
 

 

 

 
 

 

 

 

Kamenice nad Lipou, Těmice, Mnich a Častrov 
 

č. 2/22 

 
 

VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE 
 

     „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z 

nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v 

něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a 

neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom 

byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála 

jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milo-

vaném Synu“ (Ef 1,3-6). 

 

 
Ročník XXXII.          Cena dobrovolná                   Dne: 8. 7. 2022 

 



          Žehnání je božský úkon, který dává život, jehož pramenem je Otec. Jeho 

požehnání je zároveň slovo i dar. U člověka tento výraz znamená klanění a 

odevzdání sebe sama svému Stvořiteli v díkůvzdání. 

        Od počátku až do konce časů je celé Boží dílo požehnáním. Od 

liturgického hymnu prvního stvoření až po zpěvy o nebeském Jeruzalémě 

hlásají inspirovaní autoři plán spásy jako Boží požehnání. 

         Na počátku Bůh žehná živým bytostem, zvláště muži a ženě. Smlouva s 

Noemem a se všemi živými bytostmi obnovuje toto požehnání plodnosti, 

navzdory hříchu člověka, kvůli němuž je půda „zlořečená“. Avšak počínaje 

Abrahámem proniká božské požehnání do lidských dějin, které směřovaly ke 

smrti, aby v nich podnítilo vzestup k životu, k jeho zdroji: vírou „otce věří-

cích“, který dostává požehnání, začínají dějiny spásy. 

       Božská požehnání se projevují v podivuhodných událostech spásného 

dosahu: narození Izáka, vyjití z Egypta (pascha a exodus), darování  

zaslíbené země, vyvolení Davida, přítomnost Boha v chrámě, očistné  

vyhnanství a návrat „malého zbytku“. Zákon, proroci a žalmy, z nichž je 

utkána liturgie vyvoleného národa, připomínají tato božská požehnání a 

zároveň na ně odpovídají chvalozpěvy a díkůčiněním. 

        Boží požehnání se plně zjevuje a sdílí v liturgii církve: Otec je uznáván a 

adorován jako zdroj a cíl všeho požehnání v díle stvoření a spásy; ve svém 

Slově, které se pro nás vtělilo, pro nás zemřelo a vstalo z mrtvých, nás zahrnuje 

svým požehnáním a skrze ně vylévá do našich srdcí dar, v němž jsou všechny 

dary: Ducha svatého. 

        Tak je pochopitelný dvojí rozměr křesťanské liturgie jako odpověď víry a 

lásky na „duchovní požehnání“, kterým nás obdařuje Otec. Z jedné strany 

církev, spojená se svým Pánem „v Duchu svatém“, děkuje Otci za „jeho 

nevýslovný dar“ (2 Kor 9,15) klaněním, chválou a díkůvzdáním. Z druhé 

strany církev nepřestává až do úplného dovršení Božího plánu přinášet Otci 

„oběť vlastních darů“ a naléhavě prosit, aby seslal Ducha svatého na tyto dary, 

na církev samu, na věřící a na celý svět k tomu, aby skrze společenství smrti a 

vzkříšení Krista Velekněze a mocí Ducha svatého tato božská požehnání 

přinášela plody života ke chvále a slávě jeho milosti. 

Katechismus katolické církve str. 286 -287 

 

        Žijeme ve složité době, kdy zažíváme, že svět není takový jako před 

pandemií a ještě k tomu vojenský konflikt na blízké Ukrajině. Jistoty, které 

jsme dříve vnímaly, vzaly za své a nyní slyšíme jen o zhoršení životní úrovně 

díky zdražování a nebezpečí extrémních skupin. Přes všechny problémy které 

vnímáme, je také možné vnímat vlna solidarity a pomoci i to, že si možná 

člověk uvědomuje co je podstatné v našem životě. Že jsme jeden druhému 

darem a také se možná lépe pozná to známé "V nouzi poznáš přítele". Potom i  
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víra v Boha Otce Stvořitele, Syna Spasitele a Ducha Utěšitele má v našem 

životě větší prostor. Proto bych rád chtěl všechny povzbudit, aby nepodléhali 

malověrnosti, ale vnímali všechno jako novou výzvu ke svědectví víry, která 

vede k naději. Proto je důležité vědět, proč věřím a jak víru můžu žít tam, kam 

mne Bůh staví.  

