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Nedej zahynouti
Možná vám přijde divné, číst na začátku září slova, která nám pomáhají vybavit si náš
nejznámější český chorál – Svatý Václave. Ale není se co divit, když právě slavnost našeho
nejznámějšího světce tento měsíc završuje. Po staletí se čeští i moravští křesťané utíkali s prosbou
o pomoc právě k svatému Václavu, k vládci naší země. Vlastenecké legendy s velkou nadějí
v pomoc svatého knížete vyprávějí o svatováclavském vojsku ukrytém v hoře Blaník, odkud se vydá
pomoci zachránit náš národ v době, kdy mu bude nejhůře.
Jaký byl opravdu svatý Václav – to přesně nevíme. Ale pokud čteme mezi řádky legend
a úryvků z kronik, můžeme s velkou pravděpodobností tušit, že byl člověkem, který poctivě
zastával svou úlohu vládce českých kmenů, i když by asi raději věnoval svůj čas jiným činnostem.
A zde se dostáváme k jádru naší úvahy. Proč se stal Václav svatým – on, kníže, první z rytířů,
panovník a vládce? Protože se – troufnu si to takto tvrdit – Boha ptal: „Pane, co ode mne chceš,
abys byl spokojen?“ Zkusme si nechat proběhnout tuto větu naší myslí. A znovu… a ještě jednou…
a ještě… Svět kolem nás vře, média mají tu neblahou vlastnost zasypávat nás neradostnými
zprávami a omlouvají to tím “že to tak lidé chtějí“. Co je dobré, co se podařilo, co je chvályhodné,
o tom se nemluví. Přitom každý člověk ve skrytu duše touží po dobrém, po pozitivním, po pravé
lásce… Nenechme tedy svá srdce utápět v negacích a v přizvukování k tomu jak bylo dříve lépe.
Čekají nás další volby a snadno bychom mohli pod vlivem událostí sklouznout k pocitu, že já – jako
jedinec – nemohu nic ovlivnit. Omyl. Mohu a nejenom tím, že půjdu volit, ale hlavně tím, že se
budu snažit každý den Boha ptát: „Pane, co ode mne chceš, abys byl se mnou spokojen?“ Usilujme
na přímluvu svatého panovníka Václava chtít být lidmi na pravém místě, lidmi, kteří se nebojí
práce, lidmi, co neváhají přijít druhému na pomoc, i když z toho pro ně nic nekouká, lidmi, kteří se
nebudou stydět za svou víru, lidmi, kteří v modlitbě budou spojeni s naším Dobrým Otcem, aby
skrze ně bylo ve světě více toho tolik potřebného dobra, o kterém se nemluví, ale které všichni
považují za samozřejmost.
Svatý Václave, Vévodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím,
Kriste eleison!
J.F.
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a etiku. Jen díky nové střeše (také dílo
Sdružení Neratov) budova ještě stojí.
Po přesunu do Neratova většinu z nás
uchvátil pohled na majestátnou budovu
opraveného
kostela
Panny
Marie
Nanebevzaté. V Neratově se opět nakupovalo
v rozlehlém zahradnictví. Společný oběd byl
připraven v budově staré školy a myslím,
že jsme si všichni pochutnali.
Vyvrcholením farní pouti byla mše
svatá v obnoveném kostele Panny Marie
Nanebevzaté. Této slavnosti se zúčastnili
všichni poutníci, kteří přijeli autobusem,
přibyli i další, kteří použili svých automobilů a
někteří i svých nohou. Bylo to úžasné
a povznášející zakončení naší pouti, nádherně
prožitá sobota před slavností Nejsvětější
Trojice. Velké poděkování náleží páteru
Suchárovi, páteru Pokornému a všem
ostatním, kteří se na této akci podíleli.
Josef Rada, 8. 6.2013

