
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň, Mnich a Častrov 
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DOBA VELIKONOČNÍ 
 

     Zaujala mě liturgická modlitba v 3 týdnu velikonočním.  

     "Všemohoucí věčný Bože, v těchto dnech si hlouběji uvědomujeme tvou 

dobrotu, dej, ať ji také bohatě zakoušíme, abychom zbaveni mlhavých nejistot 

pevněji přilnuli k učení tvé pravdy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 

Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky 

věků. Amen." 

 Ano velikonoční doba je abychom si uvědomili - hlouběji - Boží 

dobrotu. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, odpuštění hříchů a život věčný je 

projev dobroty Boží. Asi každý rád by bohatě chtěl zakusit tuto dobrotu, ale 

jaká je skutečnost? Mnoho nejistot a zloby je kolem nás a my často podléháme 
 

(dokončení na str. 2) 
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panice a neklidu. Přes všechno to co vnímáme kolem sebe, je důležité zůstat 

pravdivý a nepodléhat panice, ale věrně hledat a držet poznané pravdy, která je 

v Bohu.  

Ježíš Kristus - Boží dobrota - je pro všechny, kteří jej chtějí přijmout. Radost  z 

víry nezakusíme, pokud nebude víra v Boha na prvním místě. Proto "v mlhavé 

nejistotě" života je důležité přilnout k učení Boží pravdy. Nebojme se, pravdu 

víry, které věříme, žít v každodenním všedním životě. Pak se stává víra silou, 

světlem a radostí našeho života.  A to je něco co můžeme ukázat a nabídnout 

svému okolí, že víra je něco radostného a nutného v dnešní uspěchané době.  

 Přeji všem požehnané dny a "Radost z Hospodina ať je vaši silou". 
 

P. Václav Šika 

 

 

SVATODUŠNÍ POSELSTVÍ 
 

 Bůh je náš. Nedaroval nám jen své dary. Daroval nám sebe sama. A 

tohoto Boha, který daroval sám sebe, nazýváme Duchem svatým. 

Je náš. Je v každém srdci, které ho s vírou a pokorou vzývá. To je svatodušní 

poselství. Nádherné, letní poselství, poselství síly, světla a vítězství, poselství 

Boží lásky, poselství Boha, který nás obšťastňuje sám sebou.  

To je to poselství. Ach, slyšíme je ? Věříme mu? Je svatodušní 

poselství pouze rozevlátým závěsem ze zbožných slov pro sváteční dny, 

kdy si můžeme takové ideály dovolit, protože o svátečním dnu dobře 

jíme a nemusíme pracovat? A nebo je toto poselství něčím, z čeho 

žijeme !?   

       (Podle K. Rahnera) 
 

Neopouštěj nás v tvrdém boji života, ani na konci, kdy nás 

opustí všechno 
 

Přijď, Duchu, Duchu Otce i Syna.  
 

Přijď, Duchu lásky, Duchu dětství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté 

radosti. Přijď, ty skrytý jásote v slzách světa. Přijď, ty vítězný živote v smrti 

země. Přijď, ty otče chudobných, ty pomocníku stísněných. Přijď, ty světlo 

věčné pravdy. Přijď, lásko, která jsi vylita do našich srdcí.  

 

Nemáme nic, co by si tě mohlo vynutit. Ale jsme plni důvěry. Tak tedy 

přijď, přicházej denně, stále znovu a více.  
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V tebe důvěřujeme. Na koho jiného bychom se mohli jinak spoleh-

nout? Ty jsi láska sama, v tobě máme Boha za Otce, ty v nás voláš: „Abba, 

milý Otče.“ Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš. Zůstaň  

s námi. Neopouštěj nás. Ani v tvrdém boji života, ani na konci, kdy nás opustí 

všechno.  
 

Veni, Sancte Spiritus. 

(Podle K. Rahnera) 

 

OPUSTIL  DUCH  SVATÝ CÍRKEV  I  NÁS ?! 
 

