
MILOVAT

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu, slavíme 

Velikonoce. Úvodem mi dovolte popřát 

jménem redakční rady a také komunity 

redemptoristů požehnané Velikonoce. 

Děkujeme vám, že máte zájem o Svatojánský 

hlas. Snažíme se, aby vás dané číslo obohatilo 

n e j e n o m  p o  s t r á n c e  i n f o r m a č n í , 

ale také duchovní. 

Když někdo obětuje svůj život za někoho, musí 

mít pro to důvod. Ježíš zemřel na kříži, 

ale také vstal z mrtvých kvůli nám. On věděl, 

proč to dělá. Evangelista Jan píše: „Neboť Bůh 

tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 

aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 

život věčný.“ (Jn 3,16) Ježíšova láska chce být 

v každém srdci. Jeho láska má obrovskou sílu, 

která láme moc smrti. 

Proto má každý z nás důvod nebeskému Otci 

poděkovat a chválit ho. Hezkým příkladem 

je zamyšlení „z per farníků“, které máte 

k dispozici v tomto čísle (viz str. 4). 

Milovat život takový jaký je, má pro samotného 

člověka a také pro druhé velký význam. Ježíš 

m i l o v a l  a  m i l u j e  ž i v o t  č l o v ě k a , 

který je ve spojení s Ním věčný. Važme si lásky, 

kterou dostáváme od Krista a také od jiných lidí. 

R u b r i ka  „ S e z n a m t e  s e “  p ř e d s t av u j e 

společenství KLAS. Jsou to aktivní senioři, 

kteří se společně setkávají a navzájem 

si pomáhají (viz str. 4).  Reflexe připomíná 

BISCUP, který se uskutečnil v Hlučíně (viz str. 5). 

A ještě jedna věc vás čeká v tomto čísle. 

Povídání o tom, jak se slaví Velikonoce 

na Ukrajině. Jejich význam nám představí 

P .  A n t o n  V e r b o v s k ý ,  k t e r ý  t a m 

působí (viz str. 2).

Buďte požehnaní!

P. Jozef+
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VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
V KOROLEVĚ (UKRAJINA)

Stejně jako to bývá v římskokatolickém obřadu, 
i u nás řeckokatolíků se na Velikonoce 
připravujeme časem 40denní postní doby, 
která začíná Syropostní nedělí a končí Květnou 
nedělí. Pak následuje tzv. Strastný velký týden, 
který je ještě „ostřejším“ postním časem. 
Na Velký čtvrtek je ráno v katedrále liturgie, 
kde se připomíná ustanovení eucharistie 
a kněžství a večer Pobožnost strastí Pána Ježíše. 
Je to čtení 12 částí z evangelií, které pojednávají 
o uvěznění, utrpení a smrti Pána Ježíše. Texty 
evangelií jsou protkány zpěvy a modlitbami, 
takže to trvá cca dvě hodiny. V pátek ráno 
se modlíme Královské hodinky. Název vychází 
z toho, že se této modlitby během velkých 
svátků (Vánoce, Zjevení Páně a Pascha) 
zúčastňoval v Konstantinopoli i sám císař. 
Je to modlitba všech čtyř hodinek - opět 
doplněná o čtení ze Starého a Nového zákona 
a zpěvy. 

Velkopáteční večer je spojen s obřadem Pohřbu 
Páně, který je vetkán do modlitby večerních 
chval. Před závěrem této pobožnosti si kněží 
přítomní na pobožnosti berou na záda 
„Plaščenicu“ (plátno, na kterém je namalovaný 
Kristus v hrobě) a obcházejí chrám proti směru 
hodinových ručiček na znamení, že se děje 
něco proti harmonii světa – Bůh umírá. Stejně 
jako v římskokatolickém ritu se ani u nás 
nepoužívají v tento den zvonečky, ale klepáče. 
Po obejití chrámu se „Plaščenica“ ukládá 
do hrobu, kde je pak uctívána věřícími. 