       Přeji požehnané dny prázdnin a dovolené, abyste načerpali nové síly k 

novým výzvám doby. "Nebuďte smutní, radost z Hospodina, ať je vaše síla".  
 

P. Václav Šika   

 
     ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI 

 

V  pátek 24. června 2022 se uskutečnilo Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi 

našeho vikariátu na faře v Nové Cerekvi. Tím jsme spolu s dětmi uzavřeli 

letošní školní rok. 

Akce se konala pod 

záštitou farnosti Pelh-

řimov a  SVČ Síť. Byla 

naplánována trasa s 

názvem "Putování za 

poznáním". Díky dešti-

vému počasí jsme však 

vše, co bylo napláno-

váno, museli narychlo 

změnit. Akce se usku-

tečnila v areálu (v za-

hradě) novocerekvické fary. Jednotlivá stanoviště byla sice blízko sebe, ale 
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 nakonec to vůbec nevadilo. Spíše naopak, všichni byli vděčni, že se spolu 

mohli při plnění úkolů potkávat.  Zapojovali se s chutí nejen malí, ale i velcí. 

Každý si mohl vyzkoušet rybaření, poznávání bylin, výrobu leknínů anebo 

lodiček, ale také zazpívat, zasportovat, vyzkoušet svou paměť, i namalovat své 

prázdninové plány, nebo vyrobit si vlastní placku a hledat poklad. Každý si pak 

zasloužil odměnu. Stihli jsme také opékat buřty a posedět a popovídat si u 

ohýnku. I přes rozmary počasí jsme byli všichni spokojeni a prožili jsme 

příjemné odpoledne. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se zapojili 

do přípravy a zdárného průběhu tohoto odpoledne a ochotně věnovali svůj čas 

pro druhé.         

H. Pechová 

 

 

 

BIŘMOVÁNÍ V KAMENICI NAD LIPOU 
 

     Biřmování se konalo v  kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou 

v sobotu 4. června 2022 v 18.00 hodin. Svátost biřmování  uděloval otec 

biskup Pavel Posád. Biřmování přijalo 7 biřmovanců. 
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1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V KAMENICI N. L.  

se konalo při mši svaté v neděli 12. 6. 2022. Eucharistii poprvé přijalo  

5 dětí. Po mši svaté se konalo pohoštění na faře. 

 
 

FARNÍ INFORMACE 
 

Úterý 5. července - Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, 

patronů Evropy. Mše svatá v Kamenici n. L. bude v 9.30 hodin. 

Neděle 10. 7. 2022 pouť k sv. Prokopu ve Vlásenici - bohoslužba ve 14.00 

hodin  v kapli. 

Pátek 22. července Svátek s. Marie Magdalény - poutní mše svatá v kapli 

na hřbitově Brádlo bude v 18.00 hodin.  (mše svatá v kostele Všech svatých 

nebude). Úklid kaple bude dle domluvy. 

Sobota 30. července - pouť k sv. Anně ve Včelničce, bohoslužba ve 14.00 v 

kapli. 

Pátek 6. srpna - svátek Proměnění Páně. Mše svatá v Kamenici nad Lipou 

bude v 18.00 hodin. 
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Poutě k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie pondělí 15. srpna:  

Mše svatá v Kamenici nad Lipou 18.00 hodin. Poutní bohoslužby v kaplích 

 zasvěcených Nanebevzetí Panny Marie budou takto: 

    - V kapli v Mirotíně  poutní mše svatá v sobotu 13. 8. v 15.00 hodin. 