Když my, takzvaní dobří křesťané, máme často trýznivý dojem, že nás Duch 

Boží opustil; když si myslíme, že ve vlastním životě i v životě církve, velkého domu a 

chrámu Ducha svatého, pociťujeme tak málo Božího Ducha a jeho svobodného 

mocného vanutí; když se domníváme, že objevujeme v sobě i kolem sebe mnoho 

formálnosti a málo duchovní iniciativy, mnoho příkazů a málo svobody, mnoho vnější 

činnosti a málo srdečné lásky, mnoho strachu a chvění a málo smělé důvěry, mnoho 

úřadů a málo charizmat; když si myslíme, že nacházíme v sobě i kolem sebe mnoho 

zbytečného strachu před Bohem a málo radostné důvěry v jeho dobrotu, mnoho lásky ke 

světu a málo lásky k věčnosti, prostě a krátce nacházíme mnoho ducha světa a málo 

Ducha Otcova - pak může být tento dojem často oprávněný.  
 

Zároveň je ale v tomto dojmu většinou i něco chybného. Protože nás 

klame zrak. Jsme mnohdy v zajetí nesprávných představ o Duchu Božím a jeho 

působení v nás a v církvi. A proto je nutné nové uvažování, nové obrácení a 

modlitba o Ducha.  
 

Vždyť o svatodušních svátcích sestoupil Duch na ty, kteří se modlili… 
 

        (Podle K. Rahnera) 

 
-  Dostáváme Ducha svatého k tomu, abychom byli k užitku Bohu a ne aby-

chom měli o jeden skvělý nástroj víc a dělali ve světě to, co bychom chtěli... 

-  Veškeré působení učedníků je vázáno na vybavení Duchem. Apoštolové sice 

chodili s Ježíšem..., ale to ...nestačilo. 

-  Pro první křesťany byl Duch svatý jedinou výbavou, kterou měli do života. 

-  Křesťan, který chce plnit vůli Boží jen vlastními silami, nemůže být 

úspěšný... 

-  Ti, kdo žijí podle těla, jsou obráceni pouze na svět a na sebe, žijí jen podle 

svých lidských schopností /a tudíž i neschopností a ohraničení. 

- S Duchem se nedá manipulovat. 
 

(P. Aleš Opatrný, Credo) 
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INFORMACE 
 

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou v Kamenici n. L. vždy ve středu 

a v pátek po večerní mši svaté v 18.00 hodin.  

Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude sloužena na památku 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí v úterý 8. května v 16.00 hodin.  

Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 10. května. Mše svatá 

bude v Kamenici n. L. v 8.00 ráno i v 18.00 hodin navečer.  

Ve středu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech, 

Mše svatá v Kamenici nad Lipou bude v 8.00 hodin ráno, navečer v 18.00 

hodin bude poutní mše svatá a májová pobožnost v kapličce sv. Jana 

Nepomuckého v Rodinově. 

Neděle 20. 5. 2018 slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 mše svatá: Mnich 8.00, Kamenice nad Lipou 9.30, Častrov11.00 
Od 21. 5. 2018 do 25. 5. 2018 nebude přes týden mše svatá, budu mimo 

farnost, v naléhavých potřebách zastupují kněží z okolních farností. 

Noc kostelů 25. 5. 2018 nebude v kostele Všech svatých, pouze v evange-

lické modlitebně.  

V sobotu 26. 5. 2018 bude P. Jaroslav Kašparů sloužit v kostele v Kamenici 

n. L. Requiem, mši svatou v 11.00 za učitele a spolužáky Kamenické školy. 

Neděle 27. 5. 2018 Nejsvětější Trojice 

Poutní slavnost na Křemešníku - mše svaté v 8.00 a v11.00 a odpoledne 

požehnání. Poutní mše svatá v kapli ve Ctiboři v 13.00 odpoledne, v Častrově 

27. 5. 2018 mše svatá nebude! Mnich 8.00, Kamenice n. L. 9.30 hodin. 

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 31. května. Mše svatá 

v Kamenici n. L. bude navečer v 18. 00 hodin, po mši svaté bude adorace před 

vystavenou Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání. Mše sv. bude také v 

Častrově v 16.00 hodin. 

