Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich

č. 3/14

Svatý Prokop
- narozen kolem r. 970, založil klášter na Sázavě, kde 25.3.1053 zemřel
- má svátek 4. července. Je mu zasvěcena kaple ve Vlásenici.

Ročník XXV.

Cena dobrovolná

Dne: 20. 6. 2014

UŽ JE TO TADY
Prožíváme konec školního roku a již se možná těšíme na čas prázdnin
a dovolených, čas odpočinku. Je to už rok co jsem zde nastoupil ke
kněžské službě. Čím je člověk starší, tak se zdá, že čas plyne rychleji a
přesto den má stejně hodin a hodina má stejně minut, jako měla za
našeho dětství. Někteří rádi používají slova „nemám čas - musím spěchat
– počkej, někdy se zastavím“…. Léto, čas dovolených a prázdnin je
příležitost se zastavit, nespěchat, mít čas, dělat něco co mě baví a mám
rád. Čas je velikým darem od Boha. V prostoru času poznávám sebe
i své bližní, roste totiž moje láska i důvěra. Pokud budeme mít málo času
na své nejbližší, může se stát, že se odcizíme mezi sebou a ztratíme
důvěru a ochladne i láska. Proto společně strávený čas je příležitostí
k poznání, co těší a potřebují moji nejbližší, ale i poznání co já sám
potřebuji a je tedy důležité. Ve škole i v práci celý rok musím dělat to,
co po mně druzí chtějí, ale o dovolené a prázdninách můžu dělat to, co
chci já sám. Odpočinek není nic nedělání, ale určitá změna a obměna
zajeté práce. Možná také jde o nové poznání, co ve mně dříme za talent.
Na cestách v době odpočinku navštivte i nějaké poutní místo kde můžete
zakusit nově Boží velikost a lásku. Mějme oči otevřené i pro duchovní
Boží krásu aby se i duše obnovila.
Přeji Boží požehnání pro Vaše rodiny a na všech Vašich cestách,
abyste dobře naplnily čas, který je velikým darem od Boha.
P. Václav Šika

SLUNCE NÁS ZAHŘÍVÁ
A PRONIKÁ CELÝM TĚLEM
Když si sednu na slunce, vím, že mě zcela zahaluje hřejivá láska Boží. Jako
slunce zahřívá kůži a pak proniká celým tělem, tak i Boží láska chce proniknout do všech pórů mého těla. Boží láska není něco čistě pomyslného. Je
zakusitelná právě v tvorstvu, ve slunci, které mě prozařuje, nebo ve větru, který
mě něžně hladí.
(Anselm Grün, z knihy: Bydlet v domě lásky
vydalo Karmelitánské nakladatelství)
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PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
Vyhlašuji soutěž na dobu dovolených a prázdnin pro celou
rodinu:
Soutěžící:

Manželé sami
rodiče a děti
jeden rodič a dítě
prarodič a vnouče
děti bez rodičů

Úkol: V období červen až září 2014 navštívit nějaké poutní místo (třeba
i malé) u nás, nebo v zahraničí a přivést odtud důkaz, že jsme tam byli
(sv. obrázek, pohlednici, fotku, nebo vlastnoručně namalovaný
obrázek).
Kategorie:

I. Poutní místo Čechy a Morava
II. Poutní místo v zahraničí

Ceny:

Lahev vína, stolní hra a překvapení

Vyhodnocení: „Farní den“ - neděle 21. září 2014 v 14.00 na faře

ŽALUDY A DÝNĚ
Jeden starý příběh vypráví o ženě, která se procházela po lukách a uvažovala o přírodě. Jak tak šla, padl jí pohled na pole plné zlatých dýní. V rohu
pole stál mohutný, rozložitý dub. Usedla pod něj a uvažovala o zvláštním
rozmaru přírody, která umístila na silné dubové větve drobné žaludy, ale
obrovité dýně na křehké zelené výhonky. To tedy Stvořitel pěkně šlápl vedle,
napadlo ji. Měl přece dát malé žaludy na slabé stonky a velké dýně na mohutné
větve.
Padla na ni únava, i natáhla se pod strom, aby si trochu zdřímla. Ale za pár
minut se probudila, protože ji cvrnknul do nosu padající žalud. Maličko se
zasmála, podrbala si nos a pomyslela si, že třeba měl Bůh přece jen nakonec
pravdu.
(Z knihy B. Cavanaugha: Kup si los a jiné příběhy,
Karmelitánské nakladatelství, www.kna.cz)
3

