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Mimořádné vydání – Evropské setkání mladých v Praze

Milí farníci, prožíváme Advent – toužebné očekávání Narození toho,
po kterém toužily generace napříč dějinami Spásy. Ten letošní Vánoční
čas pro nás bude i ve znamení „Cesty důvěry“ – Evropského setkání
mladých.

Mladí lidé přijedou z celého kontinentu, od Portugalska a Španělska
po Ukrajinu a Rusko, od Švédska a Norska po Bulharsko a Itálii. Někteří
přijedou také z dalších světadílů. Nebudou zde řečnit o Evropě, ale budou
spolu pět dní žít. Díky nabízené pohostinnosti budou mít jedinečnou
příležitost objevovat, že vztahy mezi lidmi jsou silnější než napětí, ať
už stará nebo nová. Porozumění mezi národy nepotřebuje ani tak nějaké
velkolepé akce jako spíš každodenní sdílení života. Evropské setkání není
nějaká konference. Mladí lidé, kteří přijedou, nepatří k nějaké politické
ideologii nebo hnutí, nejde o žádný finanční zájem. Pocházejí z různých

církví a křesťanských tradic. Někteří z nich říkají, že v Boha nevěří. Aby mohli přijet, musí
překonat geografické i lidské hranice. Nepřijedou proto, aby se utápěli v pesimismu, ale
aby zahlédli znamení naděje a připravili se na rozhodnutí angažovat se v místech, kde žijí.

Abychom jim pomohli a povzbudili je, bude dopolední program věnován objevování
míst naděje, konkrétních iniciativ a lidí kolem nás, kteří se na nich podílejí. Proto je
důležité, abychom před setkáním začali společně takové znamení v našem okolí hledat.
Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích způsobů, jak se setkání
zúčastnit. Mladí účastníci (většinou ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky.
Potřebují jenom jednoduchou snídani. Po snídani odjedou a okolo 22. hodiny se zase
vrátí. 1. ledna můžete pozvat své hosty na oběd. Vřelé přijetí je o tolik důležitější než
luxus. Mladí lidé stráví čtyři dopoledne setkáváním v hostitelském společenství, které je
nejblíž jejich ubytování. Po ranní modlitbě se budou konat setkání s místními lidmi, kteří
se angažují v různých projektech ve svém okolí, a sdílení v mezinárodních diskusních
skupinkách. Také vy jste srdečně zváni k účasti. Věřím, že kde zakusíme společenství,
tam se může zrodit naděje… Váš Otec Pavel

Evropské setkání mladých v naší farnosti
Na přelomu roku se naše farnost zapojí do Evropského setkání mladých – velké „Pouti
důvěry“, organizované každoročně komunitou Taizé. V pondělí 29. 12. přijede do naší
farnosti na 200 poutníků několika národností. Spolu s námi a dalšími místními (nejen)
křesťany se budou po čtyři dny scházet ke společným modlitbám a setkáním v malých
mezinárodních skupinkách.
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Co je Taizé?
Taizé je jméno malé vesničky ve Francii, v níž se usadila ekumenická
křesťanská komunita. Žije zde na sto bratří z různých křesťanských
denominací a z více než 30 zemí světa. Po celý rok bratři přijímají
a hostí tisíce převážně mladých lidí. Osu dne tvoří společné modlitby,
práce a setkávání nad Božím Slovem. Několik skupinek bratří také žije v nejchudších
oblastech světa. Smyslem komunity je žít jednotu v rozděleném světě a tak se stávat
znamením smíření a jednoty mezi církvemi i národy. Zakladatel komunity bratr Roger byl
jedním z velkých svatých naší doby. Jeho vyprávění o založení komunity a úryvek z textu
o modlitbě si můžete přečíst níže v tomto bulletinu.

Pouť důvěry – Evropská setkání mladých
Evropská setkání mladých se konají od roku 1978 vždy na přelomu roku v různých místech
Evropy. Hlavní myšlenkou setkání je podpora důvěry a solidarity mezi (nejen) křesťany
různých národů a vyznání. Mladí lidé, kteří na setkání přijíždějí, prohlubují svůj vnitřní
život, a zároveň podporují solidaritu napříč společnostmi. Většina z nich jsou křesťané
různých vyznání, ale setkání jsou tradičně otevřena všem lidem dobré vůle.

