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číslo 11                                             březen 2007       zdarma 

 

Milí farníci, 

vstoupili jsme do postní doby, která předchází nejvýznamnějším křesťanským svátkům 

v roce, Velikonocím. Pokusme se využít tuto dobu k zamyšlení nad sebou samými, nad tím, 

že Ježíš Kristus svojí smrtí na kříži spasil naše životy a že je jen na nás, jak se svým životem, 

který nám byl darován, naložíme. Snažme se také o sblížení nejen se svými bližními, ale také 

s Pánem prostřednictvím svátosti smíření. 

 

Pobožnosti křížové cesty v kostele sv. Matěje – vždy v neděli od 15 hod. 

 

4.3. – křížová cesta maminek 

11.3. - křížová cesta tatínků 

18.3. - křížová cesta dětí 

25.3. - křížová cesta seniorů 

1.4. - křížová cesta ulicemi naší čtvrti 

 

Praní  a drobné opravy ministrantského oblečení u sv. Matěje  
 

- odnést domů v neděli 25. března po mši svaté 

- přinést vyprané, vyžehlené a spravené nejpozději v sobotu 31. března, 

 

Jarní - předvelikonoční úklid kostela sv. Matěje 

 

Proběhne v sobotu 31. března od 8.30h. Tentokrát je opravdu nutné důkladně uklidit kostel od 

kúru po sakristii, což se nám na podzim nepovedlo.  

Nebojte se, práce bude pro každého podle jeho schopností i časových možností! 

 

Pravidelný úklid kostela se koná vždy v pátek po mši svaté. 

Pokud se chcete zapojit, rozpis visí na nástěnce vzadu v kostele. 

 

V sobotu 10.3. od  9hod. brigáda na faře u sv. Matěje. Práce je dost, prosíme přijďte! 

 

V kostele sv. Václava pokračuje cyklus přednášek P. Jaroslava Brože „Pokrm Božího slova 

ze stolu církve“ – 5.3., 12.3., 19.3. a 26.3. od 17:30h. 
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Špindlerův Mlýn 2007 

 

Stejně jako v minulém roce jsme se i letos vypravili společně prožít jarní prázdniny do 

Horského střediska Eljon ve Špindlerově Mlýně, které po šesti letech rekonstrukčních prací 

(1997-2003) vzniklo v budově římskokatolické fary. Na týden jsme zapomněli na školu a 

další povinnosti, které na denním programu vystřídalo lyžování, bobování, duchovní 

programy, večer zakončené mší svatou, a spousta dalších krásných věcí, na které bohužel 

během roku spoustě z nás nezbývá čas. O pokrm pro naše duše se po celý týden staral páter 

Andrzej a o blaho našich žalůdků bratr Vojtěch. Oběma tímto moc děkujeme za jejich 

přítomnost a čas, který nám věnovali, a Pánu Bohu děkujeme za to, že kromě jedné zlomené 

lyže, pár odřených skluznic a sem tam nějaké té modřiny proběhlo všechno bez problémů a 

společně jsme prožili pěkný týden! 

 

      

                                       

Fotografie z jarních prázdnin si budete moci prohlédnout ve fotogalerii na  internetových 

stránkách www.matejstranti.com.  

CD s fotkami je také k dispozici u Lukáše. 

 

                                                                                                                                 Lukáš  

 

 

 

 

Důležité upozornění pro rodiče, jejichž děti se připravují na první svaté přijímání 

 

Vážení rodiče, 

je mi velmi líto, že poslední dobou navštěvují  některé děti přípravu na první svaté přijímání, 

která je vždy ve středu od 14:30 hod na faře, velmi nepravidelně či téměř vůbec. Musím Vás 

proto upozornit, že pokud se tato situace okamžitě nezlepší, budu nucen děti, kterých se to 

týká, nepřipustit k prvnímu svatému přijímání! 

 

                                                                                                            P. Andrzej Koch, cmf 

http://www.matejstranti.com/