FARNÍ INFORMACE
O slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v úterý 24. června bude mše svatá
v Kamenici n. Lipou v 18.00 hodin.
O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude mše
svatá v Kamenici n. Lipou v 18.00 hodin, po mši svaté bude zasvěcení
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, adorace a svátostné požehnání.
Sraz rodáků v Těmicích se koná v sobotu 28. června – mše svatá v kostele
sv. Jana Evangelisty bude ve 14.00 hodin.
Pouť v Mnichu v kostele sv. Jana Křtitele bude v neděli 29. června. Poutní
mše svatá bude v 8.00 hodin.
O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v sobotu 5. července bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 9.30 hodin.
Poutní mše svatá ve Vlásenici, v kapli sv. Prokopa, bude v neděli
6. července ve 14.00 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude
letos v den její památky v úterý 22. července v 17.00 hodin. Úklid kaple bude
v pondělí 21. července od 9.30 hodin.
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v pátek 15. srpna bude mše svatá
v Kamenici nad Lipou v 18.00 hodin.
Poutní mše svatá v Benešově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude
v neděli 17. srpna v 11.00 hodin. V Těmicích mše svatá tuto neděli nebude,
bude tam již v sobotu 16. srpna v 18.00 hodin. V Lidmani tuto sobotu mše
svatá nebude.
Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Lidmani bude
v sobotu 13. září v 18.00 hodin.

FARNÍ DEN V KAMENICI NAD LIPOU
V neděli 21. září od 14.00 hodin bude na faře a farní zahradě
v Kamenici nad Lipou setkání farnosti s posezením a pohoštěním.
Program bude ještě upřesněn. Rezervujte si tento den pro toto
setkání!
Poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Babíně bude sloužena v sobotu 27.
září v 16.00 hodin.
Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude
v neděli 28. září v 11.00 hodin. Mše svatá v Mnichu v tu neděli výjimečně
nebude, mše svatá v Těmicích bude již v 8.00 hodin.
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Hubertská mše svatá bude v kostele v Kamenici n. L. v sobotu 11. října
v 10.00 hodin. Kázat bude jáhen Jaroslav Max Kašparů, hudební doprovod
lesní rohy, speciální výzdoba kostela. Po mši svaté budou mít myslivci na faře
pohoštění.
Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od
15.00 hodin. V příštím období to budou tato úterý: 24. 6; 8. 7; 5. 8; 19. 8; 2. 9;
16. 9. a 30. 9.
Sbírky: Při sbírce na potřeby diecéze v neděli 8. června se vybralo v Kamenici n.
Lipou 3.022,- Kč, v Těmicích 820,- Kč a v Mnichu 869,- Kč. Další celodiecézní
sbírky budou v neděli 3. srpna na Charitu a v neděli 14. září na bohoslovce.
Charismatická konference se koná v Brně od 9. do 13. července. Motto: "Pane,
nauč nás modlit se" (Lk 11,1). Bližší informace na http://konference.cho.cz.
Možno se zúčastnit třeba na 1 den. Přímé přenosy bude vysílat TV NOE.
Pouť v Kostelním Vydří: 13. 7. Malá pouť – mše svaté v 8.00 a 10.00
16. 7. Kněžská pouť – mše svatá v 10.00
20. 7. Velká pouť – mše sv. v 8.00; 9.30 a 11.00
Cestovní kancelář PALOMINO pořádá od 12. srpna poutní zájezd na
italská poutní místa Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte Casino, Assisi,
aj. Zúčastní se ho několik farníků z Kamenice n. L, Pacova a Mnichu.
Duchovní doprovod P. Tomáš Hajda z Pacova. Ještě je několik volných míst,
přihlásit se můžete u Jana Šimáka. Bližší informace na nástěnce v kostele.
Oprava kostela Narození Panny Marie v Lidmani:
V Lidmani finišuje celková oprava kostela, je opraven krov, přeložení
střechy, nově oplechovaná věž, opraven kříž a do báně pod křížem jsou
vloženy dokumenty pro budoucí generace. Dále je opravena vnější omítka
kostela a začíná se natírat barvou. Ještě bude uděláno vnější odvodnění zdí
kostela a celková oprava a výmalba omítek uvnitř kostela.
Proto bude od pondělí 23. 06. 2014 do pátku 1. 08. 2014 kostel pro
veřejnost uzavřen. Bude Nejsvětější svátost ze svatostánku odnesena a
bohoslužby zde nebudou konány. Poslední mše svatá před uzavřením bude
v sobotu 21. 06. 2014 a další bude až v sobotu 02. 08. 2014 po vnitřní opravě.
Toto opatření je nutné a pomůže k provedení prací, děkuji za pochopení.

