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Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Malšice

Proč Ježíš přišel jako dítě
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě.
Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by
si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: “Co to máš v ruce?”
“Stéblo slámy,” odpověděl mladík. “Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých
leželo to dítě.” “Stéblo slámy,” ušklíbali se ostatní. “Takové smetí! Zahoď to!”
Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. “Kdepak,” namítl, „já si ho schovám. Pro
mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do
ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé.“
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: “Co jsi udělal s tím
stéblem?” Mladík jim ho ukázal. “Pořád ho nosím u sebe.” “Zahoď to, k ničemu
ti není.” “Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn.” “A co má být? Důležitý je
přece Boží Syn, a ne kus slámy.”
“Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý?
Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi
a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme.” Stéblo
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jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často držel
v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se
stal stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl:
“Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!” Stéblo
vztekle zmačkal a zahodil.
Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. “Vidíš, zůstalo
stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl.
Jistě, zničit stéblo slámy je snadné.
Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když
potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž
a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého
nám seslal Bůh.” Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: “Boží
láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy.”
Z knihy - Vánoční příběhy pro potěchu duše

Požehnané svátky, pokojný čas milosti vám z táborské fary přejí
P. Michal, P. Tomasz, Petr Svoboda a Míla Vavřík.

Předvánoční zpovídání

- sobota 9. 12.
od 9.00 hodin do 10.30 hodin - Příležitost ke sv. smíření v klášterním kostele
v Táboře - 2 kněží (P. Michal, P. Tomasz)
- sobota 9. 12.
od 16 do 17 hodin - Předvánoční zpovídání v kostele v Malšicích - 2 kněží
(P. Michal, P. Tomasz)
- čtvrtek 14. 12.
od 9.00 hodin do 10.00 hodin – Bohoslužba smíření pro maminky Příležitost ke sv. smíření v klášterním kostele v Táboře - 2 kněží (P. Michal,
P. Tomasz)
od 16 hodin do 18 hodin - Velké předvánoční zpovídání v kostele v
Sezimově Ústí (včetně mše sv. od 16.30) - 3 kněží (P. Michal, P. Tomasz a P.
Jan Hamberger)
- pátek 15. 12.
od 16 hodin - Předvánoční zpovídání v kostele v Plané nad Lužnicí (včetně
mše sv. od 17 hodin) - 2 kněží (P. Michal, P. Tomasz)
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Farní výlet na Polánku