Program
Program setkání tvoří společné modlitby, sdílení v mezinárodních skupinkách a tematická
setkání. Dopolední program se bude odehrávat v místech ubytování. V poledne se poutníci
shromáždí v chrámech v centru Prahy a večer na výstavišti v Letňanech. K účasti na těchto
setkáních jsme všichni srdečně zváni. Více o programu v Praze najdete na oficiálních
stránkách http://www.taizepraha.cz/program/.

Co nás čeká ve farnosti
Naším nejdůležitějším a nejkrásnějším úkolem je zajistit mladým ubytování, nejlépe v ro-
dinách. Dopolední program se skládá ze společné ranní modlitby a následného sdílení
v mezinárodních skupinkách. 31. 1. se s mladými sejdeme také k večerní modlitbě a ná-
sledné silvestrovské oslavě (tzv. „festival národů“). 1. 1. budeme společně slavit mši svatou
a pokusíme se co nejvíce mladých poutníků pozvat k novoročnímu obědu do rodin.

Ubytování
Je důležité sehnat dostatek ubytovacích míst. Bez toho by se setkání nemohlo konat.
Jedná se pouze o přenocování a jednoduchou snídani. Hned po snídani mladí odejdou
k dopolednímu programu farnosti, kam je můžete doprovodit. Odpoledne stráví v Praze
a na místa ubytování se vrátí až večer mezi 22.00 a 22.30. Vaši hosté budou mít spacáky
a karimatky a počítají s tím, že budou spát na zemi. K účasti na službě ubytování můžete
pozvat také své přátelé, nemusejí být věřící.

Novoroční oběd
Ve čtvrtek 1. ledna mohou hostitelé své hosty pozvat na oběd. Pokud nemůžete nikoho
ubytovat, pozvěte k novoročnímu obědu poutníky, ubytované mimo rodiny!
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Další formy pomoci
Velice uvítáme také všechny pomocníky s přípravou prostor před setkáním (29. 12. dopo-
ledne) a úklidem po setkání (2. 2. dopoledne) a s přípravou snídaní v prostorách společného
ubytování (každý den od 7.30 do 8.15). Dobrovolníci ovládající cizí jazyk budou vítáni
zejména v den příjmu (29. od 11 hodin do večera). Můžete také připravit pohoštění pro
silvestrovskou oslavu nebo přispět finančně na zajištění snídaní pro mladé lidi, ubytované
mimo rodiny.

Předběžný časový harmonogram (v Milovicích a v Lysé)
neděle 21. 12. organizační schůzka rodin poskytujících ubytování od 18.00 na faře
neděle 28. 12. organizační schůzka pomocníků s týmem večer na faře
pondělí 29. 12. dopoledne příprava prostor hromadného ubytování a setkávání

příjem poutníků (od 11 hodin do večera)
úterý 30. 12. ranní modlitba v kostele od 8.30

setkání v mezinárodních skupinkách (ve vytápěných prostorách)
středa 31. 12. ranní modlitba v kostele od 8.30

setkání v mezinárodních skupinkách (ve vytápěných prostorách)
noční modlitba za mír od 23.00
následuje společná oslava „festival národů“ v sále KD v Milovicích
program v Lysé bude upřesněn

čtvrtek 1. 1. ranní bohoslužba, novoroční oběd v rodinách
pátek 2. 1. ranní modlitba v kostele od 8.30

dopoledne odjezd poutníků
odpoledne úklid prostor hromadného ubytování a setkávání

neděle 11. 1. večer díkuvzdání od 17.00 na faře

Svědectví
Mnozí členové přípravného týmu v Milovicích i Lysé se kdysi Evropského setkání Taizé
sami zúčastnili. Poprosili jsme je o krátké svědectví.

