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Milí farníci, sestry a bratři, 

do rukou se vám dostává první číslo 
farního věstníku. Je výsledkem snah o pro-
hloubení informovanosti a soudržnosti naší 
farní rodiny. Měl by vycházet alespoň čtyři-
krát ročně a přinášet nejdůležitější informa-
ce o dění ve farnosti. Věřím, že oceníte úsilí 
těch, kdo jej pro vás budou připravovat a 
také jim v tom podáte pomocnou ruku. Po-
kud v obsahu věstníku budete něco postrá-
dat, neváhejte, prosím, nám své připomínky 
sdělit. Cílem je, aby věstník skutečně plnil 
tu funkci, pro kterou je vytvářen.

První číslo časopisku je jakýmsi novým 
začátkem a příznačně vychází na prahu 
adventní doby, tedy na začátku nového 
církevního roku. Náš život je plný takových 
drobných začátků. Každý den musíme vždy 

znovu začínat v úsilí o vlastní posvěcení, 
vzájemné usmíření, pokoj a odpuštění. 
Stále znovu se učíme dávat prostor Bohu 
ve svém životě, stále znovu se učíme s Je-
žíšovou pomocí vstávat po pádech na naší 
křížové cestě životem. 

Nyní v adventu si máme opět uvědomit, 
že Pán je s námi, že nám neustále vychází 
vstříc a s otevřenou náručí nás zve k ob-
rácení. Ten, který přišel povolat hříšníky a 
nikoli spravedlivé, je ochoten to s námi ne-
ustále začínat znovu. Jeho milosrdenství se 
neunaví. Kéž na to vzpomeneme i o letoš-
ních Vánocích, když spatříme otevřenou ná-
ruč Betlémského Dítěte toužícího proměnit 
naše kamenná srdce v srdce plná lásky. 

      
                                     Váš P. Matúš

Kus historie - na pokračování

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici velké množství historických materiálů z pera (ne-
jen)farního (nejen)historika (nejen)Vladimíra (ale i)Jakuba Mrvíka, rozhodli jsme se vás 
uchránit přesycení historickými daty, stanovit doporučenou čtvrtletní dávku a nepřekra-
čovat ji.

Dějiny děkanského kostela sv. Gotharda 
v Českém Brodě

Osídlení historického jádra Českého 
Brodu spadá až do 12. století, kdy zde 
vznikla malá trhová osada jako zastávka 
dálkového obchodu na místě brodu, vzdále-
ného den cesty od Prahy, Kouřimi i Kolína. 
Nad tímto brodem založil na tzv. „Trstenické 
stezce“ (spojovala Prahu s jižní a východ-
ní Evropou) pražský biskup Jan I. (1134 – 
39) celnici a trhovou osadu s románským 
kostelem sv. Gotharda (podle staré místní 
tradice se tak stalo roku 1136). Z původní-
ho románského kostela se dochovalo kom-
pletní zdivo lodě z pískovcových kvádrů, 
dnešní sakristie, se zazděným portálkem 
na původní tribunu (objeveným byl při opra-

vě kostela v roce 1992).  V této době tedy 
začíná místní farní správa, ovšem jméno 
prvního faráře – Ondřeje – máme až z roku 
1361. Proč byl kostelík zasvěcen právě sv. 
Gothardovi a kdo to vlastně byl? Sv. Gothard 
byl původně benediktinský mnich a násled-
ně i biskup v Hildesheimu v Bavorsku a byl 
svatořečen roku 1131, tedy přibližně pět let 
před stavbou brodského kostela. Poněvadž 
jeho ostatky získal krátce nato pražský bis-
kup, který byl zároveň stavitelem brodské-
ho kostelíka, měl je volně k dispozici a mohl 
jejich část darovat do Brodu (ve středověku 
totiž platila zásada, že každý kostel má mít 
alespoň malou část z ostatku toho světce, 
kterému byl zasvěcen) – sv. Gothard je pa-
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tronem proti krupobití a modlí se k němu 
všichni, kdo mají dnu a revmatismus.