V sobotu si připomínáme zejména Ježíšovo 
sestoupení do podsvětí (hádes - „říše 
mrtvých”). Ráno se slouží Jeruzalémská 
nadhrobní jitřní modlitba. Struktura této 
modlitby připomíná pohřeb, nosnými prvky 
jsou modlitby chval ke 176 veršům nejdelšího 

žalmu 119. Tyto texty jsou rozjímáním 
nad Kristovou smrtí a jejím významem 
pro lidstvo. V podvečer se slaví Večerní chvály 
s liturgií sv. Basila Velikého. Hlavní myšlenkou 
této bohoslužby je křest; během ní je zvykem 
udělovat dospělým katechumenům křest, 
myropomazání (biřmování) a eucharistii. 
Obsahuje 15 starozákonních čtení s předobrazy 
u t r p e n í  a  v z k ř í š e n í  J e ž í š e  K r i s t a 
a také s předobrazy křtu (původně se křtilo 
během těchto čtení). Texty této bohoslužby 
poukazují na spojení křtu a Paschy. Mezi čtením 
apoštola a evangelia se všechny chrámové 
přikrývky a roucha kněží vymění – místo 
tmavých (černých nebo bordových) se dávají 
bílé. Je to jediná sobota v roce, kdy je 
předepsaný půst. 

N e j d ů l e ž i t ě j š í  b o h o s l u ž b o u  P a s c h y 
je Voskresna utreňa - Ranní chvály vzkříšení, 
která se slouží v neděli ještě před východem 
slunce. Nejdřív se přenese Plaščenica z hrobu 
na oltář (tam zůstává až do Nanebevstoupení 
Páně) a pak všichni vyjdou ven. Začíná se 
průvodem kolem chrámu za zpěvu Voskresenie 
tvoje Christe Spase... Kněz po ukončení 
průvodu, před zavřenými chrámovými dveřmi, 
začíná zpívat Kristus slavně vstal z mrtvých... 
i s příslušnými verši. Zároveň se rozeznějí 
i zvony. Během poslední sloky kněz s křížem 
otvírá chrámové dveře a jako první vstupuje 
do chrámu. Otvírání dveří křížem symbolizuje 
vítězství Ježíše Krista nad smrtí a podsvětím, 
a l e  z e j m é n a  s k u t e č n o s t ,  ž e  s v ý m 
zmrtvýchvstáním otevřel člověku dveře ráje. 



Po vstupu do chrámu následuje velikonoční 
kánon. Je dílem sv. Jána z Damašku. Po kánonu 
následují velikonoční sloky s verši, během 
kterých se uctívají polibkem svatý kříž, ikona 
vzkříšení a evangeliář. Pak všichni vycházejí ven 
a tam je posvěcení velikonočních pokrmů, 
které jsou pečlivě uloženy v proutěných 
košících a zakryty nádherně vyšitými ubrousky. 

Při návratu domů z chrámu se rodina připravuje 
na slavnostní jídlo. Stůl je pokryt slavnostním 
ubrusem. Někde, kde je zachována tradice, 
majitel zapálí v místnosti kadidlo a rozsvítí 
svíčku na stole. Po shromáždění kolem stolu se 
celá rodina navzájem pozdravuje slovy 
„Christos Voskrese!“ (Kristus vstal z mrtvých!) 
a odpovídá se „Voistinu Voskrese!“ (Opravdu 
vstal!). Pokud je v rodině dívka na vdávání, 
p a k  d a j í  ko l á č  n a  j e j í  h l av u  a  ř í ka j í : 
„Abys byla tak veliká, jako je tato paska (koláč) 
pšeničná.“ Poté hlava rodiny očistí posvěcené 
vejce a rozřízne ho na tolik částí, kolik lidí se 
shromáždilo u stolu. Pak jedí velikonoční koláč – 
pasku, který se rozřízne na 12 kousků. A poté se 
ujídá ze všeho posvěceného, co se přineslo 
z chrámu. Uzená šunka, uzené klobásy, sýr, 
máslo, červená řepa s křenem, vařená slepice 
a nesmí chybět, alespoň v naší oblasti, láhev 
vína. Tyto svěcené pokrmy se jí v den Velikonoc, 
vařené jídlo je k dispozici až na Velikonoční 
pondělí.

