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Halelujah = hebrejsky Chvalte Jahve - Hospodina 
 
 

Radostné velikonoční Aleluja! 
nad vším stinným a temným, 

umocňující a povyšující vše kladné 
 
           Vám přejí 
 
            Hroznata František Janoušek 
      a Jan Šimák 
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POMĚŘOVAT SEBE KŘÍŽEM KRISTOVÝM  
 
     Kříž se stal symbolem křesťanů ne jako nástroj k mučení, ani proto, že nese 
mrtvé tělo. Takový je kříž velerady, Piláta, římských žoldáků a zvědavého, 
utrpení lačného davu. Kristův kříž, pravé znamení křesťanů, je znamením 
nekonečné Kristovy lásky, jeho pravdy a jeho vítězství. Je také mírou, kterou 
jsme poměřováni. Odpovídají naše skutky a slova této úměře lásky? 
 
                                                     Z Novény o křtu,  
      vydané Českou biskupskou konferencí 2011 
 
 
 
 

Kurt Marti 
 

PRÁZDNÝ HROB 
 

hrob sahá 
hlouběji 

než hrobaři 
hloubili 

 
neboť úžasný 

je náskok smrti 
 

nejhlouběji 
sahá hrob 

který pohřbil 
samu smrt 

 
neboť úžasný 

je náskok života 
 

Mk 16, 1 - 8 
 

Přeložil jm,  
z časopisu Český bratr 
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BOŽÍ PLÁN S VESMÍREM A ČLOVĚKEM 
 

 
     Božím záměrem nebylo stvořit život, který by se za velkých bolestí 
rozpadal. Stvořil život a na jeho vrcholu člověka jako svůj obraz. Tvořil ze 
svrchované lásky. Jistě, mohl si vystačit sám ve svém podivuhodně 
harmonickém sdílení Nejsvětější Trojice. Chtěl se však darovat, a proto stvořil 
vše, co nebylo a nyní je. Stvořil to, aby to ve svém vrcholu mělo účast na jeho 
životě. Tvořil z lásky pro lásku. Víme, že nepostupoval jako kouzelník, který 
luskne prsty a z rukávu vytáhne třeba šátek nebo králíka. Tvořil mocí, která 
uvedla do pohybu vývoj. Dlouhá byla cesta od prvých mlhovin bílkovin v 
pramořích k nejnižším organismům a dál až k různosti ryb, ptactva a zvířeny. 
Do tohoto díla vývoje pak jako zcela zvláštní stvoření uvedl člověka, kterému 
rovněž přiřkl vývoj, aby mohutněl a dorůstal až k dokonalosti sdílení života s 
ním samým. Pro lásku ho stvořil a pro věčný život ho požehnal.  

 

                                                                                    Z Novény o křtu 
 

 
 

                                              
 

 
      
 

KŘEST - DAR A ÚKOL 
 
 
     V okamžiku křtu jsme uzdraveni. Je nám 
dán ještě větší dar života, než v okamžiku 
tělesného zrození. Nový život máme 
rozvinout a chránit. Na tento nesmírný úkol 
nejsme již sami, je s námi Bůh. 
 
                                 Z Novény o křtu 
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VELIKONO ČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 
 

KAMENICE NAD LIPOU 
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17. 4. 
 

KVĚTNÁ 
 

NEDĚLE 

 

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

 

8.30 
 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 
NA BRÁDLE 

 

15.30 

21. 4. 
 

ZELENÝ 
 

ČTVRTEK 

 
 

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

 

18.30 

 

Společenství s večeří na faře 20.00 
22. 4. 
VELKÝ 
PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 
- v kostele 

 

18.30 

23. 4. 
BÍLÁ 
SOBOTA 

 

Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě 
 

LITURGICKÁ MODLITBA SE ČTENÍM 
- v kostele 

 

9.00 

23.4. 
 

V NOCI 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
a našeho vzkříšení křtem 
VELIKONO ČNÍ VIGILIE 

 

21.30 

24. 4. 
 

