
Sv. Kunhuta

Milí farníci,

Popeleční středou jsme vstoupili do svaté doby postní, která je přípra-
vou na největší křesťanské svátky – Velikonoce. Chceme-li tyto svátky 
dobře prožít, je třeba prožít (ne pouze přežít) dobu postní. Proto při-
pomenu základní věci, které by v našem životě neměly chybět.

- Modlitba

Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a prob-
rat s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem 
naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za 
lidi, kterým tato služba může prospět. 

- Půst

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se 
čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překáže-
jící, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor 
Bohu a máme možnost více poznat sami sebe... Cvič se ve zdrženli-
vosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování...

- Almužna, konání dobra

„Almužnou“, činěním dobra, tím, čeho se postem vzdáme, můžeme 
obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat 
sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to 
potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po 
lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve pro-
spěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme 
se s Kristem.

To všechno jsou známé věci, po celá staletí se křesťané o toto snažili. 
Jistě to všichni víme. Kéž by to nebyla jen teorie. Je třeba přejít k pra-
xi. Ať tyto tři věci v době postní nechybí. Bude to konkrétní způsob 
následování Ježíše Krista.

P. Martin

FARNÍ LIST
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

SENICE NA HANÉ
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Církev hlásá radost z odpuštění
Jeden filosof, který se označoval za agnostika či ateis-

tu, kritizoval křesťany takto: Křesťané říkají, že mají 
Vykupitele. Já ale uvěřím ve Vykupitele, až se budou 
tvářit jako vykoupení, až bude jejich tvář zářit radostí 
z toho, že jsou vykoupeni. Máš-li však tvář funebráka, 
jak mohou věřit, že jsi vykoupen a že ti byly odpuštěny 
hříchy? Toto je první bod dnešní liturgie: jsi ten, komu 
byly odpuštěny hříchy. Každému z nás byly odpuštěny.

Bůh je Bohem, který odpouští - řekl dále papež – a 
proto přijměme toto odpuštění a s radostí jděme dál. 
Pán i potom odpustí to, čeho se ze slabosti všichni 
dopouštíme.

Druhým aspektem pobídky k radosti je skutečnost, že 
Pán jde spolu s námi – pokračoval papež. Již od chvíle, 
kdy povolal Abrahama je mezi námi, v našich zkouš-
kách, těžkostech i radostech, ve všem. A proto se také – 
vybízel dále – během dne obracejme slovy k Pánu, který 
je nám v životě po boku.

Třetím aspektem je, že radost uprostřed nezdarů nedá 
našim rukám ochabnout.

Životní pesimismus není křesťanský. Vyrůstá z kořene, 

který neví, že se mu dostalo odpuštění a nikdy nepocítil 
Boží něhu. A můžeme říci, že evangelium nám tuto ra-
dost ukazuje: Maria s radostí spěchala ke své příbuzné 
Alžbětě, která čekala dítě. Také radost nás nabádá ke 
spěchu, neboť milost Ducha svatého nezná pomalost. 
Duch svatý vždy pospíchá, pobádá nás, abychom šli 
vpřed, kupředu jako vítr vanoucí do plachet loďky.

Je to vlastně ona radost, která při setkání s Marií způ-
sobila, že se dítě v Alžbětině lůně živě a radostně po-
hnulo (Lk1,44), navázal papež.

To je radost, kterou nám hlásá církev. Buďme prosím 
radostnými křesťany. Všemi silami se snažme ukazovat 
víru v to, že jsme vykoupeni. Pán nám odpustil všech-
no, a pokud uklouzneme odpustí nám znovu, protože je 
Bohem, který odpouští. Pán je mezi námi a nedá našim 
rukám ochabnout. Dnešní poselství zní: Vstaň! To je to 
Ježíšovo vstaň pronášené k nemocným. Vstaň, zaplesej, 
raduj se a vesel celým srdcem(Sof 3,14).

Kázání sv. Otce v domě sv. Marty ve Vatikánu.
manželé Štefanovi

Osobnost naší farnosti
Je to velmi nenápadná žena, která již několik let pra-

cuje v našem redakčním týmu a pravidelně píše do far-
ního listu. A nemá zrovna lehký úkol - píše totiž o na-
šich světcích a musí o nich vše důležité vypátrat, přečíst 
a ještě ručně napsat na list, který je potom přepsán do 
počítače. Chci pochválit paní Vychodilovou, protože 
má krásné úhledné písmo a svou práci dělá s velkým 
zájmem a elánem.

