Zdroje:  
Kol. autorů, Blovice. Okresní muzeum Plzeň-jih 
a Městské kulturní středisko Blovice..1994. 28 s. 
Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 
1991. 8 s. Fotografie: Ze sbírkového fondu Muzea  
jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace. 

 
 

CITÁT 
 

     Tři velikonoční dny nás přivádějí k jádru křesťanské víry: k utrpení, smrti a 
vzkříšení Ježíše Krista. Jsou to dny, které bychom mohli považovat za jeden 
jediný den: představují srdce a ohnisko celého liturgického roku jakož i života 
církve.  
                                                                                                       Benedikt XVI. 
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VELIKONO ČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
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13. 4. 
 

KVĚTNÁ 
 

NEDĚLE 

 
 

Památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, 
svěcení ratolestí a průvod, 
MŠE SVATÁ  s pašijemi 

 

9.30 

17. 4. 
 

ZELENÝ 
 

ČTVRTEK 

 
 

MŠE SVATÁ  na památku Poslední 
večeře Páně, po skončení krátká adorace  
v Getsemanské zahradě – v kostele 

 

18.00 
 

Společenství s večeří na faře 19.30 
18. 4. 
VELKÝ 
PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY  
NA BRÁDLE 
 

VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 

 

9.00 
 

18.00 
19. 4. 
BÍLÁ 
SOBOTA 

 

Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě 
 

KOSTEL OTEV ŘEN K SOUKROMÉ 
ADORACI U BOŽÍHO HROBU 

 

9-12 

 
 

V NOCI 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
 

VELIKONO ČNÍ VIGILIE 

 

21.00 
20. 4. 
 

NEDĚLE 

 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů 

 

9.30 

21. 4. 
PONDĚLÍ 
VELIKON.  

 
MŠE SVATÁ   

 

9.30 



TĚMICE 
 

 
13. 4. NEDĚLE 
           

 

Památka vjezdu Ježíše Krista do Je-
ruzaléma, svěcení ratolestí a průvod, 
MŠE SVATÁ  s pašijemi 

 

11.00 
18. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 

 

16.00 
20. 4. NEDĚLE 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ 

 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů  

 

11.00 

 
MNICH 

 

13. 4.  
KVĚTNÁ 
NEDĚLĚ 

 

Památka vjezdu Ježíše Krista do Je-
ruzaléma, svěcení ratolestí a průvod, 
MŠE SVATÁ s pašijemi 

 

8.00 
17. 4. 
 

ZELENÝ 
 

ČTVRTEK 

MŠE SVATÁ  na památku 
Poslední večeře Páně 
Po skončení krátká adorace  
v Getsemanské zahradě 

 

16.00 

18. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 

 

15.00 
20. 4. NEDĚLE 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů  

 

  8.00 

 

HOJOVICE 
21. 4. 
 

PONDĚLÍ 
VELIKONO ČNÍ 

 
MŠE SVATÁ  
(v sobotu 19. 4. mše svatá nebude) 

 