28. října se už podruhé uskutečnilo
setkání farníků z Tábora, Sezimova
Ústí, Plané nad Lužnicí a Malšic na
výletě v parku Polánka s naším duchovním otcem Michalem Pulcem.
Je hezké, když se sejdou lidé ze všech
farností, vytvoří velké společenství
od nejmenších v kočárku až po ty
nejstarší napříč generacemi. Myslím, že cílem našeho pana faráře je,
abychom se v této uspěchané době
alespoň na chviličku zastavili, ponořili
se do ticha lesa, naslouchali mu a žasli
nad krásou stvoření.
Sraz byl u hájovny Polánka, kde
jsme se pomodlili a vyrazili. Jsme
poutníci, i cesta každého z nás je tichou modlitbou. Terén je nenáročný,
příroda kouzelná, jen to počasí neví,
jak se zachovat, chvilku se zdá, že nás
zahřeje sluníčko, ale v zápětí nás skropí deštík. Těm pozorným neunikne
ani zpěv lesních ptáčků, otec Michal je
zná a rád se podělí o své znalosti. Naším cílem je Hartvíkov, malebná vesnička
obklopená lesy a rybníky nás přivítá asi po 5 kilometrech chůze. Její dominantou
je neorománský kostel sv. Petra a Pavla. Scházíme se před kostelem a společně
jsme zváni ke slavení mši svaté. Jak říká otec biskup Pavel Posád: „Setkání
s Pánem je nejlépe investovaný čas z celého dne.“
Vedle kostela je malá hospůdka, která zve k posezení. Zde se můžeme ohřát
a také zahřát čajem a posvačit ze svých zásob, nechyběly ani koláčky a tentokrát
byl jako bonus i čokoládový dort! Výlet končí, vracíme se do svých domovů plni
nových dojmů. Věřím, že jsme prožili krásné společenství jak s nábojem duchovním tak i tělesným. Přála bych všem, aby takových setkání a poutí bylo více!
Děkujeme otci Michalovi, organizátorům i všem poutníkům a těšíme se za rok
zase nashledanou!
Jarka Eremiášová
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Rozhovor s Tomaszem Krzysztofem Piechnikem
Od července tohoto roku vystřídal Dominika Ettlera v našich farnostech kaplan
Tomasz Krzysztof Piechnik (45 let). Obvykle se mi podaří o každém alespoň něco
málo vygooglit, ale v případě p. Tomasze jsem nenašla vůbec nic.
Jak je možné, že o vás svět internetu mlčí?:-)
Jednou jsem dal rozhovor pro
Budějovickou drbnu, myslím si, že ten
článek je pořád možné vygooglit.
Mohl byste se pro začátek představit
těm, kteří Vás ještě neznají? Odkud
pocházíte?
Jak už všichni víte, pocházím z Polska a v Čechách jsem už od konce roku
1998. Narodil jsem se v Bielawě v Dolnoslezském vojvodství. Mám sestru
starší o 5 let.
Jak se to stalo, že jste se stal knězem?
Po střední škole, když jsem začal
studovat, pocítil jsem, že moje cesta je
jiná, ozval se v duši jakýsi hlas, zatoužil
jsem se stát misionářem.
Jak jste se ocitl v České republice?
Skrze Obláty, byl jsem u nich v noviciátu a pak 5 let v semináři. Když
jsem opustil řád, P. Marian Novak mě
pozval na Klokoty s ještě jedním mým
kolegou. Pak nás vzal za biskupem
Liškou, jestli bychom nemohli působit
v českobudějovické diecézi. Biskup nás
přijal, mě poslal do Vodňan a kolegu
do Netolic, abychom se naučili česky
a pak mohli dokončit bohoslovecké
studium.
Vnímáte nějaký rozdíl mezi českou
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a polskou církví? Jaký?
V každém národě má církev
poněkud jinou tvář. Má to souvislost
s kulturou, tradicí, různými zvyky. V
Polsku nebyly náboženské války, zde v
Čechách to hodně poznamenalo církev na celá staletí, a i dnes je vidět tato
stopa. Dovolím si použít zdroj ČT 24,
abych přiblížil, jak asi církev v Polsku
vypadá:
Od konce druhé světové války vyrostlo v Polsku téměř 3800 kostelů, což
je více než v jakékoliv jiné evropské
zemi. Většina z nich byla postavena v
osmdesátých letech navzdory komunistickému režimu. Polští věřící, kteří
se na stavbách scházeli o sobotách,
si poradili s nedostatkem materiálu i
techniky.
Chybí Vám tady v České republice
něco?
Myslím si, že ne.
Jak na Vás táborská farnost
zapůsobila? Můžete po několika
měsících říct, kde vidíte její klady a
kde má možná nějaké bolestivé místo?
Je to moc krátký čas, netroufal bych
si ještě dělat nějaké závěry.
Vraťme se ještě k Vám samotnému. Taková tradiční otázka – jak
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ruky častěji než ostatní?
Přiznám se, že teď málo čtu, ale
nejčastěji je v mých rukou Bible.
Na co se zrovna těšíte?
Na léto, nemám moc rád zimu.
Je něco, s čím Vám můžeme jako
farníci pomoci?
Určitě ano, když si budeme blízcí, to
je vždy nejdůležitější.

trávíte volný čas?
Plavání, procházky v přírodě, mírně
na kole, hraju šachy na internetu.
Co Vám pomáhá, když si potřebujete
opravdu odpočinout?
Ticho a příroda.
Odkud čerpáte sílu, když se najednou člověku ztrácí smysl a on váhá,
kudy dál.
Oporou mi jsou přátele a mezi nimi
je Pán Bůh.
Je nějaká kniha, kterou berete do