Jak jsem již psala na začátku, jste nenápadná žena 
a mám na Vás spoustu otázek. Kde jste se narodila? 

Narodila jsem se přímo v Senici na Hané.

Dřív se rodilo hodně dětí, kolik Vás bylo doma?
Byli jsme tři děti, já a moji dva starší bratrové - 

Vladimír o osm let starší a Josef, který byl ode mě o pět 
let starší. Bohužel již oba zemřeli.

Jaké školy jste studovala?
Základní školu jsem navštěvovala tady v Senici. Škola 

mě bavila a šla mi dobře. Měla jsem samé výborné a 
tak mi rodiče umožnili, abych mohla jít studovat dál. 
Nastoupila jsem na Obchodní akademii v  Prostějově 
(tehdy se jmenovala Vyšší hospodářská škola). Na za-
čátku druhého ročníku mi ale zemřel tatínek a mamin-
ka mě dál nemohla podporovat ve studiích. Maminka 
pracovala sezónně v zemědělství. Vladimír tehdy stu-
doval vojenskou školu a druhý bratr už nežil s námi 
v  jedné domácnosti. Musela jsem přestoupit na tzv. 

dvouletku. Po ukončení studia jsem nastoupila jako ná-
kupní referentka v zásobování v místní továrně Karosa. 

Po studiích jste nastoupila do práce, pak jistě 
přišla na řadu další důležitá životní rozhodování. 
Ale jak to bylo s láskou? Musela jste se dlouho 
rozhodovat, nebo to byla vaše životní a první láska?

Ve škole jsem měla kamarádku Marii, se kterou jsem 
seděla v  lavici a ona mě pozvala k nim na hody, kde 
jsem se seznámila s nynějším manželem Josefem. 

Jak dlouho spolu jste tedy manželé? 
Byla to moje první láska a je to moje životní láska. 

Vždyť letos jsem spolu již 62let.

Jaké jsou Vaše koníčky? 
Ráda čtu historické knihy, hlavně o českých dějinách. 

Mám ráda práci na zahrádce. Velmi ráda jsem šila, nej-
dřív na sebe a potom pro dceru a pak i pro vnoučata.

Jak jste se k tomu psaní do farního listu dostala?
Když probíhala prohlídka našeho kostela na Noci kos-

telů, řekla jsem Otci Tomášovi, že je škoda, že farníci 
neznají svaté v našem kostele. On mi na to řekl, abych o 
životě svatých psala do farního listu. Protože mám ráda 
historii, tak jsem hned souhlasila a skoro tři roky jsem 
se snažila vám život svatých přiblížit.

Který svatý se Vám psal nejlíp a proč? 
O všech svatých jsem psala ráda, každý měl jinak za-

jímavý život. Někdy měli život v mládí hodně bouřlivý, 
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avšak jak se říká: Boží cesty jsou nevyspytatelné. Nejvíc 
mě ale oslovil život sv. Babory.

Máte nějaké tajné přání, které byste chtěla, aby se 
Vám splnilo? 

Nemám žádné tajné přání, co bych si mohla ještě přát. 
Mám hodného manžela, dvě hodné děti, tři vnoučata, 
kteří mě často navštěvují. Ale přála bych si ještě držet v 
náručí pravnouče.

Mockrát Vám děkuji za rozhovor. Vím, že jste 
se na začátku trochu bála a najednou už je konec 
našeho rozhovoru. Chci Vám popřát pevné zdraví 
a poděkovat za vaše články a popřát, ať si brzo 
pochováte v náručí maličké pravnouče.  Teď si 
budete moct na rok odpočinout, nabrat sílu a pak 
se do životopisů vrhneme znovu. Ale to už hodně 
prozrazujeme našim čtenářům. Ještě jednou Pán 
Bůh zaplať.