Příspěvky čtenářů
Farní pouť
Poutní místo Neratov je známé
od druhé poloviny 17. století. Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1661 byla
významná
tím,
že
v
tento
den
byla do Neratova přenesena milostná soška
Panny
Marie
vyřezaná
podle
snu
rokytnického faráře. V letech 1723 až 1733
byl v Neratově vystavěn nový kostel Panny
Marie Nanebevzaté.
Po nesmyslném výstřelu pancéřové
pěsti vojákem Rudé armády 10. května 1945
kostel vyhořel. Žár byl tak velký, že byl
roztaven i hodinový stroj a zvon. Silné cihlové
klenby požáru sice odolaly, ale vlivem
povětrnostních podmínek se v roce 1957
rozpadly. Z kostela se postupně odváželo vše,
co bylo cenné a v roce 1973 byl dokonce
vydán na trosky kostela demoliční výměr.
Naštěstí na něj nezbyly finanční prostředky.
V roce 1992 byl kostel zapsán
do Státního seznamu památek. V tomtéž roce
vzniklo
Občanské
sdružení
Neratov,
které spolu s Římskokatolickou farností
Neratov provádí obnovu kostela i okolí.
Kostel byl zastřešen v letech 2006 až 2007,
takže
již
je
všestranně
využíván
k náboženským
a kulturním
účelům.
Je obdivuhodné, co dokáže vytvořit parta
nadšených lidí pod rozumným vedením.
Od roku 1991 je uskutečňována nová poutní
neratovská tradice.
Naše farní pouť 25. května 2013
zamířila právě do Neratova a okolí.
V Bartošovicích v Orlických horách jsme si
prohlédli krásný kostel zasvěcený Sv. Máří
Magdaléně se zajímavou vnitřní výzdobou.
Přešli jsme na návštěvu chráněných dílen
„Na Kopečku“, kde si mnozí zakoupili drobné
dárky k Vánocům. Krátká zastávka ve Vrchní
Orlici, kde jsme kolem Statku Orlice přešli
k polorozpadlému
kostelu
Sv.
Jana
Nepomuckého, byla příkladem, kam až může
zajít nezájem společnosti o historii, víru

Za krásou a poznáním na kole
Červencové ráno slibuje jasný teplý
den. Projíždím Dolní Čermnou, vlevo rybník a
již vjíždím do lesního tunelu, kam proniká
méně světla.
Z vrcholu směřuji do Jakubovic,
napravo do kopečka vede travnatá cesta
ke kostelu s opadanou omítkou. Obcházím
kostel, vůkol ni živáčka, kterého bych se
zeptal, proč je tak zanedbaný. Tráva
na hřbitově posečena.
Blížím se k Lanškrounu, napravo
rybník, dlouhou ulicí přijíždím pod náměstí,
zastavím u kostela Máří Magdaleny.
Prohlížím
vývěsky
v předsíni
s mříží
a venkovní
tabulku
s historií
kostela.
Na náměstí posedím na lavičce proti radnici.
Je na co se dívat, pěkná dlažba, čisté fasády
domů a letní peřiny mraků nade mnou.
Levým rohem náměstí přicházím
na Jiráskovo náměstí, uprostřed mělké
bublající jezírko s určitou symbolikou, kolem
stromy. Z obou vchodů se dívám do sluncem
osvíceného kostela sv. Václava a v tichém
zamyšlení
stojím
před
postavami
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getsemanské zahrady od bočního vchodu
vlevo.
Opouštím po prohlídce dalších
zajímavostí náměstí Aloise Jiráska. Jedu
po silnici směr Štíty stromořadím a na konci
oboustranná plastika Matky Boží ve velice
zdobném provedení. Nestojím před ní
poprvé, ale vždy žasnu nad členitostí a krásou
provedení dávného mistra.
Jedu cyklostezkou do údolí Albrechtic
a pokračuji vzhůru četnými serpentinami
k Laudonu a rozhlížím se v širokém kraji.
Vlevo silnice mezi dvěma stromy stojí
o samotě čtyřstranný pomník z r. 1704.
Na jeho vrcholu Matka Boží se synem na klíně
– výška asi čtyři a půl metru. Texty na čtyřech
stranách latinsky a německy. Dále v místě
zvaném „Chudoba“ stojí pěkná kaple, uvnitř
obrazová výzdoba. Odbočuji na Heřmanice,
kde navštěvuji tamní kostel a pokračuji
přes Koburk a Výprachtice na vrchol silnice.
Po pravé straně je pomník násilně natočený
doleva již řadu let. Na posledním vrcholu
silnice kousek do louky je velký kříž mezi
třemi lipami. Co dodat na závěr výletu?
Skláním se úctou a obdivem před Čechy
a Němci, kteří nám i budoucím ozdobili
krajinu takovými díly.
B.H.