V průběhu 14. století přestala tak malá 
stavba dostačovat značně se rozvíjejícímu 
městu, a tak rozhodl první pražský arcibis-
kup Arnošt z Pardubic přestavět drobnou 
stavbu na gotickou trojlodní baziliku (tj. s 
prostřední lodí výrazně vyšší) se dvěma vě-
žemi v průčelí, rozdělenou uvnitř třemi páry 
hrotitých mezilodních arkád na osmibokých 
pilířích. Výstavba lodi se protáhla až do ob-

dobí episkopátu Jana z Jenštejna, za něhož 
byla akce dokončena v letech 1397 – 1402. 
Na dokončení stavby kostela se možná po-
dílela i arrasovská stavební huť (?), která v 
té době na Kolínsku působila. Svou podo-
bou se českobrodský chrám nejvíce blížil 
nedalekému arciděkanskému kostelu sv. 
Štěpána v někdejší královské Kouřimi.

pokračování příště...
Vl. J. Mrvík

Z farnosti - jednou větou

Jak už název prozrazuje, ambiciózním cílem této rubriky je vystihnout minulé, současné 
i budoucí dění související, byť třeba vzdáleně, s naší farní rodinou. Do budoucna může 
sloužit i pro krátké pozvánky (příklad: Toho a toho dne peču prase, všichni jsou zváni, 
redakce farního časopisu má pití zdarma).

Stalo se

10. záři se konala pouť v kostele Narození 
Panny Marie v Poříčanech. Touto poutí byl 
kostel v podstatě uzavřen.

11. září proběhly v Tismicích Dny evropské-
ho dědictví. Součástí akce byla prohlídka 
basiliky, výstava obrazů, rukodělná dílna, 
posezení s domácími koláči i koncert. Ve 
dvě hodiny pak náš pan farář požehnal tis-
mický obecní prapor.

25. září jsme spolu s novoknězem p. Marti-
nem Sklenářem oslavili slavnost posvěcení 
našeho chrámu svatého Gotharda. 

2. října u příležitosti svátku svatého Fran-
tiška z Assisi požehnal již po čtvrté náš pan 
farář zvířátkům.

10. října se naše farnost rozloučila s panem 
Stanislavem Hybešem, který se dlouhou 
dobu podílel na hudebním doprovodu mší 
v Přistoupimi – „šlapal varhany“. Těšíme se 
na opětovné shledání v Božím království.

Dne 21. listopadu nás opustila zasloužilá 
farnice paní Drahomíra Slavíková a odešla 

do Charitního domova důchodců ve Staré 
Boleslavi. 

V sobotu 26. listopadu byli v přijati do kate-
chumenátu Martina a Milan Jahodářovi z 
Liblic. Slavnostní ceremoniál proběhl v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Téhož dne se konala na českobrodské faře 
a v kostele adventní duchovní obnova, jejíž 
součástí byla přednáška p. Pavla Lazárka.

Děje se

Každou 2. neděli a 4. pátek v měsíci se 
konají mše sv. určené zvláště pro děti. Bo-
hoslužby doprovází hudbou schola dětí a 
mládeže. Zkoušky jsou nepravidelně, avšak 
každý týden. Rádi uvítáme i další nové čle-
ny. Více info u Pavla Štěpána.

Pro všechny, kteří si touží rozšířit znalosti 
Písma svatého, pořádá pan farář Setkání 
nad evangeliem sv. Jana. Konají se vždy 
druhý čtvrtek v měsíci (změna vyhrazena) 
od 19.00 na faře, nejbližší je 8.12.11. Je 
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možné se připojit i v případě neúčasti na 
předchozích akcích cyklu.

K prohloubení praktických vědomostí o 
duchovním životě a učení církve nás zve 
pan jáhen Pečený, při Setkání nad Kate-
chismem katolické církve. Setkání probíhá 
vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci (změna vyhra-
zena) od 18.45 na faře, nejbližší je tedy 
22.12.11. Je možné se připojit i v případě 
neúčasti na předchozích akcích cyklu.

Společenství, které se schází při pravidel-
ných pátečních bohoslužbách v 10.00 v 
penzionu Anna, se rozrostlo o tři nové členy.

K přijetí svátosti biřmování se připravu-
je 6 farníků. Kandidáti svátosti navštěvují 
setkání nad katechismem a periodicky též 
vlastní formační akce. Biřmování zřejmě 
proběhne v neděli 17. června 2012, spolu s 
požehnáním nového farního centra.