11.00 
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INFORMACE 
 
����Svátost pomazání nemocných bude udělována v kostele v Kamenici nad 
Lipou při mši svaté ve středu 16. dubna v 18.00 hodin. Svátost může přijmout 
ten, kdo je vážně nemocný nebo zesláblý věkem. 
�Zelený čtvrtek, Velký pátek a Slavnost velikonoční vigilie jsou vrcholem 
liturgického roku. Farníci těmičtí, mnichovští a lidmaňští zúčastněte se 
v Kamenici n. L. nebo jinde těch bohoslužeb, které se v tyto dny ve vašich 
farnostech nekonají. Vy, kteří můžete jet autem, svezte pokud možno ostatní, 
kteří by se jich jinak nemohli zúčastnit. Tím přispějete k slavení těchto dnů. 
�Na druhou neděli velikonoční 27. dubna v 9.30 hodin bude v Kamenici 
nad Lipou mše svatá zaměřena na děti a rodiče s kytarovým doprovodem. 
�Májové pobožnosti v měsíci květnu budou vždy ve středu a v pátek po 
večerní mši svaté. 
����Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude sloužena v den 
památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí, ve čtvrtek 8. května v 16.00 
hodin. V Kamenici n. L. bude tento čtvrtek mše svatá i v 8.00 hodin ráno. 
����V neděli 11. května se koná v Kamenici n. L. tzv. „Jarní pouť“. Tradičně se 
slaví tato pouť o 4. neděli velikonoční, kdy dříve býval svátek Panny Marie 
Bolestné, které byla zasvěcena kaple na Melíšku. I když byla tato kaple v roce 
1785 zrušena a posléze zbořena, tradice poutí se zachovala. Oltářní obraz z této 
kaple je nyní umístěn v presbytáři kamenického kostela. Mše svatá bude          
o pouti v obvyklém čase v 9.30 hodin. 
����Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Rodinově bude 
v neděli 18. května v 17.00 hodin. 
����Dětská vikariátní pouť se uskuteční v sobotu 24. května od 9.00 hodin ve 
Vyskytné u Pelhřimova. Téma: Rodina jako společenství. Ukončení v 15.30 
hodin. Bližší informace jsou na nástěnce. 
�Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 29. května. Mše svatá 
bude v Kamenici n. L. v 18.00 hodin. Ráno tento čtvrtek mše svatá nebude. 
����Slavnost Těla a Krve Páně bude ze čtvrtka 19. 6. přeložena na neděli 22. 6. 
Po mši svaté v 9.30 bude v Kamenici nad Lipou krátká adorace a svátostné 
požehnání. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od 
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 15. 4; 29. 4; 13. 5; 27. 5. a 10. 6.   
����Slavnost Seslání Ducha Svatého začíná už v předvečer. Tento svatvečer – 
vigilii - oslavíme v kostele Kamenici n. Lipou v sobotu 7. června při mši svaté 
ve 20.00 hodin. 
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����Poutní zájezd na Svatou Horu plánuje naše farnost uskutečnit v sobotu  
31. května. Odjezd v 6.30 hodin od kostela v Kamenici nad Lipou. Trasa cesty 
 přes Těmice, Lidmaň a Černovice. Na Svaté Hoře mše svaté v 9.00 a v 10.00 
hodin. Po obědě křížová cesta a požehnání. Na zpáteční cestě se zastavíme 
v Sepekově, kde si vykonáme májovou pobožnost. Cena zájezdu 200,- Kč. 
Přihlášky přijímá Jan Šimák, tel: 605875553. Přihlaste se co nejdříve! 
����KDU – ČSL Pelhřimov pořádá sbírku starších jízdních kol pro Afriku. 
Darováním již nepoužívaného nebo porouchaného kola pomůžete usnadnit 
dětem v Gambii cestu do škol. Sběr kol se uskuteční 16, 17, 24, a 25. dubna od 
14 do 17 hodin a 26. dubna od 8 do 11 hodin v Solní ulici v Pelhřimově (je to 
naproti kostela sv. Bartoloměje). Také můžete kolo přivézt na faru v Kamenici 
nad Lipou, a to do 23. dubna, a my bychom je tam potom odvezli všechny 
společně. 
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NOC KOSTELŮ V KAMENICI NAD LIPOU 
Letos poprvé se k celostátní akci „Noc kostelů“, 

která se uskuteční v pátek 23. května,  
připojí také farnost Kamenice nad Lipou. 

 

Předběžný program v kostele Všech svatých: 
 

17.00 - 21.00     Prohlídka kostelní věže 
17.00                 Program pro děti 
18.00                Koncert pěveckého sboru Lípa a žáků ZUŠ 
19.00               Ticho kostela promlouvá – ztišení, zamyšlení, 

                                       soukromá prohlídka 
20.30 - 21.00      Lampionový průvod z modlitebny ČCE do 

                                       kostela Všech svatých 
21.00                  Zpívání při svíčkách - rytmické písně 
22.00                  Komentovaná prohlídka 
24.00   Ukončení noci kostelů 

 
Během programu bude otevřena farní prodejna knih.  
 

Od 19.00 do 20.30 bude také program v evangelické modlitebně ČCE 
na autobusovém nádraží. 
 
Program bude během května upřesněn na plakátech. 
 



INFORMACE FARNÍ CHARITY 
 

 

����SCHRÁNKY POSTNÍ ALMUŽNY s prostředky ušetřenými v postní době 
přineste do kostela na nejpozději na 2. neděli velikonoční 27. dubna. Obsah 
schránek bude poté určenou komisí spočítán a použit na charitativní účely. Na 
spodní straně schránky je možno označit, na jaký účel si přejete finanční 
prostředky použít. 
 