Děkuji za rozhovor.
Eva Jandová

ke čtení...
Benedikt XVI. - Poslední rozhovory
Rozhovor s Peterem Seewaldem Barrister
V rozhovorech, které vedl papež Benedikt
XVI. s novinářem Peterem Seewaldem krátce
před svým odstoupením z úřadu a krátce poté,
se čtenáři otevírá možnost pohlédnout spolu s
papežem zpět na dobu jeho pontifikátu. Nikdy
předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně
o pozadí své překvapivé demise. Vyjadřuje se k
obnovení víry jako velkému tématu svého pontifikátu, ale i k jeho problémovým bodům, jako
byl například vztah k židům a muslimům, aféra
Vatileaks nebo záležitost s Piovým bratrstvem.
A nikdy předtím Benedikt XVI. tak otevřeně
nehovořil o svém přístupu k víře, o současných
výzvách pro křesťanství a o budoucnosti
církve. Osobní charakter knihy podtrhují jeho
vzpomínky na rodinu, na důležité souputníky
a kolegy a zásadní životní události.
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Papež František: jaké „zklamání“!
Na počátku to bylo jen takové tiché reptání, které se postupem času stávalo
stále hlučnějším mručením, až se z něj dnes stal zcela otevřený rozkol vůči papeži,
který přišel až z konce světa (a opravdu mnozí by si přáli ho tam zpátky zahnat).
Papeži Františkovi se v krátké době podařilo zklamat všechny. A zklamání se
proměňuje nejprve ve skrývané roztrpčení a nyní ve zcela otevřeně projevovanou nevoli. Zklamáni jsou mnozí kardinálové, kteří ho sami zvolili. Vždyť
to byl ideální kandidát: žádní kostlivci ve skříni, doktrinálně upevněný, tradicionalista s přijatelnou otevřeností vůči novosti. Mohl by býval církvi zmítané
skandály a rozdělením zaručit poklidné období. Nikdy by je nenapadlo, že by
měl snad Bergoglio v úmyslu pustit se do reformy ničeho menšího, než je římská
kurie, rušit privilegia a pranýřovat marnivost kněží. Jen jeho střídmé a spontánní vystupování je stálou obžalobou pompézních prelátů, anachronických
faraonů plných jen sebe sama.Zklamání jsou i kariérní biskupové, pro které bylo
jmenování do určitého města jen piedestalem k ještě prestižnější funkci. Byli
vždy připraveni naklonovat se podle právě úřadujícího papeže, připodobňovat
se mu ve všem a za každou cenu - od oblečení až po nauku – jen aby se zalíbili
a dostalo se jim nějaké té přízně. Jenže tenhle papež vybízí právě ambiciózní
biskupy k tomu, aby voněli po ovcích… strašné!Zklamána je i velká část kněží.
Cítí se zmateni. Byli formováni v rigidní úctě vůči doktríně, bez ohledu na dobro
osoby, a teď nevědí, jak se mají chovat. Mají znovu nabýt lidskosti, která v nich
přísným dodržováním církevních předpisů jakoby zakrněla. Mysleli si, že jako
kněží stojí nad obyčejnými lidmi, a teď je tento papež nabádá, aby sestoupili
a dali se do služby posledních.Zklamáni jsou i laici, kteří se zasazovali o obnovu církve, stejně jako super-tradicionalisté držící se zuby nehty minulosti.
Pro ně je současný papež zrádce, který vede církev do zkázy. Pro angažované
laiky zase papež Bergoglio dělá příliš málo: nemění předpisy a zákony, které už
dávno nejsou v souladu s dobou, není dostatečně průbojný, nepoužívá své autority velitele v boji.Nadšení jsou za to chudí, vyloučení, neviditelní a také všichni
kardinálové, biskupové, kněží a laici, kteří stáli po desetiletí na okraji, protože
byli věrni evangeliu. Bylo na ně právě pro tuto jejich lásku k Písmu (prý) na úkor
tradice pohlíženo s nedůvěrou nebo byli dokonce stíháni. To, v co se odvažovali
jen doufat, co si jen představovali, o čem jen snili, se teď s papežem Františkem
stalo skutečností. S papežem, který znovu pro svět objevil vůni evangelia.Alberto Maggi, řeholník z řád servitů, studoval na papežských univerzitách Marianum a Gregoriana, v École Biblique et Archéologique française v Jeruzalémě.
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Zakladatel Centra biblických studií G. Vannucciho. Z němčiny přeložil Jiří Kohl.