Kdysi byla tradice, že se po západu slunce již 
nesmělo jíst koláče a další požehnané pokrmy, 
protože mohlo přijít krupobití.

To je krátký pohled na to, jak se slaví Velikonoce 
tady na Zakarpatí. Je to jenom malá ukázka, 
protože Zakarpatí  je bohaté na různé 
národnosti, které tady žijí a mají vlastní tradice. 
Jak možná víte, my slavíme liturgické svátky 
podle juliánského kalendáře, tedy u nás budou 
Velikonoce o týden později, 8. dubna.

Nakonec vám všem, milí frýdečtí farníci, přeji 
požehnané velikonoční svátky - a abychom 
zmrtvýchvstalému Kristu dovolili přemoci 
každou svázanost v nás. On to dokáže učinit 
a chce učinit. Žijme jako děti světla a svobody!
Christos Voskrese! Opravdu!

P. Anton Verbovský CSsR
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Uzávěrka příštího čísla: 26. 4. 2018
Příští číslo vyjde v neděli 6. 5. 2018

Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč
e-mail redakční rady:

redakcehlas@gmail.com

P. Jozef Novák
Veronika Bučková

 Michaela Hrtúsová
Ondřej Palovský
Iveta Sochorová

Kristýna Štupáková
Katarína Urbanová

Lumír Velart

Kdo pro vás tvoří Svatojánský hlas 
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PŘEDSTAVUJE SE KLAS – 
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Klub aktivních seniorů se v naší farnosti schází 
během školního roku (prázdniny jsou volné) 
dvakrát v měsíci, vždy v úterý od 9 do 11 h 
na staré faře.  Tento program je určen 
pro seniory ve věku 55 let a výše. Je zaměřen 
na zkvalitnění života ve starším věku.

Na co se můžete těšit v KLASu? 

· setkávání s vrstevníky

· procvičování paměti a motoriky 
zábavnou formou

· besedování se zajímavými hosty

· sdí lení  svých radost í  i  starost í 
nebo předání své zkušenosti ostatním

· dovídání se a zakoušení něčeho 
nového

Jednou měsíčně jde o program, kde se 
dovídáme nové věci nebo zveme zajímavé 
hosty a procvičujeme si paměť. Ve druhém 
setkání jde o program zaměřený na duchovní 
témata, např. v minulém roce jsme poznávali 
české světce, letos probíráme desatero. 
Pokaždé s i  také  dáme kávu nebo ča j 
a něco dobrého k tomu.

V  d u b n u  n á s  č e ká  t é m a  J o s e f  L a d a 
a jeho sedmičky a také 6. a 9. přikázání 
desatera. V květnu půjdeme na malou 
vycházku do „Hravárny“ – hravé kavárny 
v Místku, kde si budeme povídat o kávě, 
ale také ji ochutnáme a vyzkoušíme si stolní 
hry, čímž procvičíme naše mozkové buňky. Čeká 
nás také 7. a 10. přikázání desatera. A v červnu 
se už pomalu budeme chystat na prázdniny, 
proto i téma bude letní: A je tu léto. Zároveň 
8. přikázáním uzavřeme desatero. 

Setkání jsou otevřená, pokud máte chuť prožít 
hezké chvíle a něco nového se dovědět 

a vyzkoušet, rádi vás mezi sebou uvítáme. 
Můžete se přijít podívat zcela nezávazně . Jde 
především o příjemně strávené dopoledne, 
kdy budete mít čas jen pro sebe, uděláte 
něco pro své zdraví a pohodu a prožijete hezké 
chvíle se svými vrstevníky. 