NEDĚLE 

 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  - v kostele 
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů 

 

8.30 

25. 4. 
PONDĚLÍ 
VELIKON.  

 
MŠE SVATÁ  - v kostele 

 

8.30 



TĚMICE  
 

 
17. 4. KVĚTNÁ 
          NEDĚLE 

 

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

 

10.30 

22. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
VELKOPÁTE ČNÍ OBŘADY 

 

16.30 
24. 4. NEDĚLE 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ 

 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů  

 

17.00 

 
MNICH 

 

16. 4.  
SOBOTA 

 

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

 

16.00 

21. 4. 
 

ZELENÝ 
 

ČTVRTEK 

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

 

16.30 

22. 4. 
VELKÝ PÁTEK 

 

Den smrti Kristovy 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 

 

16.30 
24. 4. NEDĚLE 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNĚ 

Hod Boží velikonoční 
MŠE SVATÁ  
Před závěrečným požehnáním žehnání 
velikonočních pokrmů  

 

10.30 

 

LIDMA Ň 
25. 4. 
 

PONDĚLÍ 
VELIKONO ČNÍ 

 
MŠE SVATÁ  

 

10.30 
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INFORMACE 
 

�Zelený čtvrtek, Velký pátek a Slavnost velikonoční vigilie jsou vrcholem 
liturgického roku. Farníci t ěmičtí, 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. 
�Liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se zpovědí a rozhřešením 
jednotlivě se konala v Kamenici n. L. v úterý 12. 4. a ve středu 13. 4., vždy 
v 17.30 a v obou dnech zpovídali také dva cizí zpovědníci. V těchto dnech ke 
svátosti smíření celkem přistoupilo 59 kajícníků, včetně těch, kteří přijeli 
z Hojovic a odjinud. Tato liturgie se bude také konat v pondělí 18. 4. v 18.00 
hodin na faře  a bez přítomnosti cizího zpovědníka. 
�Po pondělí velikonočním od 25. 4. budou již všechny mše svaté ve všední 
dny v kostele. Večerní mše svaté budou od 18.00 hodin. 
�Májová mariánská liturgie slova v kostele v Kamenici n. L. bude v neděli  
1. května v 18.00 hodin Další podle oznámení. Ve dnech, kdy májová liturgie 
slova nebude, zazpíváme po mši svaté několik slok mariánské písně. 
MŠE SVATÁ V HOJOVICÍCH   nebude výjimečně ve čtvrtek 5. 5. (1. čtvr-
tek v měsíci) ale až ve čtvrtek 12. 5. v 17.00 hodin. 
����Biblická hodina se bude konat na faře ve čtvrtek 12. 5. od 19.00 hodin. 
Další biblické hodiny budou dle oznámení. 
����Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Rodinově bude v neděli 15. 5. 
v 17.00 hodin.  
����Mše svatá u Váňovy studánky nad Bohdalínem bude ve svátek Navštívení 
Panny Marie v úterý 31. května v 16.00 hodin. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od 
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6.  
�Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme konat přeloženě ze čtvrtka 2. 6. 
v neděli 5. 6. Tak je to dovoleno, aby byla početnější účast. 
����Slavnost Seslání Ducha Svatého začíná už v předvečer. Tento svatvečer – 
vigilie – je v obnovené liturgii zdůrazněn. Už od Slavnosti Nanebevstoupení 
Páně a zejména v tento svatvečer podobně jako apoštolové s Marií 
shromáždění před zaslíbeným sesláním Ducha svatého vyprošujeme jeho 
mocné působení pro sebe, církev a svět. Tuto vigilii je možné slavit různým 
způsobem. V kostele v Kamenici nad Lipou budou v sobotu 11. 6. v 19.00 
hodin nešpory – liturgická navečerní modlitba. 
����Sbírka na TV NOE se bude konat v neděli 1. května. Sbírka na potřeby 
diecéze se bude konat v neděli 12. června. 
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����V sobotu 18. 6. se koná celonárodní pouť do Prachatic ke cti sv. Jana 
Nepomuka Neumanna. Mše svatá s papežským legátem a biskupy z České 
republiky i zahraničí, bude tam v 10.00 hodin. Letos 28. 3. uplynulo dvě stě let 
od jeho narození v Prachaticích. Jistě se zúčastní i někteří zdejší farníci. Z fary 
v Kamenici nad Lipou pojedeme autem, můžeme přibrat 2 - 3 osoby. Auto 
máte jistě mnozí jiní k dispozici. 
����Nové webové stránky farnosti Kamenice nad Lipou a ostatních spravovaných 
farností si mohou uživatelé internetu najít na adrese www.farnostkamenice.cz. 
Je zde umístěn program bohoslužeb, důležité aktuality, dějiny farností, Farní 
listy a další informace.  
����Setkání mládeže z pelhřimovského vikariátu v Nové Cerekvi 12. března se 
zúčastnila z farnosti Kamenice nad Lipou jedna dívka. 
 