    - V kapli v Metánově poutní mše svatá  v neděli 14. 8.  v 11.00 hodin. 

                                          (místo mše svaté v Častrově). 

    - V kapli Benešově bohoslužba slova v neděli 14. 8. ve 14.00 hodin. 

Neděle 4. září 2022 konec prázdnin:   Farní odpoledne od 16.00 na faře v 

Kamenici nad Lipou - posezení u čaje i vína a beseda o víře a radostech života. 

Mše svatá u Váňovy studánky bude na svátek Narození Panny Marie ve 

čtvrtek 8. září v 17.00 hodin. 

Společenství starších žen se bude konat na faře každý sudý týden v úterý 

vždy od 15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 12. 7; 26. 7; 9. 8; 

23.8; 6. 9; 20. 9. a 4. 10.2020 

Nové společenství žen o prázdninách nebude.  

Odeslané sbírky od začátku roku: 

Biblický apoštolát neděle 23. 1. 2022:  

Častrov                               1.090,-Kč 

 Mnich                                 1.280,-Kč 

Kamenice nad Lipou          3.938,-Kč 

Haléř sv. Petra neděle 20. 2.2022:   

Mnich                                  1.600,-Kč 

Častrov                                1.025,-Kč 

Kamenice nad Lipou          4.573,-Kč 

Světový den mládeže neděle 13. 3. 2022:                

Častrov                              1.040,-Kč 

Mnich                                 1.470,-Kč 

Kamenice nad Lipou         4 .363,-Kč 

Pomoc pronásledovaným křesťanů neděle 22.5.2022:        

Častrov                                 958,-Kč 

 Mnich                                  980,-Kč 

Kamenice nad Lipou         4.275,-Kč 

Potřeby diecéze neděle 12. 6. 2022:          

Častrov - nekonala se, nabyla mše svatá 

 Mnich                                1535,-Kč 

 Kamenice nad Lipou        4.023,-Kč 

Postní pokladničky na podporu Ukrajiny:  

Celkem za všechny farnosti, které zpravuji:           16.732,-Kč  
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY 

 
     Vážení a milí čtenáři,  

     Přinášíme nové informace o tom, co se u nás za poslední období událo i o 

tom, co nás v nejbližší době čeká. 

Období od února nebylo pro mnohé z nás jednoduché. Válka na Ukrajině 

zasáhla životy mnoha lidí po celém světě. Sotva jsme zdárně ukončili 

Tříkrálovou sbírku, vyvstala další potřeba pomoci. Ihned od počátku válečného 

konfliktu jsme se aktivně zúčastnili v Kamenici nad Lipou i bližším okolí 

organizace pomoci. Za velmi krátkou dobu se nám podařilo téměř nemožné a 

nepředstavitelné. V bývalém hotelu Lípa vzniklo Centrum pomoci pro 

ukrajinské uprchlíky. Solidarita lidí byla v tu dobu nad očekávání velká a 

podařilo se nasbírat spoustu materiálu a potravin, které byli postupně 

rozdávány příchozím. Jednalo se o více jak 100 příchozích žen a dětí. 

Z počátku byla pomoc poskytována 3x týdně, později 1x za 14 dní a nyní je 

výdej potravinové a materiální pomoci 1x za 4 týdny. Do Centra pomoci si 

jezdí i maminky s dětmi, které našly dočasné bydliště v okolí Černovic nebo 

Žďáru u Nové Včelnice. Díky výtěžku z benefičního koncertu od ZUŠ 

Kamenice nad Lipou jsme zakoupili sportovní a školní potřeby pro děti, které 

udělaly všem velkou radost.  

     Naše ostatní služby fungují nyní bez omezení. Velkou radostí je možnost 

setkávat se opět v klubu seniorů a zažívat společně mnoho krásných zážitků. 