Marie Mikušková (Wroclaw, 1989/1990)
Setkání mládeže z Taizé jsem se zúčastnila v době doznívající revoluce, kterou jsme velmi
emocionálně prožívali – nosili jsme hrdě trikolory a byli šťastní, že můžeme vůbec někam
vycestovat. V paměti mi zůstává silná duchovní atmosféra při společných modlitbách se
zpěvy a pocit sounáležitosti s tak obrovským počtem mladých křesťanů.

Jana Hrdličková (Miláno, 1998/1999)
Setkání jsem se účastnila se svým (novo)manželem a sestrou v Miláně. Byli jsme ubytovaní
v moderním pastoračním centru v okrajové čtvrti. Utkvěly mi nejvíc dojmy ze společné
modlitby, když se několik tisíc lidí modlilo čtyřhlasým zpěvem v mnoha jazycích – a taky
v naprostém TICHU. Fascinovala mě organizace vydávání jídla – beze zmatků, s úsměvem,
jako na běžícím pásu a přitom s láskou.
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Dája Zikánová (Paříž, 1994/1995, Wroclaw, 1995/1996)

Paříž: Příjemné bylo ubytování u starších lidí v typickém pařížském starém domě se starým
výtahem a vrzajícími dřevěnými schody. Vřelí obyčejní lidé.

Wroclaw: Ubytovaní jsme byli na sídlišti ve 2 + kk – rodina s dvěma malými dětmi +
piano. Krásné na tom bylo, že se nás tam vešlo šest, i když polský kamarád s hlavou pod
pianinem. Neopakovatelná atmosféra setkání se nedá popsat, musí se zažít.

Lída Šimková (Varšava, 1999/2000)

Ve svých 26 letech jsem s mojí mladší sestrou vyrazila na Evropské setkání do Varšavy.
Pamatuji si, že v tu dobu byla velká zima a mráz. Byli jsme ubytovaní se sestrou u jedné
rodiny ve varšavské čtvrti Praga. Byla to pětičlenná rodina, která žila v bytě 3+1 a vyčlenila
nám jeden pokoj. Z celého setkání si odnáším zážitek ze setkání s bratrem Rogerem
a celkově pokojné atmosféry setkání.

Vanda Kuběnová (Hamburk, 2003/2004)

Tisíce lidí společně mlčí před Bohem. Modlitba světla. Město Hamburk, přístav s jeřáby.
Workshop v galerii. Velká vděčnost, že mohu přijet, já, osoba bez významu a bez peněz,
do krásného města Hamburk – a jsem přijata.

Marie Kordíková (Praha, 1990/1991)

Bylo mi 35 let a byla jsem popáté na mateřské – s tříměsíčním kojencem. Bydleli jsme
s manželem a pěti dětmi v panelákovém bytě 3+1 v okrajové části Prahy. Při nedělní mši se
ozvala výzva k ubytování účastníků Taizé. Na mši jsem byla bez manžela, mobily nebyly,
a tak se stalo, že jsem bez jeho souhlasu přihlásila k ubytování dvě osoby. Vycházela jsem
z toho, že dvě děti budou na zimních prázdninách u prarodičů, tím se uvolní jeden pokoj,
kam se dvě osoby lehce vejdou. Po příchodu domů jsem svůj plán vyložila manželovi,
který řekl, že jsem se zbláznila. A aby měl na vzniklou situaci vliv, přihlásil se do
komise, která ve farnosti přijímala a rozdělovala příchozí účastníky Taizé. V den příjmu
mi k mému údivu oznámil, že u nás bude ubytováno sedm Italů – dva chlapci a pět děvčat.
Tvořili skupinu, která se od sebe nechtěla odtrhnout. Bylo mu jich líto, a tak rozhodl,
že na prázdniny k prarodičům pojedou naše další dvě děti. Mladí lidé z Italského Asti
putovali stovky kilometrů, aby dorazili do naší rodiny s „bambinem“. Mluvili anglicky,
my rusky a německy. V komunikaci nás trochu zachraňovaly mé chabé základy latiny.
První snídaně jim evidentně nechutnala, kakao nepili, náš chleba se jim nezdál. Nakonec
jsem uspěla s českou vánočkou. Při obědě, českém vepřo-knedlo-zelo, pak Italové ukázali
na knedlík a prohlásili – toto je náš chleba. Dodatečně jsme zjistili, že s sebou měli
seznam nebezpečných potravin, které u nás nesmějí jíst – např. mléko v igelitu apod. Naše
děti po návratu z prázdnin ochutnaly poprvé opravdové italské „Panetone“. A my dodnes
vzpomínáme na první mobil, který jsme viděli. Volali na něj z Itálie starostliví rodiče jedné
z dívek. Upokojilo je, že jejich děti jsou ubytovány „in famile“ – v rodině. V Lysé nad
Labem bydlíme třetí rok. K ubytování účastníků letošního setkání jsme se rádi přihlásili.
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Stačí 2 m čtvereční doma na podlaze
Vyprávění o duchovní zkušenosti jiných nemůže nikdy nahradit osobní prožitek. Nyní je
na nás, abychom zkušenost solidarity a bratrství mladým umožnili, a s nimi prožili!