����JARNÍ TVO ŘENÍ. V sobotu 29. března 2014 jsme společně s dětmi tvořily 
velikonoční dárečky pro naše klienty. Doufáme, že je námi ručně  vyrobené 
věnečky z březového proutí potěší.  Věnečky jsme dekorovaly barvenými a 
malovanými kraslicemi a 
jarními motivy. Jarní tvoření 
proběhlo od 10-14 hodin na 
farním dvoře. Zúčastnilo se 
ho 7 dospělých a 10 dětí. 
Sluníčko nám svítilo, ptáčci 
zpívali a něco dobrého na 
zub jsme také měly. Všem 
velkým i malým pomocní-
kům moc děkujeme.  
 

����SBÍRKY:  V současné době probíhá ve Farní charitě sbírka na pomoc 
Ukrajině. K 31. 3. 2014 dárci přispěli částkou 4.520,- Kč. Sbírka potrvá do 
konce dubna 2014. Můžete přispět přímo v kanceláři, kde Vám bude vystaveno 
potvrzení o daru, který si můžete uplatnit jako daňovou odčitatelnou položku. 
 

����KOMPENZA ČNÍ POMŮCKY:  Nabízíme k zapůjčení elektrickou polo-
hovací postel včetně matrace, invalidní vozík, WC židle, nástavce na WC, 
chodítka  a další. Dále nabízíme ZDARMA plenkové kalhotky a pleny různých 
velikostí pro dospělé. Informace na tel. čísle 731 402 983 nebo 733 755 837.  

 

Jaro začalo, slunce svítí,  

na louce rozkvetlo barevné kvítí. 

Velikonoce už jsou tu zas, 

pomlázek a vajíček je čas. 

 

Krásné prožití Velikonočních 

svátků přejí zaměstnanci Farní 

charity. 

 
Koubová J.  
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INFORMACE FARNÍ KNIHOVNY 
 

     V souvislosti s úpravami na faře byla farní knihovna přemístěna do 
prvního patra fary, do menší místnosti naproti schodišti. Knihy již byly 
umístěny do poliček, takže je možno opět začít knihy půjčovat. 
 

Výpůjční doba bude zatím stanovena takto: 
• ÚTERÝ 1x za 14 dní v 15.00 až 15.15 (před společenstvím žen) 
• NEDĚLE po mši svaté na požádání u Jana Šimáka 
• STŘEDA A PÁTEK po mši svaté na požádání u Jana Šimáka 

 

     V roce 2013 se uskutečnilo pouze 19 výpůjček. Do farní knihovny přibylo 
6 nových knih, celkem si můžete vybrat z 942 knih. Dále je ve farní knihovně 
87 audiokazet s přednáškami, 65 videokazet s náboženskými filmy a 3 DVD 
filmy. Seznam všech titulů je k dispozici jak ve farní knihovně, tak na 
webových stránkách na internetu.  
 

NOVÉ KNIHY K ZAP ŮJČENÍ:  
 

Andreas Müller, Maria Amáta Neyerová: ŽIVOT EDITY S TEINOVÉ 
Edita Steinová (1891–1942) je jednou z nejvýznamnějších ženských osobností 
20. století. Její život, myšlení a duchovní zrání nám v této knize představují 
přední znalci její osobnosti. Poznáváme tak Editu Steinovou jako slezskou 
Židovku, pruskou vlastenku, jako dítě, studentku, jako ošetřovatelku, 
konvertitku, učitelku, překladatelku, filozofku, řeholnici i mystičku. Život Edity 
Steinové je nejpodrobnější a nejpřehlednější publikací, která o jejím životě a 
díle existuje. Je nepostradatelná pro všechny zájemce o její život, o židovsko-
křesťanský dialog i dějiny 20. století. Kéž svědectví jejího života a hloubka jejích 
myšlenek osloví na cestě k pravé lidskosti, moudrosti a svatosti i nás. 
 

Jan Dobraczy ňski: P ŘELÉVAT MOŘE 
Děj se odehrává v Evropě blízké budoucnosti, kdy prakticky celý světadíl je 
zničen obrovskou katastrofou. Neexistuje Vatikán, papež je mrtev a zbylí kněží 
jsou postaveni před nelehký úkol: zajistit, aby církev nadále plnila funkci, která jí 
byla svěřena nejvyšší autoritou. Nový papež učiní závažné rozhodnutí, kterým 
příběh vyústí do překvapivého závěru. Kniha není jen pouhé katolické sci-fi, ale 
přivádí čtenáře také k hlubokému zamyšlení nad vlastním vztahem k Bohu. 
 