Společně se navštívilo například planetárium v Jindřichově Hradci, vyrábělo se 

mnoho krásných výrobků pro radost i chuť na Pouťový jarmark a další aktivity, 

které všechny baví. Klub se koná vždy v pondělí od 14 hod.  

Po dvouleté přestávce jsme pořádali tradiční Pouťový jarmark. Výtěžkem opět 

podpoříme zdravotně postiženou holčičku Alenku v Bělorusku. Prodej byl před 

kostelem a také na prostranství pouti po celou neděli. Děkujeme všem, kdo nás 

nákupem přišel podpořit.  

     Před šesti lety jsme byli plni očekávání, ale i obav z toho, jak bude 

dobročinný obchůdek Dobromysl fungovat. Šli jsme do toho bez jakýchkoliv 

zkušeností, ale hlavně s nadšením. Obchůdek oslaví 1. července své 6 

narozeniny. Máme z toho velkou radost a děkujeme všem, kdo nás podporuje. 

Ať už svým darem či svým nákupem. Dobromysl podporuje prodejem výrobků 

více jak 15 chráněných a terapeutických dílen. Přejeme mu ještě mnoho 

dlouhých let a hodně spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi vrací. 
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     A co nás čeká?  
 

     O prázdninách se budeme těšit se svou kreativní dílničku ve dnech 13.-17. 

července při Hračkobraní na malé i velké kreativce . Najdete nás tradičně ve 

spodní části zámecké zahrady pod kamenickou lípou.  

     Od srpna posílíme naše řady o jednoho člena a vzhledem k rozrůstajícímu 

se personálu potřebujeme i další prostory. Proto jsme se s panem farářem 

domluvili a rekonstruujeme na faře místnost v horním patře, která bude sloužit 

za prvé jako skládek a za druhé kancelář pro ekonomický a ředitelský úsek .  

Na podporu terénní pečovatelské služby a našich činností lze přispívat na 

sbírkový účet: 2302203099/2010 a moc za to děkujeme.  

 

     Všem přejeme pevné zdraví a dětem prázdniny plné sluníčka a pěkných 

zážitků.  

 

- Terénní pečovatelská služba – 733 755 837 

- Půjčovna kompenzačních pomůcek – 733 755 837 

- Senior Taxi – 731 402 838 

- Senior Klub – 730 526 883 

- Dobromysl, obchod + sběrna pro čistírnu a prádelnu – 723 001 179 

 

J. Koubová, www.kamenice.charita.cz 

 

 

POZVÁNKA NA VARHANNÍ KONCRT 

TOMÁŠE THONA 
 

     V sobotu 20. srpna od 

19. hodin se uskuteční 

v kostele Všech svatých 

v Kamenici nad Lipou 

koncert varhaníka Tomáše 

Thona s názvem Bohuslav 

Matěj Černohorský a 

„jeho“ pražská škola.  

     Záměrem koncertního 

projektu je ukázat bohatství a 

invenci českých skladatelů, u nichž můžeme nalézt přímé či zprostředko- 
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vané vazby k „zakladateli“ české varhaní tvorby – B. M. Černohorské-

mu. Ten patří k těm, kteří vyšli ze složitého prostředí a často nalézali 

uplatnění za hranicemi rodné země. Podíváme-li se na hudební mapu 

Evropy 18. století, snadno dohledáme, že v každém větším městě, ve 

šlechtických rezidencích, divadelních orchestrech, ve všech významných 

hudebních centrech působili čeští hudebníci. Vnesli do evropské hudby 

osobitý tón, mnohé technické i výrazové novinky a inspiraci melodikou 

české lidové písně. V tomto období se zrodilo v Čechách a na Moravě 

několik pozoruhodných osobností, které zasáhly do světového hudebního 

dění. Charles Burney (1775) píše o zlaté době české hudební kultury a s 

tím je spojeno označení tradicí 

profilované rčení Čechy 

konzervatoř Evropy.   