Kontakty na přípravný tým
Milovice
Dája Zikánová 733 385 546 dajazik@centrum.cz
Vítek Zikán 731 670 425 vitzikan@gmail.com
Jana Hrdličková 776 707 634 hrdlickova.jana@atlas.cz
Lída Šimková 604 913 379 simkovalida@seznam.cz
Vanda Kuběnová 773 290 181 vadna@centrum.cz

Lysá nad Labem

Marie Mikušková 731 115 583 mariem@voxnbk.cz
Šárka Šmídová 605 885 672 sarka.smidova@seznam.cz
Johanka Kubaňová 776 105 373 johanka kuca@yahoo.de

Úryvky z knihy „Netušená radost“ od bratra Rogera z Taizé
Roger Schutz (1915–2005) byl původem Švýcar. Roku 1940 přichází do burgundské
vesničky Taizé, ležící v okupované Francii, a s myšlenkou na jednotu křesťanů zde zakládá
malou řeholní komunitu. O těchto začátcích vypráví:

Snadnost nevede ke kreativitě
Jako velmi mladý jsem doma díky četbě v rodině poznal příběh jedné komunity řeholnic
ze sedmnáctého století a byl jsem uchvácen, když jsem se dověděl, co dokázalo pouhých
několik žen žijících ve společenství. Položil jsem si otázku: Když z těch pár žen, které daly
svůj život pro Krista, mohlo v takové míře vyzařovat evangelium, nedokázalo by totéž
i několik mužů, kteří by žili v komunitě? Později jsem onemocněl plicní tuberkulózou
s dlouhou recidivou. Tehdy se zdálo, že smrt je již nablízku. Já jsem četl a meditoval
a pomalu jsem dospěl k tomu, že podstatné je vytvořit komunitu mužů, ve které by každý
mohl cele darovat svůj život a s odvahou kráčet stále kupředu. V létě roku 1940 konečně
přišlo uzdravení. Bylo to na počátku druhé světové války a já jsem se vydal na několik
dní do hor. Tam jsem si řekl: „Hodně jsi přemýšlel, a teď už je nutné začít.“ Chtěl
jsem nejprve nějakým způsobem vyzkoušet sám sebe: jsem schopen vydržet uprostřed
nejtěžších zkoušek dané chvíle? Chtěl jsem najít dům, kde by mohli žít ti, kdo hledají
útočiště ve válečném běsnění, a kde by jednou mohla žít i komunita. Vlaky moc nejezdily,
a tak jsem odjel z Ženevy na kole. Některé mosty byly zničeny, řeku Rhonu bylo možné
přejít pouze po provazovém mostě, kolo na ramenou. Hned prvního rána jsem objevil
v Savojsku, nedaleko švýcarské hranice poblíž Frangy, krásnou usedlost s velkým statkem.
Její součástí byla i kaple, v níž kdysi sloužíval mše svatý František Saleský. Majitelka byla
pokročilého věku a přála si žít ve vsi blízko kostela. Říkala, že i kdyby jednoho dne
zůstala upoutána na lůžko, mohla by sledovat mši z postele. Byla ochotna převést celou
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nemovitost na doživotní důchod s tím, že by dostávala skrovný měsíční příspěvek. Místo
se mi zdálo příliš přepychové. Byla ve mně zakotvena tato myšlenka: přílišná snadnost
často nevede ke kreativitě. A tak jsem putoval dál, až jsem se po několika dnech cesty