Vendula Koupilová

Hledej, objevuj a pátrej!
Mnohé z vás jsem potkala na půlnoční, a tak si trou-

fám říct, že jste moji malou hádanku vyřešili. Ano,  na-
posledy jsem psala o našem kostele, který je zasvěcený 
sv. Maří Magdaléně. Nicméně jak nám napověděly naše 
kalendáře, máme tu další rok a s ním přichází nové vy-
dání farního listu. A proto jsem si znovu pro vás na-
chystala záhadu. 

Abychom navštívili tento kostel, opět nemusíme příliš 
daleko. Obec, ve které se nachází, leží asi šest kilometrů 
od Litovle. V této oblasti byla ve 14. století vystavěna 
tvrz, kterou později přestavili na hrad. Prý již na tomto 
místě kdysi stával kostel, nejspíše dřevěný. Po roce 1560 
byl místo něj postaven kostel v renesančním slohu. Při 
jeho stavbě využili pozůstatky tehdy již zchátralého 
hradu a také zachovali ochrannou kamennou zeď. 

Bohužel, důsledkem třicetileté války kostel velmi trpěl. 
Švédská vojska vše vyrabovala a poplenila. Kostel byl 
z velké části zbourán, ale roku 1696 se začal stavět nový, 

ovšem v barokním slohu. Vysvěcen byl roku 1698. Z re-
nesančního kostela byla ponechána věž s portálem. Věž 
završuje atika, což je, jak jsem se dočetla, architektonic-
ký prvek, který prodlužuje fasádu budovy nad hlavní 
římsu. Opticky tak zvyšuje budovu, a když bychom se 
podívali z ulice, tak částečně zakrývá střechu. 

Hlavní vchod do kostela je veden podvěžím a je zdo-
bený kamenným portálem. Nad portálem můžeme vi-
dět renesanční desku se znaky kláštera Hradisko a jeho 
opata Pavla Grünwalda. Interiér kostela je převážně 
barokní. Vstup ke kostelu je veden branou, která je vy-
stavěná z  korálů a klene se nad sochou Panny Marie 
Lurdské z  roku 1899. Kostel býval obklopený hřbito-
vem, ale z něj se dochovala jen kostnice. 

Těm, co ví, gratuluju a vy, co tápete, nezoufejte, odpo-
věď se dozvíte v příštím čísle!

Ludmila Štafová ml.

Biblické příběhy
Lotova žena

Lidé, kteří žili v Sodomě a Gomoře, byli daleko široko 
známi tím, jak bohapustý život vedli. Ale než Bůh ve 
svém hněvu ta dvě města zničil, vyslal do Sodomy dva 
posly. Měli zjistit, zda tam ještě vůbec žijí nějací spra-
vedliví lidé. Neboť by byl všechny ostatní ušetřil, kdyby 
se tam bylo našlo třeba jen deset záchrany hodných.

Poslové přišli do Sodomy k večeru a nalezli Lota, jak 
sedí u městské brány. Uvítal je a pozval, aby s ním po-
jedli a přespali v jeho domě. Zatímco jedli, přišli sodo-
mští muži a bušili Lotovi na dveře: „Vyveď ven ty cizin-
ce, chceme si s nimi povyrazit!“ „Ne,“ obořil se na ně 
Lot, „tito mužové jsou mými hosty!“ „Tak místo nich 

zabijeme tebe,“ křikli Sodomští a snažili se vylomit 
dveře a dostat se k Lotovi. Ale Bůh každého z nich na 
místě ranil slepotou, takže dveře nemohli najít. „Spas se 
útěkem,“ radili Lotovi Boží poslové, „a vezmi s sebou 
ženu svou a dcery své. Tyto lidi stihne trest, ale ty se ne-
ohlížej ani se nezastavuj, nebo budeš smeten jako oni.“

Potom Hospodin způsobil bouři jako vybuchující 
sopku a na Sodomu a Gomoru se snesl déšť ohně a síry. 
Zemětřesení srovnalo města se zemí. Všechno bylo 
zničeno až na Lota utíkajícího se ženou a dcerami. Ale 
Lotova žena, nerada se vzdávajíc městských radovánek, 
stanula a ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