Sobota 2. 6. 2018 Nová Cerekev - Vikariátní dětská pouť 

Pátek 8. 6. 2018 Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

Mše svatá 18.00 Kamenice nad Lipou - zasvěcení Srdci Ježíšovu + Svátostné 

požehnání. 

Zájezd na Diecézní pouť v Sušici: Diecézní pouť „Církev naše rodina“ 

sobota 9. 6. 2018 Sušice 9.30 až 16.20 program pro celou rodinu.  

Zájezd na Diecézní pouť do Sušice vychází odjezd v 6.30 z Kamenice nad 

Lipou od kostela, abychom tam byli v 9.30 i s rezervou na přestávku na 

záchod. A příjezd 19.00 zpět do Kamenice nad Lipou. Cena předběžná 300,-Kč 

na osobu dospělou, rodinu - manželé 500,-Kč a dítě do 15 let poloviční 150,-

Kč. V Sušici budou různé přednášky a nakonec mše svatá s otci biskupy.Hlásit 

se závazně už nyní, u p. faráře, telefonicky u J. Šimáka na čísle 605875553, 

nebo se napsat na papír vzadu v kostele v Kamenici n. L. 
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Neděle 24. 6. 2018 slavnost Narození sv. Jane Křtitele. Poutní mše svatá v 

8.00 v Mnichu 

Středa 27. června - zakončení školního roku. Mše svatá na poděkování za 

uplynulý školní rok v kostele Všech svatých v Kamenici n. L v 15.00 hodin, a 

potom na faře pečení buřtů, placek, topinek a co kdo si přinese. 
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od 

15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 15. 5; 29. 5; 12. 6; 26. 6. a 10. 7. 

Postní "almužna" pokladničky: 

Těmice + Lidmaň:   1.134,-Kč 

Častrov:       364,-Kč 

Mnich:      3.387,-Kč 

Kamenice nad Lipou:       5.933,-Kč 

Celkem:   10.818,-Kč  

Všem, kdo se zapojili, děkuji, ať vám Bůh žehná. 

Sbírka z neděle 15. 4. 2018 na obnovu domů obyvatel zemí Středního a 

Blízkého východu: Mnich:   2.610,-Kč 

   Těmice:  1.040,-Kč 

   Častrov:  1.635,-Kč 

   Kamenice nad Lipou: 7.672,-Kč 

Další celodiecézní sbírka bude v neděli 3. června na potřeby diecéze. 

Při sbírce na rádio Proglas, kterou uspořádaly ženy z farního společenství, 

se vybrala a byla poslána částka 2.000,- Kč. 

  Další číslo Farních listů vyjde před prázdninami. Prosíme o Vaše 

příspěvky do 18. června. 

 
 

VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ 
 

Místo: Nová Cerekev 

Datum: 2.června 2018 
 

Téma: ČLOVĚK JAKO NEJMILEJŠÍ BOŽÍ ZÁMĚR 
 

Program: 

  9.00 příjezd a uvítání v kostele sv. Tomáše Becketa 

  9.30 mše svatá 

10.30 vytvoření skupin, přesun na stanoviště, svačina z vlastních zásob  

11.30 program ve skupinách na stanovištích (časově plánováno přibližně 

          na 4 hodiny – cca 40 min na stanovišti + 10-15 min   

          na přesun a občerstvení) 

             - děti se vystřídají ve skupinkách na několika stanovištích, která se 

dotýkají tématu pouti. Letos budeme společně objevovat a zaměřovat se na 
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 naše správné a slušné jednání a chování. Chceme pomoci dětem, ale i nám 

dospělým uvědomit si, jak mohu být tím správným Božím obrazem. Chceme  

pomoci dětem vnímat naše dobré lidské vlastnosti jako dar, z něhož můžeme 

rozdávat a šířit dobro všude tam, kde jsme. I když se na první pohled zdá, že 

jeden slušný člověk svět nezmění a je vlastně takovou kapkou v moři.  

              Ale právě spousta malých kapek vytváří dohromady oceány.  