     Na programu koncertu zazní 

skladby Bohuslava Matěje 

Černohorského, Jana Zacha, 

Josefa Ferdinanda Norberta 

Segera, Františka Xavera Brixiho 

a Jana Křtitele Kuchaře. 

     Tomáš Thon je absolventem 

Akademie múzických umění v 

Praze a Conservatoire National RueilMalmaison v Paříži. Zúčastnil se 

mnoha mistrovských varhanních kurzů (ČR, Polsko, Francie). Obdržel 2. 

cenu v Soutěži mladých varhaníků v Opavě a stal se také finalistou 

mezinárodních soutěží ve Francii a Německu. Za interpretaci skladeb 

Petra Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem a jako stipendista 

tohoto fondu studoval varhanní dílo P. Ebena přímo pod jeho vedením. 

Při svých koncertních vystoupeních se T. Thon zaměřuje zejména na 

barokní hudbu se snahou o historicky poučenou interpretaci a na hudbu 

20. století. Vyučoval na konzervatořích v Kroměříži, Ostravě, Opavě a 

Olomouci. V roce 1992 založil hudební vydavatelství ARTTHON, které 

se zabývá vydáváním zejména české varhanní hudby 16. – 18. století a 

badatelsky se podílí na vydávaných titulech. 

 

Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné. 

Lukáš Krajíček 

lukas@krajicek.net 
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NOVÉ KNIHY VE FARNÍ PRODEJNĚ: 
 

Marek Orko Vácha: O MÁLO MENŠÍ NEŽ ANDĚLÉ 

Co je největším problémem naší doby? Molekulární biolog a katolický kněz 

Marek Orko Vácha odpovídá na tuto otázku v sedmi obrazech. 

Za největší problém současné Evropské unie považuji, možná překvapivě a 

paradoxně, otázky kdo jsem, kdo jsme, kdo je člověk. Nikdy v dějinách nebyla 

odpověď důležitější než dnes. Podle odpovědi se budou psát zákony, podle 

odpovědi se budeme chovat sobecky, nebo laskavě, podle odpovědi budeme 

mít, nebo nebudeme mít děti,“ píše. Cena 90,- Kč. 
 

Guy Gilbert: SAMOTA 

Ve své nové knize se Guy Gilbert zamýšlí nad fenoménem samoty. Ta pro něj 

není omezena jen na fyzickou nepřítomnost jiných lidí v nejbližším okolí. 

Mluví i o pocitu osamělosti uprostřed davu, o vyloučení – ať už sociálním, 

nebo fyzickém, daném hendikepem –, o samotě starých lidí, o samotě po 

rozvodu nebo smrti blízkého člověka, o samotě chudých, cizinců či sebevrahů. 

Nabízí ovšem i cesty ze samoty skrze službu druhým, odpuštění, pokoru, sílu 

modlitby, a v neposlední řadě se obrací i na prarodiče, často trpící pocitem 

samoty, a ukazuje jim jejich výjimečný úkol v rámci rodiny a společnosti.  

Cena 140,- Kč. 
 

Max Kašparů: PO PROVAZE KE KRISTU 

Za úspěchem knížek Maxe Kašparů stojí hluboká lidskost autora i jeho znalost 

lidských srdcí. Provaz či lano je obrazem a symbolem křehkosti, provizoria i 

umění cesty k Bohu. Jako lidé vycházíme z „kopečku naší obyčejné všedno-

dennosti, situovaného na okraji srázu naší konečnosti“ a přicházíme k „vysoké 

hoře, jejíž vrchol je vždy nad oblaky a na jejímž temeni stojí živý Ježíš“. 

Inspirativní dílko je adresováno všem, kteří hledají v životě novou, trochu 

akrobatickou, ale přesto bezpečnou cestu ke smyslu života – k Bohu. Cena 

180,- Kč. 
 

Iva Horhová, André Le-Blanc: KOMIKSOVÝ NOVÝ ZÁKON 

Po celkovém vydání oblíbené Komiksové Bible vychází i Komiksový Nový 

zákon. Kniha zahrnuje přes 70 příběhů o Ježíšově narození a skutcích, jeho 

posledních dnech, vzniku církve i osudech apoštola Pavla. 