převzato z getsemany.cz (prosinec 2017)

Advent a Vánoce
Edith Stein
Když se dny začínají zkracovat a na zem se
snášejí první sněhové vločky, vynoří se ostýchavě
a tiše první myšlenky na Vánoce. A ze samotného
toho slova vychází takové kouzlo, že se mu sotva
může ubránit kdekteré srdce. Dokonce i jinověrci
a nevěřící, kterým starý příběh o Dítěti v Betlémě
nic neříká, se chystají na slavnost a přemýšlejí,
jak by mohli tu a tam rozsvítit paprsek radosti.
Už týdny před Vánocemi se celou zemí valí jakoby vřelý proud lásky. Svátek lásky a radost, to
je ona hvězda, ke které všichni v prvních zimních měsících kráčejí. Pro křesťana,
a především pro křesťana katolického, je však ještě něčím dalším. Jeho vede hvězda
k jesličkám s Dítětem, které na zem přináší pokoj. Křesťanské umění nám to
staví před oči na mnoha půvabných obrazech a staré písně, z nichž zaznívá celý
zázrak dětství, nám o tom zpívají.
U toho, kdo žije s církví, probouzejí rorátní zvony a adventní písně v srdci
svatou touhu; a komu je otevřena studna posvátné liturgie, u toho buší na dveře
dne co den velký prorok vtělení svými mocnými napomenutími a zaslíbeními:
„Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého! Blízko jest Pán
všem, kdo jej vzývají … Přijď, Pane, a neprodlévej! – Jásej mocně, dcero jeruzalémská, hle, Král tvůj přichází k tobě, Svatý a Spasitel.“ Od 17. do 24. prosince
volají takzvané velké antifony k Magnificat (Ó moudrosti; Ó Adonaj; Ó kořeni
Jesse; Ó klíči Davidův; Ó východe; Ó Králi národů; Ó Emanueli) stále toužebněji
a vroucněji: „Přijď a spas člověka.“ A stále slibněji zní: „Nyní se splnilo všechno.“
A konečně: „Dnes zvíte, že přijde Pán a spasí nás; a zítra uvidíte slávu jeho.“ Ano,
když večer září vánoční stromky a lidé si dávají dárky, tu se stále ještě dere ven
nenaplněná touha, touha po jiné záři, dokud zvony nesvolají k půlnoční mši a zázrak svaté noci se neobnoví na oltářích ozdobených květy a světly: „A Slovo se stalo
tělem.“ Okamžik svatého naplnění je tu.
(z knihy Vánoční tajemství
vybrala Eva Jandová)
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“Chvilka klidu”
Dostatečně brzy přibrzdit…
V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit.
Právě proto radím omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon
a zrychlí tempo našeho života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost
dlouho před nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě říká, příliš rychle a brzdná
dráha je dlouhá. Ty, kteří doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce
pak budou pociťovat jako cosi cizího, ano, rušivého.
Vánoce potřebují i přípravu srdce…
Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme
přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před
svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem
narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo.
Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba
přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak
přijde i tichá radost a pokoj. Výzvou a příležitostí k přípravě srdce je advent.
Zpracováno podle publikace P. Piťhy:
“Vánoce”, kterou v edici “Chvilka klidu” vydal Comdes.cz

Kam na společné vycházce...