A dnešní doba obzvláště potřebuje dobré příklady a vzory. Těmi mohou být 

pro nás např. rodiče, prarodiče anebo kamarádi.... Jen tak můžeme obohatit 

svět kolem nás o několik úsměvů a radostných srdcí. Za pokus to stojí.                          
 

Stanoviště:  

 MOUDROST 

 MÍRNOST 

 SPRAVEDLNOST 

 STATEČNOST 

 Během putování po stanovištích bude na některých z nich zajištěno i drobné 

občerstvení. V 15.00 h se všichni přesunou do kostela sv. Tomáše Becketa nebo 

před něj (podle počasí). 

15.30 zakončení pouti společným rozloučením a požehnáním na cestu 

domů. 

 

!!! DŮLEŽITÁ POZNÁMKA!!! 
 

     Pro 10tileté a starší děti a další zdatné zájemce je nabídka ještě jednoho 

stanoviště, spojeného s PUTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM (trasa cca 5 -6 km) 

......... uskuteční se paralelně v rámci hlavního programu....na zakončení pouti 

se poutníci vrátí mezi nás.  

     Prosíme všechny zájemce o toto stanoviště, aby toto nahlásili při příjezdu 

na pouť (u registrace účastníků), abychom mohli pak správně rozdělit 

účastníky do všech skupin. Samozřejmě vezměte s sebou vhodnou obuv a vše 

potřebné pro pěší putování (svačinu, pláštěnku, pití apod.) 
 

     A TAKÉ PRO RODIČE CHYSTÁME BESEDU, KTERÁ BUDE 

ZAMĚŘENA K TÉMATU POUTI. DĚTEM NA STANOVIŠTÍCH BUDE 

ZAJIŠTĚNO DOPROVÁZENÍ.  

        NA LETOŠNÍ POUŤ NEBUDE VYPRAVOVÁN  AUTOBUS. 

ZVEME K ÚČASTI NA POUTI CELÉ RODINY. 

     A DOUFÁME, ŽE SE MŮŽETE DOPRAVIT AUTEM, POPŘ. SE 

MŮŽETE MEZI SEBOU DOMLUVIT, ŽE SE SVEZETE SPOLEČNĚ  
 

                           Katecheté pelhřimovského vikariátu 
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☺☺☺HUMOR☺☺☺ 

☺"Je to hřích, když požádám manželku bližního svého, ale jen o informaci?" 

"Pokud je to drbna, tak ano." 
 

☺"To musí ta svatá Markéta stále házet do obilí srp?" Nemohla by tam 

dneska hodit třeba kombajn?" Může tam hodit cokoliv, jen by tam neměla 

házet flintu, to by jí mohli soudit za dezerci." 
 

☺"Když ty boží mlýny melou pomalu, neměly by se tam zpevnit normy?" 

"Není třeba, protože nemají ve svém podnikání konkurenci." 
 

☺"Lze přijít s křížkem po 

funuse i na svatbu?" "Ano lze, 

dokonce i na vlastní. Problém je 

pouze v tom, komu to doporučit 

a koho před tím varovat." 
 

☺„V čem se zachránil Noe se 

svou rodinou?“, ptá se 

katechetka dětí. „V Auroře!“ 

volá Pepa. 
 

☺Snažím se, aby se děti 

naučily modlit se vlastními 

slovy a Marta se modlí: „Děkujeme ti, Pane Bože, že jsme se tu mohli sejít a 

prosím tě, ať to vydržíme až do prázdnin!“ 

☺Stalo se asi před 30 

lety. Rodiče vzali 

malého Karlíčka 

poprvé na mši svatou. 