Každou neděli po bohoslužbě probíhá po-
sezení nad kávou, čajem a něčím k zakous-
nutí na českobrodské faře. Pravidelně nás 

v tuto dobu navštěvují bratři evangelíci, pra-
videlně též jdeme my za nimi do zvonice. 
Farní káva je také ideální příležitostí k hod-
nocení farního centra, vyrůstajícího na farní 
zahradě. Jen nemnohý farník si nechá tuto 
příležitost uniknout.

Staniž se

V sobotu 3. prosince nás čeká pouť na Levý 
Hradec, nejstarší dochovaný křesťanský 
chrám v Čechách. Půjde se pěšky přes Di-
vokou Šárku, Nebušice a Suchdol, vyvrcho-
lením poutě bude mše v kostele sv. Klimen-
ta a společné agapé.

V neděli 4. prosince od 16:00 bude v koste-
le sv. Gotharda nadělovat sv. Mikuláš.

Přes svátky bude na ochoze u sv. Gothar-
da opět probíhat výstava betlémů. Vernisáž 
proběhne v neděli 25.12. a bude zahrnovat 
svařák, koledy i živý betlém. Kdo by chtěl 
zapůjčit svůj betlém na výstavu, může se 
stále ještě hlásit u pana faráře.

Z farnosti - zeširoka

Naše oblíbená informační rubrika je ta předchozí, nicméně dáváme prostor i vypravěč-
skému umu a krasomluvě.

Na trampu

Účastníci: Cyril, Čáp, Markéta, Václav, Vero-
nika, Vojtěch.

Lokalita: Český les – východ (ano, je na zá-
padě, myšlena je však jeho východní část, 
rozuměno?)

Termín: 24-29.6.11

Letošní prázdniny jsme načali vandrem 
a to již v pátek 24.6.. Toho dne jsme tedy v 
Mariánských Lázních vystoupili z poslední-
ho vlaku. Místní výpravčí měl právě padla, 
pročež zhasl světla na nástupišti a odešel. 
Když jsme vyvrávorali před nádraží (netře-

ba podotýkat, že na vině byly špatné svě-
telné podmínky, nikoli Stará Myslivecká), 
vyhlédl z okna bílé dodávky pán a otázal 
se, zda jsme volali taxík. Byv ubezpečen 
že nikoli, zaroloval okénko a smutně zmi-
zel v zapomnění... Protože táhlo na půlnoc, 
oželeli jsme prohlídku města a jali se hle-
dat vhodné místo ku bivakování. Užili jsme 
orthodoxní čundrácké methody - dumání 
nad e-mapami ve Vaškově mobilu. Osvěd-
čila se – v sobotu okolo třetí hodiny ranní 
jsme večeřeli.

Ledva jsme vstali, zpozorovali jsme 
džíp, šinoucí si to kol našeho skrytého tá-
bořiště. Vrhli jsme se k zemi vpravdě po 
apačsku. Nebe nám bylo milostivo. Nicmé-
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ně před houbaři jsme se skrýt nesvedli. Ti 
totiž pročesávali les vskutku systematicky. 
Vydali jsme se tedy v rychlosti na cestu, po-
lemizujíce o tom, zda je horší houby sbírat, 
nebo jíst. 1 Čas nám plynul v radovánkách, 
které člověku může poskytnout pouze sys-
tematické pokládání jedné nohy před dru-
hou, uprostřed neznámé divočiny. V neděli 
jsme navštívili historické centrum Tachova 
a zúčastnili se bohoslužby v kostele, který 
impozantní výzdobou nápadně připomínal 
les. Pod tlakem okolností jsme se následně 
rozhodli vyhledat pohostinství, v němž by-
chom mohli rozjímat nad podněty z nedělní-
ho kázání. Jak se ukázalo, Tachov je takové 
Las Vegas západních Čech – barů a heren 
nepočítaně, avšak místo, kde za úplatu zna-
venému poutníku skývu chleba předloží, to 
aby hledal lupou. Úspěch se však nakonec 
dostavil a my tak mohli doslavit neděli v 
místní pizzerii a na blízkém dětském hřiš-
ti. Ze svého štěstí jsme se však neradovali 
dlouho. Zlý osud, zosobněný kosteleckým 
jazykářem, který si vzal neplánovanou do-
volenou, nám uchystal hořké loučení. Náš 
věrný druh byl pasován na suplenta a od-
velen kamsi do kosteleckých luhů a hájů. 
Toho dne (respektive následujícího rána) 
jsme však přivítali dva opožděné kamarády 
– Vojtěcha a Markétu. Přijeli také posled-
ním vlakem, proto jsme jim, pamětlivi, jak 
jsme si první večer užili, přichystali vydat-
nou večerní procházku. Naše starostlivost 
je dojala.