Petra Obšelová
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Okénko do rodiny
S příchodem nového roku může mít člověk pocit, že 

je ten pravý čas změnit něco ze svých zajetých kolejí. 
Učinit změnu (snad) k lepšímu, či se vymanit z každo-
denního stereotypu. Malé změny v podobě nové rubri-
ky jsem se dočkala i já. Každý v životě zastáváme urči-
tou roli, máme své místo na tomto světě a podle toho 
také řešíme nejrůznější starosti i radosti, které jsou na 
denním pořádku. V této nové rubrice bych se ráda vě-
novala tématům, jež jsou spojena s rodinou, jako tako-
vou (manželé – partneři, děti a jejich vzájemné vztahy). 
Nejsem žádný odborník, jen žena, jež zastává roli ma-
minky a manželky a snaží se s pomocí Boží jednat v zá-
jmu těch, které nejvíc miluje, podle nejlepšího vědomí 
a svědomí (i když ne vždy se to daří). 

Malé děti, malé starosti. Velké děti, velké starosti. 
Zkusím nakousnout témata, jež jsou spojena s  rodin-
ným životem a vírou. Ne proto, že bych měla ideální 
recept na řešení, ale třeba jen ta, která zrovna řeším a 
sama hledám odpověď u zkušenějších či kompetent-
nějších. Jinak to budou vnímat mladí, jinak bezdětní, 
rodiče či starší lidé v důchodovém věku. Ale snad po-
hled na věc z jiného úhlu přinese shovívavost ostatních 
zúčastněných.

Rodina ve farnosti
Čím je vlastně rodina pro farnost? Základním staveb-

ním kamenem či hnacím motorem. Má své zvláštní 
specifické místo. Je brána jako jednotný celek, i když 
má více členů. A mnohdy jsou na ni kladeny větší ná-
roky, než na jednotlivce, který snadněji splyne s davem. 
Rodiče jsou těmi, na jejichž hlavy se snáší chvála, ale 
častěji spíše kritika. A mnohdy není snadné ji ustát 
s důstojností a obhájit své jednání před ostatními farní-
ky. Jednou ze zásadních otázek je například: Kdy zapo-
jit děti do farního společenství a chodit s nimi do kos-
tela pravidelně na mši?  Od narození, po křtu, až budou 

chodit, mluvit…? Nejnáročnější bývá asi období prv-
ních tří let, kdy rodiče, seč se snaží sebevíc, neovlivní 
příliš, co jim jejich dítě přichystá v chrámu Páně. Jaký 
že proslov pronese při proměňování ve chvíli největší-
ho ticha, či kdy se začne dožadovat základních potřeb 
(jíst, pít, hrát si, komunikovat s ostatními…). Když pak 
takový rodič vidí některé naštvané obličeje a slyší kri-
tické poznámky při odchodu z kostela, vyvstane otáz-
ka: Stojí mi to za to? Mám ještě počkat, až děti trošku 
odrostou, takové dva až tři roky? Ano, stojí to za to, ne, 
není na co čekat. Děti jsou jako nepopsaná tabule, jako 
houba, která nasává životadárnou vodu. Není až tak 
podstatné, co jim říkáme, jako spíš to, jak se chováme, 
jak žijeme. Dobrý příklad je více než tisíce prázdných 
slov. Každý začátek je těžký. Ale důležité je vytrvat. Nic 
v těžké chvíli nepotěší víc než slova důvěry a soucítění: 
Je dobře, že máme děti v kostele, i když je tu pak poně-
kud rušno. Mnozí velmi rychle zapomněli, že sami měli 
děti či byli dětmi. Mnohdy se stane, že i nám dospělým 
odbíhají myšlenky při mši svaté někam úplně jinam, 
jen to umíme dobře skrývat.

Nejkrásnější na dětech je jejich upřímnost. Vše co dě-
lají, dělají bez přetvářky a s plným nasazením. Jen nám 
dospělým se to někdy nehodí do krámu. Děti jsou zá-
kladním stavebním kamenem každé farnosti. A na ta-
kovém kameni je moře práce. Musí se tvarovat. Nejen 
hrubě tesat, ale i laskavě uhlazovat, aby zapadl mezi 
ostatní, ale přitom neztratil na své původní čisté krá-
se. Pro nás rodiče je shovívavost a podpora ostatních 
farníků důležitým ukazatelem, že přes všechny naše ro-
dičovské pochyby či nezdary jsme na správné cestě a 
že máme ve farním společenství spolu s našimi raubíři 
své jedinečné a důležité místo. Vždyť i v Písmu svatém 
je psáno: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, 
neboť takovým patří království Boží ( Marek 10, 14).