Národní pouť rodin Motto: Fandíme rodině
Žďár nad Sázavou – Klášter
29. – 30. Srpna 2014
Podrobné informace a program pouti: www.narodnipoutrodin.cz , nebo
na nástěnce v kostele.
5

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ
23. května se naše farnost zapojila do celonárodního projektu Noc kostelů.
Spolu se členy sboru Českobratrské církve evangelické jsme vytvořili program,
kterým jsme chtěli přiblížit činnost církví široké veřejnosti. V průběhu programu si návštěvníci mohli prohlédnout kostel Všech Svatých a modlitebnu ČCE
včetně prostor, které jsou ne vždy přístupné veřejnosti. Přes odlišnosti v jednotlivých církvích probíhala příprava programu v přátelské atmosféře.
V našem městě se Noc kostelů uskutečnila letos poprvé, proto jsme měli
obavu o zdárný průběh. Byli jsme však mile překvapeni velkou účastí
veřejnosti, a to i přes nepříznivé počasí a souběžně probíhající akce.
Mé velké poděkování patří všem pořadatelům a účinkujícím, kteří vážili
mnohdy dlouhou cestu a věnovali svůj čas k zajištění zdárného průběhu Noci
kostelů.
Jana Štěpánová.

* * * * *
K pořádání noci kostelů v naší farnosti jsem byl trochu skeptický, moc jsem
nevěřil, že program bude dosti navštíven. Skutečnost však předčila veškeré mé
očekávání. Přes špatné počasí se v kostele vystřídalo podle mých odhadů více
než 200 osob, jenom na věž vystoupalo kolem 100 návštěvníků. Zlatým bodem
programu bylo vystoupení 35 členného souboru Canto Castro, který zazpíval
několik písní ze svého repertoáru. Pozadu nezůstal ani sbor Lípa a děti ze
základní umělecké školy. Škoda, že se koncertů zúčastnilo jen minimum našich
farníků. Nasvícení kostela
svíčkami bylo okouzlující.
Účast na programu pro děti
byla
trochu
ovlivněna
bouřkou a průtrží mračen. I
tak se sešlo několik dětí, pro
které bylo mimo různé hry
připraveno také malování
skleněného okna, které
potom zůstalo v kostele
vystaveno. Již nyní se
můžeme těšit na program
Noci kostelů v roce 2015.
Jan Šimák.
Několik dětí se zúčastnilo lampionového průvodu
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ZÁJEZD NA SVATOU HORU
V sobotu 31. května, na svátek Navštívení Panny Marie, navštívilo 44
poutníků z Kamenice nad Lipou, Těmic, Černovic, Hojovic a Nové
Včelnice poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Po cestě autobusem jsme
se pomodlili růženec a zazpívali mariánské písně. Ochotný řidič pan
Kolář nás vyvezl
až k bazilice, což
ocenili zvláště
starší poutníci.
Ještě společné
foto a zamířili
jsme do poutního areálu.Cestou
jsme se potkali
s poutníky z Pacova, kteří přijeli
také autobusem
se svým duchovním správcem P. Hajdou. První mši svatou v 9.00 hodin
sloužil P. Jan Sokulski, koncelebroval P. Tomáš Hajda. Druhou mši
svatou v 10.30 sloužil P. Stanislav Muzikář, koncelebroval P. Václav
Šika. Po bohoslužbách jsme se došli naobědvat do poutního areálu a
zakoupit dárkové předměty. O půl jedné začínala křížová cesta