S novými druhy jsme obohatili reperto-
ár našich kratochvílí. Vzkřísili jsme tradiční 
„čumendo“2, snad ještě tradičnější „po-
lévání vodou“ a etablovali zbrusu novou 
„klaksoniádu“3 a Veroničinu oblíbenou 
„kdyžjsitamvylezlatakmusíšpřecetakyumět-
slézt!“. Mimoto jsme objevili funkční dětský 
kočárek, do kterého se daly naložit buď 
veškeré naše batohy, nebo Veronika. Jeli-
kož jsme si nemohli vybrat, nechali jsme jej 

raději na místě. Poslední noc jsme spali na 
seníku. Slavnostní atmosféru potrhla Vero-
nika, která vyňala z vaku čutoru meruňkovi-
ce (V=0,04 l) a dala ji kolovat. Konec.

Poznámky číslované:

1) Pro pořádek podotýkám, že nedávný 
vznik mykologického kroužku ve farnosti 
není vyústěním zmíněné debaty.

2) Čumendo je dvojfázová čundrácká hra 
pro skupinu a řidiče. V první fázi vrhá skupi-
na udivené až zběsilé pohledy na projíždě-
jící vozidlo (odborníci užívají termínu „blbě 
čumí“). V druhé fázi přebírá iniciativu řidič a 
trampíři se baví jeho reakcí. Jedno z letoš-
ních čumend vstoupilo do historiie. Poprvé 
jsme prohráli. Ramenatý řidič totiž říznul 
následující neviditelnou zatáčku tak ostře, 
že to znělo jako by zastavil. Tak vznikla pa-
nika a my se opřekot hnali přes příkop do 
pole, zakopávajíce jeden o druhého. (Vác-
lav ne. Václav byl v klidu. On to věděl.)

3) Klaksoniáda je hra, kterou ocení přede-
vším jedinci s hudebním sluchem, ale nejen 
oni. Hráči se postaví na vhodné frekvento-
vané místo (osvědčily se zejména přechody 
pro zvěř nad dálnicí) a počnou freneticky 
mávat na projíždějící vozidla. Výsledkem je 
troubení klaksonů nejrůznější síly, výšky a 
barev (tónů).

Poznámky mimo soutěž:

Pozn.: Celou akci zpestřovaly takřka všu-
dypřítomné komáří letky a mravenčí pěší 
pluky. Na každém našem tábořišti byly buď 
jedny či druhé, nejčastěji však oboje v hoj-
ném počtu. 

Pozn.: Nebyl-li přítomen vnější nepřítel (ko-
máři, mravenci, houbaři...) potýkali jsme se 
zpravidla s vnitřními rozpory, které zhusta 
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přecházely v ostré výměny modřínových, 
borových, někdy i smrkových argumentů.

Pozn.: Již v neděli jsme zjistili, že vhodně 
marinované ponožky dokáží uspokojivě pro-

vonět i silně vzdušný přístřešek zbudovaný 
z plachty.

Pozn.: Z předchozí poznámky a z fotodoku-
mentace by mohl ve čtenáři vzniknout do-
jem, že nejvíc srandy se na vandru užije s 
ponožkama. To není tak docela pravda.

Jan „Čáp“ Žák

Kostel sv. Václava v Přistoupimi se dočká 
opravy

V polovině července letošního roku bylo 
Občanské sdružení na opravu kostela sv. 
Václava v Přistoupimi úspěšné s žádostí o 
finanční dotaci na opravu našeho kostela. 
Dostali jsme 4 838 000 korun ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 
ministerstva zemědělství, který rozděluje 
Evropské dotace. Jedná se o Program roz-
voje venkova (12. kolo), kapitola III., 2.2. 
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venko-
va.

 Žádost by neměla naději na úspěch bez 
spolupráce s vlastníkem objektu – českob-
rodskou farností, v zastoupení pana fará-
ře M. Kociana a vikariátu Kolín, jmenovitě 
stavebního technika pana M. Herzoga. V 
současnosti probíhá výběrové řízení na sta-
vební firmu, která bude opravy provádět, a 

když bude vše probíhat podle předpokladů, 
mohlo by se v příštím roce začít s opravou.