 
 
 

 
 
 
 

UMUČENÍ KRISTOVO, POSILNI MNE! 
  
                                 Biskupské heslo sv. Jana Nepomuka Neumanna 
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Svatý Augustin 
 

POUTNÍKOVO ALELUJA 
 

     Aleluja znamená: Chvalte Pána! Chvalme Pána, bratři, životem i svými rty, 
srdcem ústy, hlasem svým i chováním: Bůh chce, abychom říkali „Aleluja“ - 
bez pazvuku v hlase toho, kdo zpívá. Zpívejme teď aleluja v době starostí, 
abychom jednou mohli zpívat aleluja blaženosti! 
     A jak bych nežil v starosti, když i samo Písmo mi říká: „Což život na zemi 
není zkouškou?“ Jak nežít v starosti, když denodenně musím prosit za 
odpuštění svých hříchů a volat o pomoc v nebezpečí? A je snad křesťanský lid 
šťastný, když se mnou volá: „Zbav nás od zlého?“ 
     Zpívejme „Aleluja“ uprostřed nebezpečí a zkoušek; zpívejme my i ostatní. 
„Bůh je věrný“ říká apoštol, „nedopustí  abychom byli pokoušeni nad své síly.“ 
Dostal ses do pokušení: Bůh pro tebe má východisko, abys nepadl. Kázání 
slova tě hněte jak hrnčíř nádobu, a zkouška té utvrdí. Při vstupu mysli na 
východisko, neboť Bůh je věrný. Žalm říká: „Pán střeží vchod i východ.“ 
Vezmeme snad na sebe zase toto smrtelné tělo? Nikoli! Poslyš: „Přebývá-li ve 
vás Duch toho, který vzkřísil Krista z mrtvých, pak ten, jenž vzkřísil Krista      
z mrtvých, dá život i vašim smrtelným tělům.“ 
     Blažené nebeské Aleluja! Už není úzkosti, není války, není nepřátel, 
neztratí se jediný přítel! Bud chvála Bohu tam na výsostech i zde; bud Bohu 
chvála! Chvála zde ve starostech i tam na výsostech v bezpečí! Zde musí pěvec 
zemřít, ale tam bude žít na věky. Zde pěje v naději, tam bude žít na věky. Zde 
pěje v naději, tam je majitelem. Zde je to aleluja pocestného, tam aleluja 
otčiny. 
     Dnes zpívejme, bratři, ne ještě proto, abychom se kochali odpočinkem, nýbrž 
abychom si ulehčili břímě. Tak jako zpívá pocestný. Zpívá, ale jde dál. Nepěstuj si 
lenost; zpívej proto abys pomohl svému úsilí. Zpívej a jdi dál. Co to je „Jdi dál“? 
Postupuj kupředu v dobrém. „Jsou takoví“, říká apoštol, „kteří prospívají ve zlém.“ 
Ty však když jdeš, postupuješ kupředu. Postupuj tedy v dobrém, postupuj v pravé 
víře, postupuj v čistém životě. Nerozptyluj se, necouvej, nepřešlapuj: zpívej a jdi! 
 