Anna Jahodová

Doporučujeme zhlédnout
V tomto vydání farního listu přijměte hned tři tipy na 

filmové příběhy, které vás svým silným příběhem potě-
ší, povzbudí a jistě i obohatí. 

Pouť
Tom je americký doktor, který přijíždí do francouzské-

ho města St. Jean Pied de Port, aby převzal ostatky své-
ho syna, který zemřel v bouři během cesty do Santiaga, 
na pouti známé také jako Cesta svatého Jakuba. Tom se 
však rozhodne na počest svého syna tuto pouť za svého 
potomka dokončit.

Poveda
Příběh španělského houževnatého a inovativního 

kněze Pedra Povedy. Na začátku 20. století otevřel ve 
Španělsku cesty v oblasti vzdělávání a obrany práv žen. 
Organizací UNESCO byl uznán jako pedagog a huma-
nista, svatořečil ho Jan Pavel II.

Bůh v Krakově
Polský film je situován do současnosti. Ukazuje osudy 

obyvatel Krakova a jejich každodenní problémy, kte-
rým čelí, i jejich důležitá rozhodnutí v životě. Příběhy, 
které divák uvidí, mluví o víře, naději, odpuštění, oběti, 
lásce a svobodě, ale především o lidské touze po Bohu a 
jeho milosrdenství.

Markéta Houdková
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Pro chytré hlavy
Nový rok je i novou možností pro nás jít do sebe a 

zkusit se naučit něco nového nebo něco, čemu se úspěš-
ně vyhýbáme už nějakou chvíli. Někdy může však být 
velmi složité najít motivaci k činu, jindy se nás motiva-
ce pronásleduje jako náš vlastní stín. Například motiva-
ce k učení, která pravidelně přichází s koncem pololetí 
při pohledu na známky. Občas si dává docela na čas, a 
tak se stává, že přichází až během přestávky před tes-
tem. Proto bych vás chtěl teď motivovat já následujícím 
úkolem. Chtěli jste se někdy naučit Morseovu abecedu? 

Pokud ano, teď je ten správný čas. Zkuste si vyluštit ten-
to citát Pavla Kosorina.

.--. / .-. / .. / .--. / .-. / .- / ...- / ..- // -. / .- // -... / ..- / -.. 
/ --- / ..- / -.-. / -. / --- / ... / - // -. / .. / -.- / -.. / -.-- // -. / 
. / --- / -.. / -.- / .-.. / .- / -.. / . / .--- // -. / .- // --.. / .. / - / 
.-. / .- ///

Metoděj Koupil ml.

Dětem
Milé děti, vašim postním úkolem bude dozvědět se něco o Ježíšovi.  Než se Zacheovi podaří slézt dolů ze stro-

mu, najděte 7 rozdílů mezi obrázky. Zkuste se začíst do příběhu o Zacheovi, třeba z Bible pro děti, popřemýšlejte 
a popovídejte si o tom s rodiči.

Štěpánka Štefanová
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Recepty našich hospodyň
Americká buchta

Pokud vám teď doma zbývají jablíčka, proč je nepřidat 
do téhle jednoduché voňavé buchty? (poměr je na nor-
mální plech, těstem lze plnit i formy na muffinky, ale 
stačí 1/2 poměru)

Postup
Ušleháme 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek oleje a 4 vej-

ce. Přidáme 2 hrnky hladké mouky (část lze nahradit 

celozrnnou, ale ta je sušší), 1 prášek do pečiva, 1 va-
nilkový cukr, 1 lžíci kakaa, 1 lžičku skořice a vše pro-
mícháme. Nakonec vmícháme 1 hrnek nasekaných 
ořechů, 1/2 hrnku rozinek a 3 hrnky oloupaných jablek 
nakrájených na kostičky.

Pečeme na vymazaném a vysypaném plechu (případ-
ně na pečicím papíře) v předehřáté troubě při 175°C.