Pozorně si všeho 

všímal. Po návratu se 

ho babička ptala: “Tak 

jaké to bylo, Karlíčku, 

v kostele?” “Babí, 

říkali tam: Pane, 

nejsem hoden, abys 

vlezl pod mou střechu 

... .”   
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ KNIHOVNĚ 
 

Taťána Lukešová: PÍŠU, DOKUD SI PAMATUJU 
Vzpomínky Taťány Lukešové v sobě skrývají celou tragiku 20. století s jeho 

hrůzami i nadějemi. Do jednoho života se tak vešla milá setkání s TGM 

a Janem Masarykem, kulturní svět první republiky i idylické dětství obklopené 

láskou, ale také ztráta téměř všeho, výslechy na gestapu, vyloučení kvůli 

židovskému původu, skrývání se a ponižující rasové testy. Je to život, do něhož 

vstoupil svět divadla a filmu, velká láska i významné osobnosti včetně britské 

královny. Ale také nelítostné řádění akčních výborů KSČ, strach a bída 50. let, 

beznaděj nastupující normalizace i osudové rány. Autorčiny vzpomínky 

doplňuje výbor z jejích deníkových záznamů z posledních let života a bohatá 

dokumentární příloha (plná fotografií i ukázek z tvorby jejího otce a manžela). 
  

Bruno Chenu: SILNĚJŠÍ NEŽ NENÁVIST 
V květnu 1996 bylo zavražděno sedm trapistických mnichů v Alžírsku. 

Nehledali ani slávu, ani mučednictví, ani moc. Byli si pouze plně vědomi 

svého povolání milovat Boha, Alžírsko a Alžířany. V průběhu let, v dopisech, 

v článcích a v kázáních, která napsali, nastínili to, čemu věří, to, jak žijí 

uprostřed lidí, které milují, v dialogu s islámem, který neviděli jako 

fanatismus, ale jako cestu ke spáse muslimů. 
 

Luc Adrian: FRANTIŠKÁNI Z BRONXU 
V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez 

domova, žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li opravdu 

následovat ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním 

osmi bratřím kardinál O´Connor, newyorský arcibiskup. A svěřil jim farnost v 

jižním Bronxu. Příběhy z jejich života jsou konkrétním svědectvím 

milosrdenství v akci, ale i neuvěřitelné péče Prozřetelnosti. Každá kapitola 

knihy představuje uzavřený příběh, ať už dojemný, humorný, či burcující. 
 

Rabi R. Maharaj: GURU ZEMŘEL 

Autobiografický příběh jogína, mezi jehož předky byla řada bráhmanských 

kněží a gurů. Byl tak předurčen k výjimečné duchovní cestě. Živě a věrně líčí 

hinduistickou víru i místní obyčeje. Na tomto pozadí probíhá jeho zápas o 

autentický duchovní život. 
 

Řehoř III. Laham: MOJE MILOVANÁ SÝRIE  

Melchitský patriarcha Řehoř III. v rozhovoru otevřeně hovoří o krveprolití 

v Sýrii a o příčinách válek na Blízkém východě, o soužití křesťanů a muslimů, 

o uprchlické krizi. Ví ze zkušenosti, jak náročné je soužití křesťanů a muslimů, 

ale neztrácí naději. 
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 
 

Senior klub 
 

 Pravidelná setkání v klubu seniorů, vždy v pondělí od 

14-16 hod, přináší radost i nová poznání. Každé třetí 

pondělí cvičíme s paní Švarcovou jednoduchá cvičení na 

ruce, nohy, krční páteř a záda.  

Také mezi nás zavítaly děti z místního dětského domova. 

Trojlístku a společně jsme 

vyrobili velikonoční osení 

a jarní dekorace. 9. dubna 

jsme procvičili ruce, neboť 

jsme vyráběli keramické 

kytičky a mističky pod 

vedením paní Špundové 

z keramického atelieru 

Minet z Mnichu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. dubna jsme přijali 

pozvání od paní Zbudilové   

a navštívili jsme oddělení 

dětské knihovny, kde jsme se 

seznámili s historií, krásou a 

pro nás velmi odlišnou kultu-

rou Japonska. Přednášky se 

zúčastnilo 13 seniorů.  
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Moc rádi vás přivítáme na dalších setkáních: 

 

7.5. trénink paměti 

14.5. tvoření motýla z korálků pod vedením paní Vránkové 

21.5. cvičení s paní Švarcovou 

28.5. výlet do zahradního centra J.Hradce 

4.6. vaříme zdravě 

11.6. šití polštářků 

18.6. cvičení s paní Švarcovou 

25.6. opékání špekáčků  s dětmi z Trojlístku 

 
Sběr plastových víček pro Charitu byl k 18. dubnu ukončen. 