 Jménem občanského sdružení děkuje-
me za podporu všem, kdo přispěli do naší 
veřejné sbírky, která byla založena za úče-
lem sehnání nutného spolupodílu na opra-
vu (10-15%). Dále děkuji OÚ Přistoupim za 
příspěvek 150 000 korun a naší římsko-
katolické farnosti, která přislíbila fin. pří-
spěvek 320 000 korun. OS vybralo do této 
chvíle na tuto akci 176 742 korun, z čehož 
zaplatilo stavební projekt a firmu na podá-
ní žádosti na SZIF v celkové ceně 77 000 
korun.

 Samozřejmě děkujeme i všem ostat-
ním za morální podporu, modlitbu a za to, 
že nám drží palce. Doufáme, že s podporou 
celé naší farnosti i všech ostatních spoluob-
čanů, se nám podaří kostel opravit.

Prosme za vyslyšení naší společné pros-
by: „Dědictví otců zachovej nám Pane.“

Za OS jeho vedoucí Jan Kabíček

Brigáda v poříčanském kostele

V sobotu 5. listopadu ožil náš filiální kos-
tel v Poříčanech nezvyklým šrumem. Něko-
lik zdejších občanů (ironií osudu ovšem je, 
že novousedlíků) pod vedením paní Barbo-
ry Vlasákové zde totiž zorganizovali pracov-
ní brigádu. Brigádníků se sešlo překvapivě 
opravdu hojně - přibližně na padesát ze 
všech věkových kategorií, včetně těch nej-
menších v kočárku. Do práce se pustili s 
obdivuhodnou vervou, která by všem moh-
la být příkladem, a každý se ujal nějaké 

části kostela, okolního hřbitova i vstupních 
schodů a okolní zeleně. Poříčanský kostel 
tak připomínal svým osudem spíše příběh 
o zakletém zámku, který se náhle probudil 
ze spánku bez naděje na procitnutí. A tak 
brigádníci nejen umyli lavice, podlahu i kůr, 
ale především vyřezali veškerou náletovou 
zeleň v okolí, posekali a vyhrabali trávu a 
z trávy odstranili i všechny kusy opadané 
omítky a odpadků. Nyní hodlají tito nadšen-
ci založit občanské sdružení a do budoucna 
sehnat i finanční prostředky na generální 
opravu vnitřních i vnějších omítek (generál-



7Českobrodský větrník

ní oprava kostela byla připravena už roku 
2004 P. Neugebauerem, ale po převedení 
Poříčan pod ČB farnost v lednu 2005 byla 
celá akce bohužel zastavena). Od 14 hodin 

se pak konala ve zcela zaplněném a ukli-
zeném kostele přednáška našeho farníka 
historika Vladimíra J. Mrvíka.

Příloha - stavíme, opravujeme

Kostel sv. Gotharda - Český Brod
2008 - statika kleneb v presbytáři u vítěz-
ného oblouku a výmalba presbytáře (291 
tis. Kč.)
2010 - nové ozvučení
- zřízena nová, vytápěná, zpovědní kaple 
(100 tis. Kč)
- základní statické zajištění a příprava pro-
jektu další obnovy střechy věže, žádosti o 
dotace (175 tis. Kč)
2011
- zahájena oprava věže s termínem dokon-
čení prosinec 2011 (rozpočet 3 mil. Kč)

Fara - Český Brod
2008 - nová přípojka kanalizace (30 tis. Kč)
- vyměněna okna směrem na náměstí (200 
tis. Kč)
- vymalováno, vyvložkován komín a zbrou-
šeny prkenné podlahy (110 tis. Kč)
2009 - vybourány a nově vybudovány pro-
story koupelny kněze a sociální zařízení v 
prvním patře, opravena prohnilá podlaha, 
která se zcela zřítila (celkem 540 tisíc Kč)
2010 - odvlhčení a tepelná izolace přízemí 
(231 tis. Kč)
- příprava projektu stavby farního centra a 
obnovy severní („zahradní“) fasády fary

Kostel sv. Jakuba Staršího - Kounice
2008 - dokončena elektroinstalace a nově 
vnitřní omítky (183 tis. Kč)
- vymalován interiér (105 tis. Kč)

Fara - Kounice
2009 - oprava komínového tělesa (50 tis. 
Kč)