Během měsíce prosince je v prostorách plánské fary k vidění vánoční výstava “Vánoční
svátky o století zpátky”. Otevírací doba: út - pá 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
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Adventní a vánoční program
den

čas

SO 9. 12.

15:00 Adventní koncert sborů Nokturno Nokturňáček v kostele Nejsvětější Trojice v Malšicích

SO 16. 12.

14:00 Adventní koncert akordeonových souborů ZUŠ Sezimovo Ústí a Jindřichův Hradec v kostele v Sezimově
Ústí

NE 17. 12.

15:45 Předávání Betlémského světla plánskými skauty u
radnice města Planá nad Lužnicí

NE 17. 12.

9:30

SO 23. 12.

9:30 Světlo z Betléma na Žižkově náměstí

ÚT 26. 12.

akce, místo

Adventní čajování: po mši svaté před klášterním kostelem. Výtěžek bude věnován Církevní základní škole
Orbis-Pictus a Domácímu hospicu Jordán.

16:00 Vánoční koncert varhaníka L. Šotka a chrámového
sboru v klášterním kostele v Táboře
16:00 Vánoční koncert sboru Nokturno v Sezimově Ústí

ST 27. 12.

18:00 Betlémský příběh - scénické zpracování vánočních
koled vypráví příběh o narození Ježíše Krista Sokolovna v Plané nad Lužnicí

SO 6. 1.

16:00 Benefiční tříkrálový koncert pro Domácí hospic Jordán
sboru Novita v klášterním kostele v Táboře

SO 6. 1.

17:00 Dobročinný tříkrálový koncert plánského pěveckého
sboru Harmonie a pěveckého sboru Nocturno v kostele v Plané nad Lužnicí

Tiráž:
Farní zpravodaj - Tábor a okolí, Advent 2017. Vydává římskokatolická farnost Tábor,
náklad 300 ks. Bezplatné. Toto číslo připravily: Eva Jandová a Eva Žaludová.
Kontakt: farář P. Michal Pulec, ŘK farnost Tábor, Děkanská 305, Tábor.
Telefon: 381 253 824, email: faratabor@volny.cz , www.volny.cz/faratabor
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Farní zpravodaj

advent 2017

Pravidelný týdenní program v Táboře
den
neděle

středa

čtvrtek
pátek

čas

akce

místo

8:30

Mše svatá

klášterní kostel

9:30

farní kavárna

děkanství

18:00

Mše svatá

klášterní kostel

17:30

adorace, sv. smíření

klášterní kostel - zimní kaple

18:00

Mše svatá, nešpory

klášterní kostel

19:30

Setkání nad nedělní liturgií,
společná modlitba

děkanství

8:00

Mše svatá, ranní chvály

klášterní kostel - zimní kaple

9:00

setkání spol. Modlitby matek

děkanství (1 x za 14 dní)

8:00

Mše svatá

klášterní kostel -zimní kaple

Děkanský kostel na Žižkově náměstí uzavřen.

Pravidelný týdenní program mimo Tábor
místo

den

čas

akce

Sezimovo Ústí

neděle

10:15

Mše svatá

úterý

17:30

adorace, svátost smíření

18:00

Mše svatá, nešpory

po mši sv.
středa
čtvrtek

Planá nad Luž.

Malšice

modlitební společenství

8:00

ranní chvály

8:30

setkání společenství Modlitby matek

16:00

růženec, svátost smíření

16:30

Mše svatá

pátek

8:00

ranní chvály

sobota

8:00

Mše svatá

pátek

16:30

růženec, svátost smíření

17:00

Mše svatá

neděle

8:00

Mše svatá

neděle

10:00

Mše svatá
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Farní zpravodaj

advent 2017

Týden od 23. prosince do 31. prosince 2017
den

lit. oslava

SO
23. 12.