Poděkování
V létě
se
v našich
farnostech
uskutečnila sbírka na pomoc paní Jarmile
Eliáškové, jejíž dům byl poničen povodní. Díky
Vaší ochotě bylo odesláno 27 tis. Kč. Níže
uvádíme poděkování a fotografie od paní
Eliáškové.
Dobrý den.
Chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat
za Vaši snahu mě co nejvíce pomoci. Moc si
toho vážím a jsem moc ráda, že jsou ještě
mezi námi dobří lidé.
To co se nám teď stalo, není poprvé, je to
třetí voda co nás postihla, ale až teď jsme
poznali, že když se něco takového stane, umí
lidé pomáhat.
Váš dar použiji na opravu domku, kde žiji již
dlouhá léta. Potřebuji nové podlahy a omítky.
Když byl ještě můj muž naživu, šlo vše
mnohem lépe. V této těžké době mi
pomáhají jen syn a vnuk, bez nich bych
neměla kam jít.
Vřele děkuji.
Eliášková Jarmila.
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na Pražském hradě, a to roku 925.
Zde spočívá dodnes.
Svatý Václav je český patron, jeho
atributy jsou kopí s praporem, meč a štít se
svatováclavskou orlicí. Narodil se kolem roku
905 a zemřel roku 929 nebo 935 ve Staré
Boleslavi. Byl starším synem vévody
Vratislava. O jeho výchovu se pečlivě starala
jeho babička – svatá Ludmila. Vedla ho
ke zbožnosti a spravedlnosti, jež mu pak
získaly velkou oblibu mezi chudými
a utlačenými. Jako vévoda Čech se snažil
o kulturní a náboženské povznesení své
země. Byl zabit svým bratrem Boleslavem,
který toužil po vládě. V českém národě zůstal
Václav
spjat
jako
šlechetný
kníže,
který s křesťanskou láskou miloval svůj lid.
Za národního
patrona
byl
uznáván
od 11. století.
V Praze je po svatém Václavovi
pojmenováno Václavské námětí, kde je
rovněž socha svatého Václava sedícího na
koni. Otázka pro čtenáře našeho časopisu –
které dvě nohy má kůň svatého Václava
skrčené? Odpověď se dozvíte v říjnovém
vydání. Přeji pěknou zábavu!
připravila RJ

_____________________________________

Když se řekne měsíc září
Po
pěkných
prázdninových
a dovolenkových dnech, které jsme si
vychutnávali v přírodě, u vody či v zahraničí,
nastává opět podzimní čas. 21. září pak přijde
podzimní slunovrat. Tento měsíc je také
zasvěcen mnoha svátkům a slavnostem.
Chtěla bych některé z nich připomenout.
4. září je to svátek Povýšení svatého
kříže, 12. září památka Jména Panny Marie,
16. září svátek svaté Ludmily, 28. září svátek
svatého Václava – patrona české země.
29. září se slaví svátek svatých archandělů
Michaela, Gabriela a Rafaela. Chtěla bych se
nyní zmínit o svaté Ludmile a svatém
Václavovi.
Svatá Ludmila je patronkou vinařů,
babiček a vychovatelů. Mezi její atributy patří
dlouhý plášť, knížecí čapka, korunka a závoj.
Narodila se zřejmě v roce 860 v Tetíně.
Pocházela z knížecího rodu. Byla manželkou
prvního křesťanského knížete v naší zemi –
Bořivoje, kterého pokřtil svatý Metoděj
na Velehradě. V opravdové křesťanské víře
a lásce k slovanské bohoslužbě vychovala
nejen své syny – Spytihněva a Vratislava – ale
i svého vnuka svatého Václava, za něhož
v době jeho nezletilosti vládla. To nelibě nesli
velmoži v čele s její snachou Drahomírou.
Na její rozkaz byla Ludmila zardoušena
vlastním závojem. Když nastoupil vládu
Václav, nechal přenést tělo první české
světice a mučednice do baziliky sv. Jiří