Dobrou chuť!
Eva Solovská 

Pro šikovné ruce 
Květina z organzy

Látkové kytičky z organzy jsou skvělým doplňkem pro 
dozdobení šatů, triček, ale třeba i jednobarevného ka-
bátu či látkové tašky. A přitom výroba látkové kytky z 
organzy je opravu snadná a zábavná.

Budeme potřebovat: nůžky, svíčku, jehlu a nit, pár 
korálků, organzu - použít lze nejen organzu, ale také 
satén, umělé hedvábí, krajku - cokoli, co je vyrobeno 
ze syntetických materiálů - to je základní podmínka 
úspěchu!

Postup
Z látky vystřihneme nepravidelná kolečka (od oka). 

Od největšího po nejmenší budeme postupně zmen-
šovat přibližně o 5 mm každý kus. Květina bude zají-
mavější, pokud na jednotlivé vrstvy použijeme více 

materiálů, nebo alespoň odstínů barev. Čím více vrs-
tev, tím bohatší vaše květina samozřejmě bude. Každé 
vystřižené kolečko opatrně přiblížíme k plameni svíce. 
Nejlépe se mi osvědčilo přikládání z boku plamene u 
spodní části knotu. Točíme kolečkem dokola a nechá-
me ho zatavit po celém okraji. Tím se nám zároveň ko-
lečko prohne do tvaru misky. Pozar, materiál je hořlavý 
a snadno se vznítí! Látka nesmí přijít přímo do plame-
ne. Podle toho jak moc a jak pravidelně okraje zatavíme 
ovlivníme jak bude květina  vypadat. Nyní navrstvíme 
jednotlivé vrstvy na sebe. Poskládáme do tvaru květu 
a  prošijeme. Do středu našijeme korálky, knoflík, nebo 
necháme přiznané pěkné prošití nití. Podle potřeby 
užití připevníme brožovým můstkem, sponou do vlasů 
nebo špendlíčkem.

Veronika Dlabalová
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Tříkrálová sbírka 2018 
V naší farnosti letošní tříkrálová sbírka proběhla až 13. 

- 14. ledna s rekordním počtem koledníků. Koledovat 
vyrazilo dvacet jedna koledníku se sedmi vedoucími 
v Senici na Hané, v Seničce šest koledníků a tři vedoucí, 
a to jsem si říkala, že tolik nadšených koledníků nemů-
žu sehnat. Opak byl pravdou. Ale co je na tom krásné? 
To že děti, tzv. kosteláčci, tak i nekosteláčci společně 
koledovali. Počasí nám přálo a nálada při koledování 
byla moc příjemná. Je krásné vidět, jak už na nás če-
káte, zpíváte s námi koledu, odměníte nebo pohostíte 

koledníky a nešetříte na štědrosti daru, co dáte do po-
kladničky. Za to vám velmi děkuji. 

V Senici jsme vykoledovali 32  569 Kč a v  Seničce 
11  039 Kč, celkem na Litovelsku, kam spadáme, bylo 
vydáno 125 pokladniček a vybralo se 614 995 Kč.

Chci ještě jednou poděkovat všem dárcům za štědrost 
a milé přijetí. Koledníkům za pomoc při koledování a 
vedoucím skupinek za organizaci a čas. No a příští rok 
zas!

Vendula Koupilová
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Pozvánky
Pobožnost křížové cesty 

kostel Senice, pátek 17:30, neděle 14:30
kaple Senička, neděle 13:00

Postní duchovní obnova VIR pro muže od 17 do 
35 let

kněžský seminář Olomouc, 23. – 25. 2. 

Adorace vedená mládeží

kostel Senice, pátek 9. 3. od 20 hodin

Postní duchovní obnova pro mládež 15+ ADCM
Archa Rajnochovice, 9. – 11. 3.

Společné udělování svátosti nemocných
kostel Senice, středa 21. 3. při večerní mši sv.

Předvelikonoční svatá zpověď
kostel Senice,  sobota  24. 3.  od  14 do 15:30  hodin 

(v Cholině v neděli 25.3. ve stejném čase)

Děkanátní setkání mládeže
Ptení, sobota 24. 3.

Postní duchovní obnova pro manžele
Bouzov, 24. 3. od 9:00 – 17:00
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292
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