Marie Göttlicherová

OSOBNÍ DÍKŮVZDÁNÍ

Za vše, co jsem, co mám, co umím, co mohu,
za to děkuji jen Pánu Bohu.

Že život a hodné rodiče mi dal,
má duše, svého Pána chval.

Za manžela, děti a velkou rodinu, kterou mi dal,
má duše, svého Pána chval.

Že dostala jsem se do této farnosti,
že mohu zde sloužit s láskou a radostí,

má duše, svého Pána chval.

Že přátele mám, kteří mi vycházejí vstříc,
mohu se s nimi radit a cokoli si říct,

má duše, svého Pána chval.

Když mohu pro někoho něco vykonat 
a on se pak může z toho radovat,

má duše, svého Pána chval.

Za všechny tyto dary a milosti, které mi dáváš,
ve strachu a starostech jsi se mnou a pomáháš,

má duše, svého Pána chval.

Za veškerá obdarování, která tady předkládám,
za přízeň a lásku, kterou od tebe dostávám,

má duše, svého Pána chval.
Dal jsi nám, Pane, život věčný,

proto každý z nás měl by Ti děkovat, být vděčný,
že z lásky jsi za nás na kříži umíral.

Za tuto lásku, má neb Tvá duše, svého Pána chval.

A.S.

Svatojánský hlas 4/2018
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BISCUP 2018

Biscup je diecézní setkání mládeže ostravsko-

opavské diecéze s otcem biskupem. Mottem 

celého letošního setkání byl verš z Lukášova 

evangelia „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla 

milost u Boha".

Setkání letos hostil Hlučín, kam jsme se vydali 

společně s místeckým děkanátem. Organizátoři 

nám připravili útulné přebývání v jedné 

z místních základních škol. Úplně první 

společný program začal ve sportovní hale. 

V průběhu večera jsme měl i  možnost 

zhlédnout úvodní scénku, poznat nové tváře 

z naší diecéze, zpívat chválové písničky 

s hlučínskou scholou a v neposlední řadě také 

prožít netradičně ztvárněnou křížovou cestu. 

Tři mladí se s námi také podělili o svá svědectví 

ze života s Bohem.

V sobotu po snídani měla každá věková skupina 

zvlášť ranní modlitbu a katechezi. Dále se první 

polovina dne nesla ve znamení pouti 

do Ludgeřovic. Po cestě se poutníci společně 

modlili růženec a procházeli pěti zastaveními, 

která jim mohla pomoci se opět více přiblížit 

Bohu. Po příchodu jsme již všichni společně 

slavili mši svatou, kterou celebroval „biskvik“ 

(biskupský vikář). Otec biskup nemohl přijet 

ze zdravotních důvodů. Po nasycení ze strany 

duchovní jsme byli nasyceni i po stránce 

tělesné, což zajistilo výborné vepřo knedlo zelo. 

Po návratu do Hlučína jsme se mohli 

dobrovolně zapojit do odpoledních aktivit. 

Zájemci ze sebe mohli vydat „poslední“ energii 

a zahrát si volejbal, zatančit si nebo zrelaxovat 

při deskové hře či si zajít ke svátosti smíření. 

Dále jsme si „povinně“ vybrali jeden ze čtyř 

workshopů (Jsi žena a je to úžasné; Jsi muž a je 

to výzva; Křesťanská hudba, která tě chytne; 

Život s lidmi v jejich nouzi a kráse).

Po večeři následoval večerní program v hale. 

Součástí tohoto bloku byla například talkshow, 

jejímž tématem bylo životní povolání. Pozvání 

přijala sestra boromejka, jáhen a dva mladé 

manže lské  pár y,  k teré  s  sebou  vza ly 

i své roztomilé ratolesti. Blok byl samozřejmě 

také provázaný scénkami,  písničkami, 

modlitbou,… Na závěr společného programu 

byla zahájena celonoční adorace, která dále 

pokračovala v útulném prostoru družiny 

ve škole, kde jsme byli ubytování.