Pozvání z farnosti
Modlitby otců – duchovní
podpora tolik potřebná
Z iniciativy
jáhna
Maurice
Williamse vzniklo
v Anglii
hnutí
Modlitby
otců,
které
sdružuje
duchovní i fyzické
otce. Toto hnutí
se
soustřeďuje
na pravidelnou
modlitbu za svět,
za pokoj
v
rodinách a za to,
aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali,
co skutečně znamená „být otcem“. Modlitby
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otců probíhají na mnoha místech i v naší
zemi.
„Po té, co začaly Modlitby matek,
začali se muži ptát "A co my? Co muži?"
„V modlitbách jsme spolu se svými
manželkami Bohu předkládali otázky – jakou
úlohu by měli muži v Modlitbách matek mít.
Po čase jsme byli utvrzeni v přesvědčení,
že nás Pán žádá, abychom shromáždili muže
k modlitbě za ostatní muže, za děti,
za rodiny a samozřejmě za ženy a skupiny
Modliteb matek. Brzy po té tak vznikla
Denní modlitba otců a po ní první skupina
Modliteb otců“ vzpomíná Maurice, bratr
Veroniky, zakladatelky hnutí Modliteb matek.
Maurice Williams je ženatý katolický jáhen,
spolu s manželkou Sandrou jsou rodiči osmi
dětí. Maurice zemřel letos na jaře ve věku
nedožitých jedna osmdesáti let.

které jsi svěřil do naší péče.
Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem
a špatnými vlivy.
Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek,
Modlitbám otců
a Dětem víry, ať nás všechny i nadále vede
Duch Svatý.
Amen
„Velkým
požehnáním Modliteb
otců je sjednocení
různých skupin mužů,
takže se nemodlíme
jen za sebe, ale i
za ostatní. Modlete se
denně i za ostatní
muže, aby se vzdali
svých masek, byli silní
ve víře, vyhýbali se
pokušením v jakékoliv formě a stali se lidmi
modlitby. Zdá se, že mnoho mužů, dokonce
i duchovních
opustilo
modlitbu!
Když vedeme rušné životy můžeme lehko
odložit modlitbu na později anebo na zítra.
Když jsme zaneprázdněni potřebujeme se
modlit o to víc. Můžeme dosáhnout
mnohem víc, když se napřed pomodlíme.
Vzpomínám si, že mi někdo řekl o jedné
zaneprázdněné lékařce, která trávila hodinu
denně v modlitbě. Když měla mít velmi
rušný den, modlila se dvě hodiny. Je to
otázka správného seřazení priorit. My
všichni, duchovní, řeholníci, svobodní
i ženatí muži, potřebujeme modlitbu a
všichni musíme neustále odevzdávat sebe
a naše povolání Bohu. Jen tehdy, když se
odevzdáme, může nás Bůh použít způsobem
jakým chce. Toto je naším naplněním.
Děláme práci, pro kterou jsme byli
stvořeni.“
Maurice Williams
z různých zdrojů sestavil Jožka Fišer

Modlitby otců jsou součástí britské
charitativní společnosti Solace Community
(Společenství Útěcha – registrace pod číslem:
1061402/0). Velký dík za vznik Modliteb otců
patří Modlitbám matek, které vznikly jako
první z tohoto společenství a v krátkém čase
se rozšířily do celého světa. Třetí větví
Společenství Útěcha jsou Děti víry. Modlitby
Matek i Modlitby otců se šíří do desítek zemí
světa.
Denní modlitba otců
Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar
otcovství.
Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže
a když selháváme
ve svém poslání milovat a chránit naše
rodiny.
Chceme se odvrátit od věcí, které nás
od Tebe oddělují.
Prosíme Tě, provázej nás v našem životě
a veď nás ve všem, co děláme.
Pane, dej nám radu a sílu, abychom naplnili
naše poslání
a přijali naše pravé místo ve společnosti jako
otcové
podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.
Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí,

MODLITBY OTCŮ
se budou konat i v naší farnosti. V teplotně
příznivém období během roku se budeme
scházet v kostele, v chladném období na faře.
Modlitební setkání se budou konat jednou
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za tři týdny – prozatím pokaždé v úterý večer
v 19 hodin.
První setkání bylo stanoveno
na úterý 17. září 2013.

i maminky,
které
chodí
do
práce.
K modlitbám se sejdeme v úterý 10. září
v 18:00 hod. v kostele.

Výzva nejen pro zahradníky

Přijďte mezi nás modlit se.