FRANTIŠEK, PAPEŽ Z DRUHÉHO KONCE SV ĚTA 
Papež František si od svého prvního vystoupení získal srdce lidí a také jeho 
první kroky v roli Kristova náměstka jsou originální a probouzejí mnohé naděje. 
Tato kniha usiluje o první portrét buenosaireského arcibiskupa, apoštola 
chudých a přítele lidí na okraji. Shrnuje také odkaz Františkova předchůdce, 
papeže Benedikta XVI., a zamýšlí se nad přítomností i budoucností katolické 
církve a výzvami, které před novým papežem stojí. 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 
 

☺Přišel jednou bojovník Islámského džíhádu k nebeské bráně. Vyhlédl svatý 
Petr a řekl: „Počkej, ale ty sem nesmíš, tebe sem nepustíme.“ „Já dovnitř 
nechci, ale vy máte pět minut na to, abyste vypadli ven.   
 

☺Katecheta připomíná dětem, že by se měly snažit udělat každý den něco 
dobrého. “Udělal jsi včera něco dobrého?” zeptal se Péti. “Byl jsem celý den   
u tety.” “Ale to snad ještě není dobrý skutek,” namítá katecheta. “Je,” brání se 
Péťa. “Když jsem odcházel, byla velmi šťastná.”  
  

☺Velitel egyptského vojska ve 13. století před Kristem hlásí faraonovi: 
Dosáhli jsme vítězství. Naše vojsko skvělým způsobem zahnalo Izraelity přes 
Rudé moře. Izraelité prchají a jsou v nedohlednu. Naše vojsko využilo přechod 
přes moře k mimořádnému náročnému vojenskému cvičení, ke koupání a k 
brodění koní. Utopilo se při tom jen nepatrné množství lidí a koní. Zbylý tucet 
vojáků a důstojníků se slavnostně vrací domů. Připravte slavnostní uvítání a 
finanční prostředky na nové pluky. 
 

☺Jeden malý chlapec dost zlobil. Tatínka to rozčílilo, a tak mu říká: "Tak už 
dost, už ti nařežu." Syn však byl velice vzdělaný ve víře, a tak říká: "Víš, ale 
tatínku, že já jsem chrámem Ducha Svatého? " Tatínka to nevyvedlo z míry a 
odpoví : "Neboj se, já budu tlouct jenom na zadní východ“. 
 

☺Bratře, včera při shromáždění 
jsi nám chyběl. - To jsem rád, že 
jsem vám chyběl. Horší by bylo, 
kdybych vám nechyběl nebo 
dokonce přebýval. 
 

☺Jistý muž se vyzpovídal a ještě 
dodal: "Tak asi před rokem jsem 
vyhodil z našeho bytu tchýni a 
týden jsem ji k nám nepustil." 
"Ale to bylo už před rokem a 
jistě jste se z toho už zpovídal," reaguje zpovědník. "Ano, pane faráři, ale když 
já na to tak rád vzpomínám."  

 

☺Tetička byla na pouti a chtěla si koupit u stánku obrázek svatého Jiří. 
Prodavač ho neměl a tak se snažil jí podstrčit obrázek svatého Floriána. “Ale to 
není svatý Jiří,” namítala tetička, “nemá koně.” “Ale je to svatý Jiří,” snažil se 
ji přesvědčit prodavač, “koně má za rohem a jde mu s putýnkou pro vodu.” 
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Neděle 20. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
- HOD BOŽÍ VELIKONO ČNÍ 

Neděle 27. 4. 2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

Úterý 29. 4. Památka sv. Kateřiny Sienské, panny a mučednice 
Středa 30. 4. Památka sv. Zikmunda, mučedníka 
Čtvrtek 1. 5. Památka sv. Josefa, Dělníka 
Pátek 2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Sobota 3. 5. Památka sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Neděle 4. 5. 3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Úterý 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
Čtvrtek 8. 5. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
Neděle 11. 5. 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ – JARNÍ POUŤ 
Středa 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 
Pátek 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona Čech 
Neděle 18. 5. 5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Úterý 20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
Neděle 25. 5. 6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Pondělí 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
Čtvrtek 29. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
Pátek 30. 5. Památka sv. Zdislavy 
Sobota 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 
Neděle 1. 6. 7. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Úterý 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
Čtvrtek 5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
Neděle 8. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Středa 11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola 
Pátek 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
Neděle 15. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚŠÍ TROJICE 
Čtvrtek 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
Sobota 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
Neděle 22. 6. SLAVNOST  TĚLA A KRVE PÁN Ě 