Po probuzení a vykonání všech úkonů, 

které k ránu patří, nám naše dobré vychování 

zavelelo pomoci s úklidem a dali jsme 

do pořádku třídy. Jelikož byla neděle, tak jsme 

se odebrali na hlučínské náměstí, kde se 

navzdory nepříjemnému mrazu konala 

závěrečná mše svatá. Z Prahy za námi přijel 

sloužit mši svatou bývalý ředitel sekce 

pro mládež otec Jan Balík. A po mši jsme se 

už rozjeli do svých domovů.

Osobně mám tuto akci moc ráda, protože zde, 

ve společenství mladých lidí, můžu načerpat 

mnoho inspirace pro svůj duchovní život, 

poznat nové tváře, ale hlavně prožít krásné 

chvíle s naším Pánem. Už teď se moc těším 

na příští setkání, až se všichni zase sjedeme - 

tentokrát do Frýdku…

Klára Šotkovská
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

Radujme se, milí malí a velcí, neboť náš Pán žije. A navíc nás čeká na velikonoční pondělí spousta 

dobrot. Také už se těšíte na čokoládové zajíčky, vajíčka a jiné dobrůtky?

Schválně, tuší někdo z vás, kde se vzal jako velikonoční symbol zajíc? Těžko tomu uvěříte, 

ale prý za to mohou jeho oči. Zajíc totiž spí s otevřenýma očima, což údajně symbolizuje 

zmrtvýchvstání. Zajíc je vnímán též jako symbol života a čistoty. Podle jedné legendy to byl malý 

přítel, který vítal Krista po zmrtvýchvstání. 

Ať už je pravda jakákoli, my pro vás máme spojovačku – vezměte tužku a spojte na obrázku dole 

čísla od 1 do 87. Vyjde vám krásný velikonoční obrázek, který si můžete vybarvit, vystřihnout 

a vyzdobit si jím třeba váš pokoj. 

Odpověď hádanky z minulého čísla: rampouch.

Smích je zdravý

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”

 „Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”

 „No, že jsem si vykoledoval pětku.”

Brzo budou Velikonoce. „Frantíku, půjdeš na kočičky?” „Těžko. Tatínek říkal, že na holky mám 

ještě čas.”

IS

Svatojánský hlas 4/2018
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CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek v BM. Začátek po ranní mši svaté, 

konec v 17.45 h.

OTEVŘENÁ SVATOJÁNSKÁ VĚŽ

Od začátku května do konce října bude opět 

o víkendech otevřená věž farního kostela sv. Jana 

Křtitele neboli Svatojánská věž. Otvírací hodiny věže 

budou v pátek od 15.00 do 18.00 h a v sobotu 

a neděli od 13.00 do 18.00 h.

www.svatojanskavez.cz

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 14. 4., 21. 4. v 9.00 h v KL

křest: 22. 4. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) v BM

Přípravy na svátost manželství: 

23. 4. (II/1), 30. 4. (II/2) v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 9. 4. a 23. 4. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání chlapů: 5. 4., 19. 4. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: 21. 4. v 9.00 h na SF  

Setkání katechetů farnosti Frýdek: dle dohody

Setkání pastorační rady: 26. 4. v 19.00 h na SF

Biblický kurz: 4. 4., 18. 4., 2. 5. v 19.00 h na SF

Společenství Lectio Divina: 

5. 4., 19. 4., 3. 5. v 16.00 v KL

Přípravy na svátost biřmování: 

skupina otce Romana: 

5. 4., 19. 4., 3. 5. v 19.00 h na SF

skupina otce Jozefa: 

6. 4., 20. 4., 4. 5. v 19.00 h na SF

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF 

 Setkání ministrantů: 14. 4., 28. 4., v 10.00 na SF

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na kůru 

kostela sv. Jana Křtitele

Farní evangelizační buňky:

FEB č. 1 - úterý 19.00 h, Panské Nové Dvory

FEB č. 2 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 4 - středa 18.00 h, Zámecké náměstí