Rádi bychom trochu upravili a zkrášlili
okolí kostela na starém hřbitově. Staré hroby,
o které se nikdo nestará, by bylo potřeba
osadit novými rostlinkami, podél zdi by bylo
pěkné zasadit pár keříků apod. Proto
se obracíme na všechny, kteří by jakýmkoliv
způsobem mohli pomoci.
Budeme moc vděční za jakékoliv
rostlinky z vašich zahrádek, o které byste se
mohli rozdělit – především skalničky, rostliny
plazivé a půdokryvné, ale i kvetoucí trvalky.
Čím více rostlinek, tím hezčí okolí kostela
budeme mít . Sazeničky můžete přinášet
v květináčku, a přidejte prosím stručný popis
(např. kvete žlutě, do stínu apod.). Rostlinky
budeme shromažďovat vedle bočního vchodu
vpravo.
V sobotu 21. 9. za příznivého počasí
bychom rostliny sázeli. Kdo by chtěl pomoci,
může přijít během dopoledne od 9:00 hod. se
sázecí lopatkou či jiným zahradnickým
náčiním ke kostelu. Zvány jsou i šikovné děti.
S dotazy a dalšími nápady se obracejte
na Janu Najmanovou.

Přijít může každý muž – otec budoucí,
stávající i ten, koho jeho děti předešly
do nebeského království. Přijít samozřejmě
může i jakýkoli otec duchovní. Určitě
neodmítneme i otce, kteří mají svá místa
v jiných církvích a společenstvích nebo ty,
kteří zatím cestu do žádného nenalezli.
Upřímná modlitba nás dokáže změnit
a pomoci nám při spoustě neřešitelných
situací a problémů.
V Modlitbách otců se snažíme
spolupracovat s Pánem na obnově otcovství
skrze modlitbu.
Hlavním prvkem spirituality tohoto
hnutí je nabídnout otcům hledání Boží vůle
v jejich životech prostřednictvím úplného
odevzdání se do Hospodinových rukou –
v plné důvěře v Jeho plány.
k Modlitbám otců zve Jožka Fišer

Hnízdečko
V novém školním
roce
zveme
opět
předškolní děti s rodiči či
prarodiči do Hnízdečka.
Scházíme se na faře vždy
ve čtvrtek od 9:30 hod.
Zpíváme si, hrajeme, rádi
něco tvoříme…, učíme se být dobrými
kamarády a povídáme si o Pánu Bohu, který
nás má rád. Hnízdečko se těší na nové ptáčky
zpěváčky!

Z farní knihovny
V naší farní knihovně je spousta knih
z nejrůznějších
oblastí.
Zacíleno
je
na podporu duchovního života křesťana –
od prvních dětských let až po zralý věk. Jsou
zde knihy všeobecně známé, některé už
pozapomenuté, jiné čtenáře překvapí svým
obsahem.
Romány, životopisy,
knihy
ke studiu, modlitby, úvahy… Kolik moudra
a dobrých námětů může čtenář nalézt
na jejich stránkách, také oslovující myšlenky,
humor, úžas i dojetí. Už jsme si zvykli
na přítomnost knih poskládaných ve dvou
skříních pod kůrem, že je ani nevnímáme.
Není to škoda – míjet při vycházení z našeho
milého chrámu tolik pokladů? Stačí pouze

Modlitby matek
Milé
maminky!
V Hnízdečku
se
také
modlíme za naše děti. Rády
bychom se čas od času
setkaly
i
v kostele
k modlitbám
matek
a
pozvaly
mezi
sebe
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natáhnout ruku, vybrat si a doma vyhradit
chvíli ke čtení. Pro ty z vás, kdo třeba nevíte,
co se za kterým z titulů skrývá, nabízíme
krátké představení – úryvkem a malou
recenzí.

v komunistickém systému, který jsem tak
dobře poznal, to nenajdu.
Opatrně jsem otevřel dveře. Přivítala
mě prška ledové pěny. I tady, v částečně kryté
chodbě, zuřila bouře naplno. Když jsem se
dostal na hlavní palubu, ještě jednou jsem
se ohlédl, jestli mě někdo nezahlédl. Vší silou
jsem se vzepřel proti větru. Začal jsem
sestupovat po žebříku, křečovitě jsem
se držel, abych nespadl. Nikde ale nebylo živé
duše. Celá posádka se poschovávala
do podpalubí. Pomalu jsem se prodíral
do středu lodě, k místu, které jsem si před
několika dny vyhlédl ke skoku. Byl to úzký
prostor pod obrovským komínem, jediné
místo na lodi, které nebylo téměř odnikud
vidět. Musel jsem jednat opravdu rychle,
Obrovská vlna vyhodila loď do výšky, Když se
přes loď převalila poslední vlna, přelezl jsem
palubní lano. Chvíli jsem balancoval, abych
udržel rovnováhu, Potom jsem se připravil
ke skoku do rozběsněného černého moře.