v ambitech pro naši i pacovskou farnost, kterou vedli naši duchovní
otcové. Společnou májovou pobožností s žehnáním zakoupených
předmětů jsme duchovní program na Svaté Hoře zakončili.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Sepekově u Milevska. Je to
mariánské poutní místo, kterému se říká Malá Svatá Hora. Ochotná
kostelnice nám podala zasvěcený výklad o historii tohoto potního místa.
Po prohlídce jsme si zazpívali celou píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe
a bavorské litanie k Panně Marii. Ještě jsme si prohlédli faru a pak již
zamířili k domovu.
Děkujeme Bohu i naší nebeské Matce za krásné počasí, které nás na
této pouti provázelo, za šťastný návrat i za všechny obdržené milosti.
Jan Šimák
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY
Setkání seniorů a studentek SOU Kamenice n.L.
Ve čtvrtek 10. dubna se sešli v budově Domova mládeže při SOU Kamenice n.
L. senioři se studentkami. Od 15 hodin se uskutečnilo společné tvoření. Sešlo
se 25 seniorů, kterým děvčata
předvedla, pod vedením paní
Smrčkové, paličkovou techniku
a pletení z pediku. Sami si
všichni mohli vytvořit motýlka
z pediku. Občerstvení a odvozy
zajistili zaměstnanci Farní
charity. Příjemné setkání se
ukončilo kolem 17,30 hodin.
Moc děkujeme vedení Domova
mládeže za poskytnutí zázemí, za pomoc s přípravou a především za krásnou
dekoraci.

Aktuální a ukončené sbírky
•
•

•

•

Nadále probíhá ve Farní charitě sbírka plastových víček a sběr
použitého šatstva.
Nově můžete přispět i použitými (nepoškozenými) dioptrickými i
slunečními brýlemi. My je společně pošleme organizaci Namasté
Nepál, která pomáhá zrakově postiženým lidem v Nepálu. Sbírka bude
probíhat celoročně.
Finanční sbírka na pomoc Ukrajině byla k 30.04.2014 ukončena.
Sbírka probíhala od 10.02.2014 a její výtěžek činí 5.023,- Kč. Penízy
budou převedeny na sbírkové konto Charity ČR, která vysílá svou
pomoc na Ukrajinu.
Finanční sbírka Postní almužna probíhala ve farnostech Kamenice nad
Lipou, Mnich, Lidmaň a Těmice od 05.03. do 21.04.2014. Celkem se
vrátilo 28 papírových kasiček, jejichž obsah byl v pondělí za
přítomnosti zástupců Farní charity a pana faráře spočítán. Celkový
výtěžek předčil loňský rok o necelé 2000,- Kč, za což moc děkujeme.
Výtěžek je 8.983,- Kč.
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Z výtěžku prozatím podpoříme:
Domov sv. Alžběty pro matku a dítě – Veselíčko
1.000,- Kč
Lidé bez domova – Noclehárna sv. Antonína J. Hradec
1.000,- Kč
Zbylé peníze budou použity na pomoc potřebným v průběhu roku 2014
podle aktuální situace.

Aktuální sbírka: Adopce na dálku není o skutečné adopci dítěte, ale ve
skutečnosti se jedná o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti. Takto
vložené peníze se stávají pro dítě trvalým vkladem do života. Ročně se přispívá
částkou 6 000,- Kč. Prosíme, přemýšlejte o účasti na těchto projektech.