Za předchozí rok se nám podařilo nasbírat 795 kg, ale vzhledem k problémům, 

které jsou s odvozem víček spojeny, jsme se rozhodli tuto aktivitu ukončit. 

Peníze z výnosu budou použity na pomoc osobám v tíživé životní situaci 

v našem blízkém okolí. Děkujeme za pochopení.  
 

22. dubna jsme již po čtvrté uspořádali Pouťový jarmark pro Charitu. 

Jarmark probíhal na prostranství před kostelem v dopoledních hodinách a na 

prostranství poutě v průběhu celého dne. Tradičně jsme nabízeli domácí 

pochutiny, sole do koupele a různé předměty vhodné do domácnosti i jen tak 

pro radost. Celkový výtěžek byl 34.369 Kč.  5.000 Kč použijeme na podporu 

projektu Adopce na dálku (adoptovaná zdravotně postižená holčička, kterou 

vychovává její babička v Bělorusku), 3.000,- Kč na příspěvek organizaci  

Likvidace lepry a ještě 700,-Kč opožděný příspěvek.  Zbylé finance budou 

využity na podporu a rozvoj našich činností.  
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Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili společného tvoření,  

těm, kdo nám přispěl svým darem, i těm, kdo nám v neděli pomohl se stavěním 

a skládáním stánků.  

Děkujeme všem, kdo nás svým nákupem v den tradiční pouti podpořil.  

 

Na faře stále probíhá, až do vyprodání zásob, prodej sazenic rostlin a 

zeleniny za dobrovolný příspěvek na naši činnost. Koupit můžete papriky, 

rajčata, ačokči (papriko/okurka), dýně, bylinky a květiny a jiné .   

Velký bazarový výprodej oblečení a ostatních doplňků se uskuteční 5. 

května od 9-13 hod.  na faře v 1. patře. Přijďte se podívat, vše bude za 10,- 

Kč.  

Také se na Vaši návštěvu těšíme v našem dobročinném obchůdku Dobro-

mysl, kde najdete spoustu krásným dárků, knih, mešní vína, bylinné 

sirupy a čaje. Dobromysl najdete v Kamenici nad Lipou, v ulici Palackého 79 

– naproti hotelu Berger.  

J. Koubová 

 

 

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ 

Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu 

v jeho tělesných nebo duchovních potřebách (srov. Iz 58, 6-7; Žid 13,3).   

Učit, radit, těšit, posilovat – to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně 

jako odpouštět a trpělivě vše snášet. 

Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst 

tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme 

toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že 

pohřbíváme zesnulé (srov. Mt 25, 31-46). 

Dávat almužnu chudým (srov. Tob 4,5-11) je mezi těmito skutky jedno 

z hlavních svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí 

Bohu: 

- Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco 

k jídlu, ať jedná stejně (Lk 3,11). 

- Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno čisté 

(Lk 11,41). 

- Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek 

denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a 

najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné? (Jak 

2,15-16) 
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Neděle 29. 4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Středa 2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

Čtvrtek 3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Neděle 6. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Úterý 8. 5. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Čtvrtek 10. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Neděle 13. 5. 7. NEDĚLĚ VELIKONOČNÍ 

Pondělí 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 

Středa 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona Čech 

Neděle 20. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Čtvrtek 24. 5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

Sobota 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze 

Neděle 27. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Středa 30. 5. Památka sv. Zdislavy 

Čtvrtek 31. 5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Pátek 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 

Neděle 3. 6. 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

Pátek 8. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

Sobota 9. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

Neděle 10. 6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola 

Středa 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 

Pátek 15. 6. Památka sv. Víta, mučedníka 

Neděle 17. 6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Úterý 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 

Čtvrtek 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

Neděle 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

Čtvrtek 28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

Pátek 29. 6.  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 

Neděle 1. 7. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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