Na poličce ve farní knihovně najdete knížku…
…Odpusť, Natašo! Autor: Sergej K. Dakov
Už několik dní a nocí brázdila naše loď
cestu rozbouřenými vodami Tichého oceánu.
Rozpoutala se prudká bouře. Naše loď Blagin
trčela před kanadským pobřežím. Přestože
byla schopna odolávat i těm nejprudším
bouřím, posledních šedesát hodin se
bezmocně kolébala na obrovských vlnách
jako chatrný rybářský člun.
V posledních dnech jsem spal velmi
málo. Jako radiotelegrafista jsem musel
podávat pravidelná hlášení naší základně
v Sovětském svazu. Mimořádně zlé počasí
způsobilo, že jsem měl službu takřka
nepřetržitě. Avšak – bouře na moři se ani
zdaleka nevyrovnala bouři v mém nitru.
Po měsících pečlivého plánování a příprav
jsem se ocitl před útěkem na svobodu.
Podíval jsem se na hodinky, bylo
přesně půl deváté. „Sergeji“ řekl jsem si,
„za několik hodin budeš buď na svobodě,
anebo po smrti. Anebo ještě hůř – jakmile tě
spatří a vytáhnou z vody, pošlou tě jako
dezertéra do pracovního tábora na Sibiř
a později tě zastřelí.“ Mnohých by
se v takovém okamžiku zmocnily pochybnosti.
Byl jsem tu tedy já, Sergej Dakov,
absolvent námořní akademie, vyznamenaný
v každé škole, kterou jsem od osmi let
navštěvoval, předseda Komsomolu, pověřený
vyučovat
ateismu
1200
spolužáků
na akademii.
Za pět dní jsem se měl vrátit na naši
základnu, kde jsem měl vstoupit jako
plnohodnotný člen do Komunistické strany
a kde mě čekalo výhodné místo u policie.
Z praktického hlediska jsem měl všechny
důvody pro to, abych se do SSSR vrátil. Ale ty
mi nestačily. Ať už to, co jsem podvědomě
hledal, bylo cokoliv, věděl jsem že

Kniha je autentickým svědectvím
ruského mládence, který se díky své vysoké
inteligenci
a
naprosté
oddanosti
komunistickému
režimu
postupně
propracoval až na člena komanda tajné
policie KGB, které mělo za úkol likvidovat
potají organizované modlitební společenství.
Tento očitý svědek vypráví o zrůdném
zacházení komunistické sovětské moci
s věřícími v Sovětském svazu. Nic nezamlčuje,
přiznává své opojení komunismem a také
popisuje zázrak svého obrácení k Bohu.
Strhující kniha, svědčí u mučednictví ruských
křesťanů a vyzvedá velikost a úžasnost
pokladu víry.
Sergej K. Dakov: Odpusť, Natašo!,
vydalo nakladatelství Signum Unitatis v roce
1991, 137 stran. V jablonské farní knihovně –
Modré oddělení, číslo 33.
připravil JF
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Fotky z farní poutě – autor Josef Rada

2

1

4
1. Bartošovice v Orl. horách, kostel sv. Máří
Magdalény
2. Neratov, kostel Panny Marie Nanebevzaté
3. eucharistie v Neratově
4. Vrchní Orlice, kostel sv. Jana Nepomuckého

3

Během poutní mše svaté 25. srpna proběhla sbírka na opravu střechy kostela.
Celkově byla vybrána částka 25 212 Kč. Všem děkujeme!
Příští sbírka na opravu střechy proběhne 20. října – na výročí posvěcení kostela.
Pokud máte zájem napsat příspěvek do farního časopisu Natanael, můžete jej zaslat elektronicky
na adresu natanael.redakce@gmail.com nebo v tištěné či psané formě vhodit do krabičky
připravené v kostele. Uzávěrka dalšího čísla proběhne 15. září. Další reakce, připomínky, náměty
či dotazy jsou rovněž vítány.
redakce
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