dostal do okolí Maconu. Znal jsem historii Cluny a chtěl jsem to místo navštívit. Očekával
jsem, že najdu už jen ruiny kláštera uprostřed mýtiny, ale našel jsem městečko Cluny, kde
byl i notář. Ten mi pověděl o jednom domě asi deset kilometrů odtud. Nasedl jsem na
kolo a ještě dopoledne téhož dne jsem dojel do Taizé. Dům byl už několik let prázdný.
Žádný zájemce o jeho koupi se neobjevil. Pozemek byl prodaný, zůstalo jen ohrazené
místo u domu. Život vesnice, která se rozprostírala kolem malého románského kostelíka,
byl velmi prostý. Nebyla tam zavedena voda ani elektřina. Sousedka mi vysvětlila, že tam
není žádný hostinec, kde bych se mohl najíst, ale že mě s dcerou zvou k obědu. Při jídle
mi řekly: „Zůstaňte tady, jsme tady všichni tak sami“ ta slova rozhodla. Vrátil jsem se do
Cluny za notářem. Odrazoval mě od koupě toho domu. Říkal: „Je vám teprve pětadvacet
let, riskujete, že část života strávíte prací na udržování toho místa, vždyť je v tak špatném
stavu.“ Zašel jsem na chvíli do kostela v Cluny, abych se pomodlil, a rozhodl jsem se pro
Taizé. „Ježíši Kriste, proč jsem se zastavil v Taizé? Nejprve a především proto, abych žil
z tebe a skrze tebe. Ty to víš: mé očekávání, jak jsem je prožíval toho dne, zůstalo stejné
i dnes. Koho jiného jsem přišel hledat než tebe, Kriste?“

Bratr Roger z Taizé, Netušená radost,
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2006

Zpěvy a modlitby z Taizé

Z hlubin lidského srdce stoupá skrytá touha. Mnozí lidé, strženi anonymním rytmem
programů a harmonogramů, dnes přirozeně touží po podstatné skutečnosti, po vnitřním
životě. Nic tak nepřivádí ke společenství s živým Bohem jako společná meditativní mod-
litba s jejím vrcholem – zpěvem, který pokračuje a přetrvává v tichu srdce, když se ocitáme
sami. Když prostřednictvím jednoduché krásy symbolů vnímáme Boží tajemství, když jej
nedusí přemíra slov, tehdy nás společná modlitba, vzdálená monotónnosti a nudě, otvírá
pro radost proudící z nebe na zem.

Několik znovu a znovu jakoby do nekonečna opakovaných slov bylo pro mnohé křesťany
celá staletí cestou kontemplace. Když se tato slova zpívají, pronikají snad ještě hlouběji
do lidského nitra.

Ke společné modlitbě, která rozšiřuje naše srdce při setkání s Kristem, nás nemusí
být mnoho. Naopak i malá modlitební skupina pocítí a podpoří univerzalitu společenství
v Bohu, když se její členové alespoň jednou za týden zúčastní bohoslužeb s celou místní
církví, s lidmi všech generací, od dětí až po nejstarší.

Modlitba je pokojná síla, která pracuje v lidské bytosti, hýbe s ní, působí na ni a ne-
dovolí, aby člověk zavíral oči před zlem, válkami, před otřesy, jež mnozí zakoušejí.
V modlitbě se čerpají síly k jinému boji: k boji za lidskou důstojnost za to, aby se země
stala místem, kde se dá žít.