Tábor

Sezimovo Ústí

8:30 Mše svatá v
Klášterním kostele - ze
4. neděle adventní
9:30 Betlémské světlo
na Žižkově náměstí

8:00 Mše svatá
- ze 4. neděle
adventní

Planá n. L.

Malšice

NE
24. 12.

(4. neděle
adventní)
Štědrý večer

21:30 “Půlnoční” mše
svatá v klášterním
kostele

16:00 - 17:30
Betlémské světlo
v kostele
20:30 “Půlnoční”
mše svatá

23:00
“Půlnoční”
mše svatá
s Rybovou mší
vánoční

16:00
Vánoční
mše svatá

PO
25. 12.

slavnost
Narození
Páně

8:30 Mše svatá v
klášterním kostele
18:00 Mše svatá
vklášterním kostele

10:15 Mše svatá

8:00 Mše
svatá

10:00
Mše svatá

ÚT
26. 12.

Sv. Štěpán

8:30 Mše svatá v
klášterním kostele
večerní mše sv. nebude

10:15 Mše svatá

14:00 Mše
svatá Zhoř

10:00
Mše svatá

ST
27. 12.

Sv. Jan

mše sv. nebude!

ČT
28. 12.

Mláďátka

8:00 Mše svatí s RCH v
klášterním kostele

PÁ
29. 12.

5. den v oktávu narození
Páně

8:00 Mše svatá v
klášterním kostele

SO
30.12.

6. den v oktávu narození
Páně

NE
31.12.

sv. rodiny
- obnova
manželského
slibu (sv.
Silvestra)

16:30 Mše svatá

17:00 Mše
svatá

8:00 Mše svatá

8:30 Mše svatá v
klášterním kostele s
obnovou
18:00 Mše svatá
vklášterním kostele

10:15 Mše svatá
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8:00 Mše
svatá

10:00
Mše svatá

Farní zpravodaj

advent 2017

Týden od 31. prosince do 7. ledna 2018
den

lit. oslava

Tábor

Sez. Ústí

Planá n. L.

Malšice

NE
31.12.

sv. rodiny - obnova manželského
slibu
(sv. Silvestra)

8:30 Mše sv.
v kl. kostele s
obnovou
18:00 Mše sv. v
kl. kostele

10:15
Mše svatá

8:00
Mše svatá

10:00
Mše
svatá

PO
1. 1.

slavnost
Matky Boží
Panny Marie

8:30 Mše sv. v kl.
kostele
18:00 Mše svatá
v kl. kostele

10:15
Mše svatá

8:00
Mše svatá

10:00
Mše
svatá

ST
3. 1.

středa po oktávu
narození Páně

18:00 Mše sv. v
kl. kostele

ČT
4. 1.

čtvrtek po oktávu
narození Páně

8:00 Mše sv. s
RCH v kl. kostele

PÁ
5. 1.

pátek po oktávu
narození Páně

8:00 Mše sv. v kl.
kostele

SO
6. 1.

sobota po oktávu
narození Páně

NE
7. 1.

slavnost
Zjevení Páně

16:30
Mše svatá
17:00
Mše svatá
8:00
Mše svatá

8:30 Mše sv. v kl.
kostele
18:00 Mše sv. v
kl. kostele

10:15
Mše svatá

8:00
Mše svatá

10:00
Mše
svatá

Jesličky budou přístupné k prohlídce v těchto hodinách
datum

kláš. kostel Narození Panny Marie

Sezimovo Ústí Planá n. Luž.

NE 24. 12.

9:30 - 16:30

15:00 - 16:30

14:30 - 16:00

PO 25. 12.

9:30 - 17:30

14:00 - 16:00

14:00 - 15:00

ST 27. 12.

9:30 - 17:30

ČT 28. 12.

9:30 - 17:30

PÁ 29. 12.

9:30 - 17:30

SO 30. 12.

9:30 - 17:30

NE 31. 12.
PO 1. 1.

14:00 - 16:30
9:30 - 17:30

14:00 - 16:30

Děkanský kostel na Žižkově náměstí uzavřen.
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