V jednoduchosti je krása – nejspíš proto si „komiksovku“ oblíbili nejen malí 

čtenáři i v naší zemi. Zlevněno z 289,- Kč na 175,- Kč. 

 

 

V prodejně lze zakoupit též několik brožurek z Fatimu Vranov nad Dyjí. 
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Modlitba k Duchu svatému 

Duchu svatý, jenž naplňuješ srdce radostí, dej nám poznat hluboký smysl právě 

přítomného okamžiku, připrav naše nitro, abychom každý okamžik prožívali ve 

víře, v tvou milující blízkost, v naději jež neklame, v lásce, jež nečeká odměnu. 

Duchu pravdy, Duchu církve, jíž zjevuješ hlubiny Boží, 

veď lidstvo k poznání Ježíše z Nazareta jako Pána slávy, Spasitele světa a 

nejvyšší naplnění dějin. 
  

Duchu Stvořiteli, skrytý původce Božího království, dej ať církev v moci tvých 

svatých darů odvážně projde třetím tisíciletím, aby budoucím generacím 

přinesla světlo zachraňujícího slova. 
  

Duchu svatosti, Božský dechu, jenž hýbeš vesmírem, přijď a obnov tvář země. 

Vzbuď v křesťanech touhu po plné jednotě, aby byli ve světě účinným 

znamením a nástrojem úzkého spojení s Bohem a jednoty celého lidského 

pokolení. 
  

Duchu společenství, oživovateli a oporo církve, učiň ať bohatství charismat a 

služeb přispívá k jednotě Kristova těla; učiň ať laici, řeholníci a kněží společně 

pracují na budování Božího království. 
  

Duchu Utěšiteli, nevyčerpatelný prameni radosti a pokoje, vzbuď solidaritu s 

těmi, kdo trpí nouzí, daruj nemocným potřebnou pomoc, naplň utištěné vírou a 

nadějí, posilni všechny v jejich úsilí o lepší budoucnost. 
  

Duchu moudrosti, jenž se dotýkáš srdcí a smyslů, veď vědu a techniku na cestu 

služby životu, spravedlnosti a pokoje. Učiň plodným dialog se zástupci jiných 

náboženství, ať se rozličné kultury otevřou hodnotám evangelia. 
  

Duchu života, skrze tebe se Slovo stalo Tělem v lůně Panny, ženy ztišení a 

naslouchání, učiň nás vnímavými na podněty tvé lásky, a připravenými stále 

poznávat znamení času, která nám předkládáš na cestě dějinami. 
  

Tobě Duchu lásky, všemohoucímu Otci a jednorozenému Synu  

buď chvála a sláva nyní a na věky věků. Amen. 
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Neděle 3. 7. 14.. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 4. 7. Památka sv. Prokopa, opata 

Úterý 5. 7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA  

A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY 

Neděle 10. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 

Čtvrtek 14. 7. Památka bl. Hroznaty, mučedníka 

Pátek 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 

Neděle 17. 7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pátek 22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény 

Sobota 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 

Neděle 24. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 

Úterý 26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

Středa  27. 7. Památka sv. Gorazda a druhú 

Pátek 29. 7. Památka sv. Marty, Marie a Lazara 

Neděle 31. 7. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč, církve 

Čtvrtek 4. 8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

Sobota 6. 8. SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

Neděle 7. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 8. 8. Památka sv. Dominika, kněze 

Úterý 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice 

Středa 10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

Čtvrtek 11. 8. Památka sv. Kláry, panny 

Neděle 14. 8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pomdělí 15. 8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Sobota 20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

Neděle 21. 8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Pondělí 22. 8. Památka Panny Marie Královny 

Středa 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

Sobota 27. 8. Památka sv. Moniky 

Neděle 28. 8. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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