I MY, ZAMĚSTNANCI FARNÍ CHARITY KAMENICE NAD
LIPOU, JSME SE ROZHODLI PRO ADOPCI
Pro jednotlivce je vždy těžké se pro tento krok rozhodnout, ale pro skupinu lidí
s dobrým srdcem není nic překážkou. Proto i VY se můžete stát „adoptivním
rodičem“ a společně s námi pomáhat. Touto pomocí můžeme dítěti změnit celý
život a dát mu šanci na lepší budoucnost. Zaměstnanci FCH se rozhodnou pro
dítě, kterému společně pomůžeme.

PŘISPĚT MŮŽETE JAKOUKOLIV ČÁSTKOU
MŮŽETE PŘISPĚT I NA NÁŠ ÚČET: 170318142/0300
(poznámka ADOPCE NA DÁLKU)
Více informací ohledně naší činnosti najdete na www.kamenice.charita.cz
Děkujeme všem lidem s dobrým srdcem za finanční příspěvky.
Přednáška 1. pomoci
23.06.2014 od 14,30 hod proběhne na Fch přednáška 1. pomoci.
Všichni zaměstnanci FCH Kamenice nad Lipou se zúčastní přednášky 1.
pomoci, kterou povede zkušená záchranářka paní Eva Křepinská z Počátek.
Získané znalosti a předané zkušenosti od odborníka jistě oceníme nejenom v
naší práci, ale i v osobním každodenním životě.
Sbírka brýlí pro Nepál
Farní charita Kamenice nad Lipou sbírá dioptrické i sluneční brýle, které
následně zašle na pomoc lidem v Nepálu. Použité, ale nepoškozené brýle
vybíráme celoročně. K 10. červnu jsme vybrali 30 brýlí. Děkujeme.
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V programu Noci kostelů bylo též střídavé čtení dějin naší farnosti. Protože
se uskutečnilo až pozdě večer za malé účasti, bylo vynecháno čtení velmi
starého dokumentu o založení špitálu. Proto jsme se rozhodli tento dokument
uveřejnit na pokračování v našich Farních listech:

Založení a nadání špitálu v Kamenici n. L. 1359 – 14. října
(Z „Libri erictionum archidioecesis pragensis“ přeložil Fr. Vlasák)