                                                                                                                             Z kázání, přel. ? 
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Hroznata František Janoušek 
 

MARIA A VELIKONO ČNÍ TAJEMSTVÍ 
 
     Ježíšova matka měla největší účast v jeho utrpení: přirozeným mateřským 
soucítěním, ale navíc také byl bolestně zraňován její duchovní stav k Synu její-
mu a Božímu. Tím měla největší účast v jeho vykupitelském díle. Tomu je 
však třeba správně rozumět. Není právě vhodné dávat titul „spoluvykupitelka“, 
jak se to snaží někteří prosazovat. Toto slovo  by mohlo být nesprávně 
chápáno, jako by její role v díle vykoupení byla stavěna na roveň role Ježíše 
Krista.  
     Druhý vatikánský sněm v osmé kapitole konstituce Lumen gentium (Světlo 
národů) jedná o Ježíšově matce Marii a úctě k ní. Zdůrazňuje, že její role v díle vy-
koupení byla podřízená, rozhodující význam má to, co vykonal Kristus. Vždyť        
i ona musela být vykoupena, což se ale uskutečnilo dokonaleji než s námi. 
    Nám začíná být milost pramenící z oběti Kristovy přivlastňována křtem, 
před tím však jsme se narodili ve stavu dědičného hříchu, to jest bez 
nadpřirozeného života. Vzhledem k budoucím vykupitelským zásluhám jejího 
Syna byla Maria zvláštní milostí Boží uchráněna tohoto stavu. Už od okamžiku 
jejího početí byla „milostiplná“, přesněji přeloženo z řeckého textu o 
zvěstování v Lukášově evangeliu „milostí zahrnutá“, aby co nejvíce odpovídala 
tomu, k čemu byla vyvolena. Tak byla „předvykoupena“. Mariina účast ve 
vykupitelském díle má výprosný charakter pro rozdělování milostí získaných 
Kristem, pro jejich přivlastňování nám.  
     Maria je matkou nejbolestnější, ale také nejradostnější. Jistě už během 
svého dřívějšího života zakoušela nejen strasti a bolesti ve vztahu k jejímu 
Synu, například při útěku do Egypta, ale také četné radosti. Největší radost ve 
svém pozemském životě měla ovšem z Kristova vzkříšení. Zjevení 
Vzkříšeného jeho matce je pravděpodobné, i když o něm v Písmu svatém 
nečteme. Ale už zvěst o jeho vzkříšení ji jistě naplnila nesmírnou radostí, a to 
z těch důvodů, z nichž také spolu s ním nejvíce trpěla, A také proto, že ona ve 
svém čistém srdci byla schopna tuto radost nejplněji prožívat.  
      Svým nanebevzetím, tím, že hned po smrti byla nejen její duše, ale i osla-
vené její tělo vzato do nebeské slávy, touto zvláštní milostí vhodně odpoví-
dající její bezhříšnosti, milostiplnosti a její účasti ve vykupitelském díle, má 
Maria také nejdokonalejší účast ve vzkříšení Ježíše Krista. Ten který dobro-
volně se vydal do rukou hříšníků k nesmírným mukám, jejich součástí bylo 
také korunování trním, zasloužil nám milost, aby náš život mohl být završen - 
„korunován“ - v nebeské slávě. Nejdokonaleji byla takto „korunována“ Maria. 
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FARNÍ KNIHOVNA 
 

Bruno Ferrero: DESET SLOV O VÍŘE 
     Populární autor příběhů pro duši rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč 
má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, ze slavných autorů i 
z příběhů všedního dne ukazuje smysluplnost volby člověka pro křesťanství a 
víru. Přijetí křesťanství chápe jako obdarování pro každého člověka, který ve 
svém životě touží po nalezení společenství, přístřeší pro svou duši, vertikální  
rozměr své existence i přesah, který směřuje za tento pozemský život. Známý 
salesiánský kněz Bruno Ferrero je autorem mnoha spirituálních knih „pro 
potěchu duše“. 
 