POZVÁNÍ

PROVOSOBOTNÍ POUŤ

Sobota 7. 4. - BM

16.30 h – růženec

17.00 h – adorace

17.30 h – příležitost ke svátosti smíření

18.00 h – mše svatá 

PĚŠKOWEEKEND

13. 4. – 15. 4. Motyčky (SK); cena 400 Kč + doprava

přihlašování do 8. 4. 

na e-mail: KMFrydek@seznam.cz

Kontaktní osoby: Kristýna Štupáková - 776 170 726, 

Marek Michálek - 731 944 111

PŘÍPRAVA RODIČŮ A DĚTÍ PŘED PRVNÍM 

SV. PŘIJÍMÁNÍM

Sobota 21. 4. 9.00 – na SF

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 22. 4. v BM

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Vš e c h ny  z v e m e  n a  m á j o v é  p o b o ž n o s t i , 

které se budou konat od pondělí do soboty 

v 18.00 h. Po ranní mši svaté budou loretánské 

litanie.

POUŤ VE STARÉM MĚSTĚ

Úterý 1. 5. – kostel Staré Město

9.00 h – mše svatá

ORELSKÁ POUŤ

Úterý 1. 5. - BM, 10.00 h – mše svatá

PROVOSOBOTNÍ POUŤ

Sobota 5. 5. - BM

16.30 h – růženec

17.00 h – adorace

17.30 h – příležitost ke svátosti smíření

18.00 h – mše svatá 



P. Roman Janáč CSsR 732 256 223
farní vikář

P. Jozef Novák st. CSsR 734 288 586
farní vikář a rektor komunity 

Úřední hodiny

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Středa:     ----- 

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Farní kancelář: 731 625 682

10. 4. 2018, Frýdek – 9.00 h na SF

Klub aktivních seniorů; 

téma Josef Lada a  jeho sedmičky.

12. 4. 2018, Ostrava – biskupství - 9.00 h

Akademie pro třetí věk 

Téma: Ekvádor – cesta do středu země, 

lektor P. Mgr. Jan Linhart.

16. – 18. 4. 2018, Frýdlant n. O. Pastorační centrum,   

                           Ostravská 453 

Jarní duchovní obnova, téma: Církve, hnutí, řády… 

Obnovu vede P. Roman Janáč CSsR 

Začátek v pondělí 16. 4. v 9.30 h, závěr ve středu 

18. 4. po obědě cca 14.00 h. 

Program: každý den mše sv., přednášky, ztišení, 

adorace, svátost smíření, možnost přijmout svátost 

nemocných, odpočinek… 

Cena: 900 Kč zahrnuje ubytování, plnou penzi, 

občerstvení během dne a provozní náklady. 

Je možné se účastnit jen programu bez ubytování, 

cena je 400 Kč za celou obnovu (zahrnuje oběd, 

občerstvení během dne a provozní náklady). 

Platba na místě. 

Přihlášky do 10. 4. 2018 

M. Göttlicherová, tel. 731 534 062, 

L. Kaňoková, tel. 734 876 497

24. 4. 2018, Frýdek – 9.00 h

Desatero - 6. a 9. přikázání

26. 4. 2018, Jablunkov – vycházka

Program: mše sv. a návštěva Muzea Bible

Odjezd autobusu z Frýdku, aut. nádr. 8.25 h, 

ze zastávky Frýdek,  Na Veselé 8.28 h, 

do zastávky Třinec, aut. nádr., odtud pojedeme 

dále do Jablunkova; návrat v odpoledních 

hodinách. 

Kontakty na všechny akce: 

M. Göttlicherová tel. 731 534 062, 

L. Kaňoková, tel. 734 876 497

P. Jozef Novák CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

Biskupství ostravsko-opavské 
Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí nejen pro seniory

Bohoslužby 

Bazilika:       Út - So: 8.00 a 18.00 h
                       Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h
Farní kostel:    Po: 8.00 h a 18.00 h

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h
Lískovec:   Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h
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