„My, Tobiáš z Bechyně, nazvaný z Kamenice, a Jindřich, jediný syn jeho,
známo činíme, že na odpuštění hříchů svých a na spasení duší všech našich
předků, založili jsme zcela nový špitál uvnitř zdí v městě Kamenici ke cti sv.
Václava, mučedníka slavného a sv. Alžběty, vdovy, blízko farního chrámu
Páně sv. apoštolů Petra a Pavla.
Na nadání však toho špitálu, na výživu špitálníků a za služby konané o výročních dnech dole uvedených, dědičně a mocí práva svého darujeme zboží
(statky) nížepsané, totiž dvorec náš Vlčetín s veškerým příslušenstvím, též 6 ½
lánu v Benešově horním, též 1 lán v Kamenici s poli, zahradami a lukami na
zřízení jednoho dvoru poplužního. Též dáváme špitálu našemu celý desátek ze
všeho ovoce, zeleniny a rostlin naší zahrady v Kamenici u rybníka se nacházející. Též dovolujeme to, že špitálu lze upotřebiti z lesa velikého, Pravíkovského
jmenovaného, všechno dříví suché a klestové k vytápění světnic na přívarek a
k vaření pokrmů na věčné budoucí časy. Též dáváme 9 úlů včel špitálu, by
správce neb jeho představený uchovával med pro špitálníky a z vosku pak 4
svíce zdělati dal, s tíží 16 liber; a to vždy se má zachovávati. Žádáme, aby ve
špitále našem nejméně 13 špitálníků se nalézalo, a sice tak, aby na místě
ubylých jiní na místo jejich ustanoveni byli, dají-li se najíti, neb žádají-li
přijati býti. Též nařizujeme, by špitálníci měli správce neb představeného
z Kamenice, jehož my neb naši zástupci sami ustanoví. Týž správce za svoji
práci mějž z důchodů špitálu ročně 70 grošů (l groš = 12 haléřů vídenských =
35 krejcarů ra. čísla za Václava II.) a sice polovici ať dostává na den sv. Jiřího
a druhou polovici na sv. Havla. Týž správce ať polní hospodářství a jiné svrchu
jmenované důchody tak spravuje, aby vždy každý špitálník měl v pastuší
brašně chutný jedlý chléb z výražky, a sice tolik, mnoho-li pro své živobytí
spotřebuje: denně ať každému špitálníku nejméně l pinta piva míry pražské se
dostane. Tyto však krmě ať dostávají špitálníci: každý den 2 jídla ráno, jedno
masité a druhé moučné; k obědu aneb k večeři sestávejž jedno jídlo z hráchu,
řípy neb zeleniny s masem, je-li masa požívati dovoleno; jinak v postě místo
masa pochutnejž si každý špitálník na 2 vejcích.
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Též chceme, aby o slavnostech Páně, totiž na Narození, Obřezání, Zjevení,
Vzkříšení Páně, na Letnice, sv. Trojici a Boží Tělo, pak na všechny svátky
Panny Marie, sv. Michala archanděla, sv. Jana Křtitele, na veškeré dni sv.
apoštolův a evangelistův, na den posvěcení řečeného špitálu, též o svátku
10.000 vojínů mučedníků, na slavnost sv. Václava, sv. Řehoře, sv. Benedikta,
sv. Alžběty, patronky špitálu, sv. Máří Magdalény, Kateřiny, Markéty, Doroty,
Barbory, Anežky, na Všech Svatých, na dušičky a každou neděli ráno dostávali
ještě třetí jídlo, a to z masa vždy čerstvého a v dávce dostatečné; v postě však a
v adventu a na jiné církevní postní dny ať dostávají domácí jídla a luštěniny,
hrách, zeleninu, apod., a to v hojnosti; na místo pátého jídla ať se jim dává
slaneček aneb jiná příloha krmě, nelze-li slanečky dostati.
(pokračování příště)

☺☺☺HUMOR☺☺☺
☺Po křtu říká kněz rodičům dítěte: „Vaše miminko se drželo velmi statečně,
ani nezaplakalo.“„Není divu, celý týden jsme to trénovali s kropící konvičkou.“
☺Muslim se připravuje na křest. Zeptá se svého anglikánského přítele, co si
má vzít na sebe, co je přiměřené pro tak slavnostní chvíli. „To se mě ptáš moc.
Naši mají při křtu zpravidla plínky!“
☺Kardinál Hohenlohe měl svátek. Ráno vstoupil do jeho pokoje komorník se
svíčkou v ruce a blahopřál mu: „Eminence, přináším vám světlo pozemské.
Kéž vám Bůh poskytne světlo věčné!“ Kardinálovi se to líbilo, komorníka
pochválil a obdaroval. Komorník se tím pochlubil v čeledníku. Nedlouho poté
přišel do kardinálovy komnaty sluha, aby zatopil. Pravil: „Eminence, přináším
vám oheň pozemský, kéž vám Bůh připraví oheň věčný!“
☺Při hodině náboženství dostanou děti za úkol, aby v týdnu někomu
prokázaly nějaké dobro, i když to třeba nebude snadné. Farář se pak ptá dětí,
jak dopadly. Malý Čeněk vypráví: „Převedl jsem jednu starou paní přes ulici.“
„A bylo to těžké?“ „A jak“ odpoví Čeněk, „kdybyste viděli, jak ta se bránila!“
☺Teta má na starosti čtyřletého synovce. Připravila mu něco dobrého k obědu, a než se dají do jídla, zeptá se: „Tomáši, co říká maminka před jídlem?“
Malý neodpovídá. „Přece víš Tomáši, před jídlem?“ Tu vyhrkne: „Nepokecejte se, vy čuňata!“
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, PATRONŮ EVROPY
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Kláry, panny
Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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