Petr Příhoda: TO OSTATNÍ NECHÁVÁM NA PÁNU BOHU 
     Petr Příhoda (1939) je původním povoláním psychiatr. Od roku 1992 před-
náší lékařskou etiku na UK. Je externím komentátorem Českého rozhlasu 6 a 
redaktorem Perspektiv (přílohy Katolického týdeníku). První část knihy přináší 
rozhovor, který propojuje životní témata Petra Příhody s osobní zkušeností. 
Výsledkem je živý a plastický portrét jeho osoby a také nenásilná sonda do 
jeho myšlení. Druhá část přináší výbor z jeho nejzajímavějších a nadčasových 
publicistických příspěvků z posledních deseti let. Jde o autorovy zásadní texty, 
před-stavující jeho názory na některá klíčová témata, jimž se věnuje již mnoho 
let. 
 

Immaculée Ilibagiza, Steve Erwin: ODPUSTILA JSEM 
     Na jaře roku 1994 zuřila v africké Rwandě jedna z nejhorších a nejkr-
vavějších genocid, jakou svět kdy zažil. Dvaadvacetiletá Immaculée Ilibagiza 
zázračně přežila brutální vraždění, při kterém byla vybita většina členů její 
rodiny i přátel a vyvražděno více než milion Rwanďanů. V knize Odpustila 
jsem autorka líčí, jak se jí podařilo díky víře v milujícího Boha „povstat z 
popela" osobní tragédie. Prošla svým zápasem o odpuštění vrahům a podle 
svých možností začala znovu vnášet lásku a naději do nenávistí zpustošené 
země. Nakonec Immaculée z bezpečnostních důvodů odchází do Ameriky. Zde 
se může konečně ohlédnout zpět a zamyslet nad vším, co se stalo. A vydat 
svědectví o lásce, která je silnější než smrt. 
 

José Carlos Bermejo: PŘÍBĚHY PRO UZDRAVENÍ DUŠE 
     Krátké povídky, které symbolicky i s humorem ukazují na závažné aspekty 
lidského chování a nesou v sobě nějaké ponaučení. Každý příběh je zakončen 
několika náměty k vlastnímu zamyšlení. 
 
 

     V roce 2010 se uskutečnilo celkem 38 výpůjček knih.. Farní prodejna 
půjčuje knížky v pondělí, ve středu a v pátek od 13.00 do 15.00 hodin, v neděli 
a ve všední dny po mši svaté na požádání u J. Šimáka. 
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 
 
����PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  Farní charity nabízí pomoc seniorům, 
nemocným a zdravotně postiženým osobám, kteří se nacházejí v nepříznivé 
životní a sociální situaci, když pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, nemoc, 
zdravotní postižení nebo z jiných závažných příčin nejsou schopni si bez 
pomoci zabezpečit své základní životní potřeby. Zajišťujeme donášky obědů, 
nákupy, úklid, praní prádla, pomoc při hygieně, odvozy autem (například i od-
vozy do kostela) a další služby. Služby poskytujeme nejen v Kamenici nad 
Lipou, ale také v okolních vesnicích. Bližší informace jsou k dispozici na 
našich webových stránkách www.kamenice.charita.cz, na letáčcích 
v ordinacích lékařů, v kostele, na vývěskách před farou nebo si letáček můžete 
vyžádat ve Farní charitě. Telefonický kontakt na Jana Šimáka 565434426 nebo 
605875553, e-mail: charita.kamenice@atlas.cz.  
����POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU  pro pracovníky Charity pořádala Diecéz-
ní charita v klášteře v Nových Hradech ve dnech 24. až 26. března. Duchovní 
obnovu vedl P. Miloslav Fiala a z naší Farní charity se jí zúčastnily 2 osoby. 
����VE STŘEDU 27. DUBNA se bude konat v klášterním kostele v Č. Budějo-
vicích pro pracovníky a dobrovolníky Charity mše svatá a setkání s biskupem 
Pavlem Posádem. Součástí programu je i přednáška biskupa Kajneka o vězeň-
ské službě. Zájemci z řad dobrovolníků se mohou přihlásit u J. Šimáka. 
����SCHRÁNKY POSTNÍ ALMUŽNY s prostředky ušetřenými v postní době 
přineste do kostela v neděli 1. května nebo některou následující neděli. Obsah 
schránek bude poté určenými komisemi spočítán a použit na charitativní účely. 
����V POKLADNI ČCE FARNÍ CHARITY   v kostele probíhá od začátku 
břez-na sbírka pro Misijní banku ubožáků. Tato organizace hledá vodu, vrtá 
studny a pečuje o sirotky v africké Tanzánii. Zatím se na tento účel vybralo 
3.630,- Kč. Sbírka potrvá do konce května.  
����SBĚR ŠATSTVA a dalších věcí pokračuje ve Farní charitě. Sbírá se: letní 
a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, látky (min. 1 m²), domácí potřeby, peří, péřové a vatované 
přikrývky, polštáře, deky, nepoškozená obuv. Nesbírá se: elektronika, 
ledničky, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky a znečistěný a 
vlhký textil. Věci musí být zabalené v krabicích nebo v pytlích. Sbírá se 
v úředních hodinách Farní charity, t.j. v pondělí a v pátek od 13.00 do 15.00 
hodin, ve středu od 13.00 do 16.00 hodin. Při přinesení se vybírá dobrovolný 
příspěvek na dopravu 5,- Kč. 
����ZÁJEZD NA SVATOU HORU  plánuje Farní charita na sobotu 4. června. 
Odjezd v 6.30 hodin od kostela. Na Svaté Hoře program mariánské soboty. 
Návrat kolem 17.00 hodin. Cena zájezdu 200,- Kč, přihlášky u J. Šimáka. 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁ ŘE 
 

 
 

 Tento časopis vydává Římskokatolická farnost, Husovo nám. 94,        

 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565432794, 565432792.  
 Za dobrovolný příspěvek na tisk a papír. Náklad 90 výtisků. 
 E-mail: farnost.kamenice@atlas.cz  
 Určeno pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti. 
 

Neděle 17. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE – Krist ův vjezd do Jeruzaléma 
Čtvrtek 21. 4. ZELENÝ ČTVRTEK – Památka Poslední večeře  
Pátek 22. 4. VELKÝ PÁTEK – Den smrti Kristovy - přísný půst 
Sobota 23. 4. BÍLÁ SOBOTA – mrtvé tělo Kristovo v hrobě 
 
Neděle 

  
24. 4. 

VELKÁ NOC – SLAVNOST VZK ŘÍŠENÍ JEŽÍŠE 
KRISTA A NAŠEHO VZK ŘÍŠENÍ KŘTEM 
- SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě 

Neděle 1. 5. 2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

Pondělí  2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Úterý 3. 5. Památka sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Pátek 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
Neděle 8. 5. 3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Sobota 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 
Neděle 15. 5. 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Pondělí 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
Pátek 20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
Neděle 22. 5. 5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Čtvrtek 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
Neděle 29. 5. 6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Pondělí 30. 3. Památka sv. Zdislavy 
Úterý 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 
Středa 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 
Pátek 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
Neděle 5. 6. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ 
Pondělí 6. 6. Památka sv Norberta, biskupa 
Sobota 11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola 
Neděle 12. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Pondělí 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
Středa 15. 6. Památka sv. Víta, mučedníka 
Neděle 19. 6.  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 