Přistoupim kostel sv. Václava

2008 - zpracován projekt na odvlhčení kos-
tela

Štolmíř
2008 - zpracován projekt obnovy zvonice 
u kostela sv. Havla (pro nedostatek finanč-
ních prostředků byla celá akce zastavena)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 
Tismice
2008 - pokračování s opravy obvodní zdi 
(371 tis. Kč.)
- obnova elektropřípojky (15 tis. Kč.)
- zpracován projekt na další stavební zajiš-
tění kostela
2009 - pokračování opravy ohradní zdi 
kolem baziliky P. Marie (105 tisíc Kč, do 
r.2009 vč. již 1.060.000 Kč, farnost Český 
Brod hradila pouze 10 tisíc Kč z této částky)
- zahájena generální rekonstrukce a static-
ké zajištění tismické baziliky (z celkového 
rozpočtu 5,5 milionu Kč farnost hradí 250 
tisíc Kč a obec Tismice 450 tisíc Kč, zbytek 
fondy EU)
2010 - probíhá generální rekonstrukce ba-
ziliky, tj. oprava střech, vnitřních fasád, ob-
nova vnější kamenné fasády, obnova vnější 
fasády na zakristii a nová elektroinstalace
- postupná obnova sochy P. Marie Tismické 
ze vstupní brány do kostelního areálu (30 
tis. Kč)
2011 - v neděli 6. března 2011 proběhla 
slavnostní mše sv. v Tismicích při příležitos-
ti ukončení rekonstrukce baziliky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Lstiboř
2010 - nová zvonová stolice (65 tis. Kč)
2011 - získána dotace na revitalizaci koste-
la (střechy) ve Lstiboři 640 000 Kč.
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Časopis Farní větrník vychází čtvrtletně jakožto zpravodaj římskokatolické farnosti sv. 
Gotharda v Českém Brodě.
Jsme mladá perspektivní redakce, ale už je sobota 23:00, omluvte nás.
Obsah časopisu je výhradně vaší zodpovědností. Chybí-li vám zde něco a máte-li pocit, 
že by to mohlo chybět i někomu jinému, neváhejte a vytvořte to s námi (pro nás, za nás).
Toho času redakce: 1. šéfredaktor - Jan „Čáp“ Žák, 2. šéfredaktor - Václav Kašpar
Sháníme kolegy. Všem budoucím spolupracovníkům nabízíme platy šéfredaktorů! Po-
kud máte zájem se systematicky podílet na vzniku dalších čísel Větrníku, hledáme prá-
vě Vás. Neváhejte nás kontaktovat!
Kontakt: osobně, nebo na e-mailu vetrnikbrod@gmail.com
Originál fotografie na obálce Olda Templ Vykydal. http://www.panoramio.com/photo/32335503

SOUTĚŽ

Vymysli originální název pro tento časopis, dočasně Farní 
větrník, a zapiš se do dějin (jistě se pro to jednou najde 

místo v naší rubrice „Kus historie“). Originální nápady při-
jmeme jak osobně, tak e-mailem. A rádi!

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti
Český Brod - Sv. Gothard: út 18:00, st 8:00, čt 18:00, pá 18:00, so 8:00, ne 9:30
Přistoupim - Sv. Václav: ne 8:00
Lstiboř - Nanebevzetí P. Marie: so před 1. a 5. nedělí v měsíci (nedělní platnost) 17:30
Bylany - Sv. Bartoloměj: so před 2. nedělí v měsíci (nedělní platnost) 17:30
Kounice - Sv. Jakuba St.: so před 4. nedělí v měsíci (nedělní platnost) 17:30
Bříství - Nalezení Sv. Kříže: 3. neděle v měsíci (bohoslužba slova) 18:00
Tismice - Nanebevzetí P. Marie: so před 3. nedělí v měsíci 17.30, 2. a 4. po v měsíci (bo-
hoslužba slova) 17.30

Od farníků p(r)o farníky, kiklop kouli koulí

Tato (i jiná) rubrika může do budoucna obohatit časopis o informace, které jej více přiblí-
ží dalším stránkám života nás - farníků.

Nabízím

Škodu 1000MB. Motor šlape, světla sví-
tí, brzdy nemá. Zn. potřebuji jezdit, nepotře-
buji brzdit.

Sháním

demoliční četu. Sousedovi přebývá na  
pozemku zeď, cihly věnuje poctivému ná-
lezci.