Kdo jde za Kristem, je blízko Bohu a zároveň druhým lidem. Bratr Roger z Taizé
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Krátce z Kotvy
V roce 2014 o.s. Kotva pořídila nový vysavač do kostela za
7 300 Kč a dokončilo se fotbalové hřiště na zadní zahradě u fary (zasela se tráva, koupily
se branky, proběhlo první vikariátní fotbalové utkání). Proběhlo několik brigád na farní
zahradě. Výroční členská schůze se uskuteční 14. ledna 2015 od 20 hodin na faře. Příští
rok bude Kotva řešit využití a případnou rekonstrukci hospodářské budovy.

Vánoční pořad bohoslužeb 2014–15
24. prosince Kostomlaty 15.30 (tzv. vigilie s dětmi)
(Štědrý den) Milovice 22.00

Lysá nad Labem 24.00

25. prosince Milovice 8.00
(Narození Páně) Lysá nad Labem 9.30

Kostomlaty 11.00

26. prosince Milovice 8.00
(sv. Štěpána) Lysá nad Labem 9.30

27. prosince Lysá nad Labem 17.00 (žehnání vína)
(sv. Jana evangelisty)

28. prosince Milovice 8.00
(Svaté rodiny) Lysá nad Labem 9.30

Kostomlaty 11.00

31. prosince Lysá nad Labem 17.00 (poděkování za uplynulý rok)
(sv. Silvestra)

1. ledna 2013 Lysá nad Labem 9.30
(Matky Boží panny Marie)

Přednášky pro manžele
Pro manželské páry je připraven nový cyklus přednášek zaměřených na partnerství a vý-
chovu. První dopolední setkání proběhne v sobotu 7. února 2015 od 9 hodin na téma „Jak
vést děti k Bohu“. Přednášku povedou manželé Hana a Petr Imlaufovi z Prahy, kteří už
pětadvacet let připravují snoubence na manželství a často na manželská/rodičovská témata
přednášejí. Druhé setkání proběhne 25. dubna 2015 s P. ThDr. Jendou Balíkem PhD na
téma „Spiritualita manželství“. Hlídání dětí během přednášek je zajištěno v MC Parní-
ček. Rádi bychom, aby proběhly čtyři přednášky ročně. Doufáme, že vás nabídka osloví
a setkání přispějí k prohloubení manželských vztahů ve farnosti. Více informací u Danky
Ehrhardtové (daniela.ehrhardtova@gmail.com).
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Pozvánka do Lysé
Farní charita, římskokatolická farnost a město Lysá nad Labem vás zve 24. 12. od 13.30
do kostela sv. Jana Křtitele na Vánoční zpívání a tradiční živý betlém. Vystoupí děti
ze ZŠ Litol s hudebním doprovodem pod vedením manželů Eliškových. Zazpívají děti
pěveckého sboru FONTÁNA pod vedením paní učitelky Kremlíkové.

Tříkrálová sbírka proběhne 4.–12. 1. 2015 při kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.
Skupinky malých koledníků budou v tomto čase obcházet Vaše domovy s kasičkami.
Přispět na tuto sbírku můžete do zapečetěných pokladniček již 24. 12. 2014 odpoledne
u živého Betlému. Letošní sbírka je určena na: 1. pomoc rodinám a matkám s dětmi,
2. podporu nových Farních charit v pražské diecézi a 3. nemocnice Arcidiecézní charity
Praha v Ugandě.

V sobotu 10. ledna 2015 v zámecké kapli Tří králů oslavíme poutní slavnost slavením
Eucharistie v 10.00. Zpívat a doprovázet tuto liturgii bude Chrámový sbor od sv. Jana
Křtitele z Lysá nad Labem.

Pozvánka do Milovic
Na Štědrý den přijměte pozvání k návštěvě kostela v době od 11 do 14 hodin. Můžete si
prohlédnout milovický betlém, nebo vystoupat na kostelní zvonici a poslechnout si zvuk
zvonů při poledním vyzvánění. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Charita Lysá nad Labem a Farníci Milovice ve spolupráci s Městem Milovice vás zvou
na Tříkrálový koncert, který se koná v neděli 4. ledna 2015 od 16 hodin v kostele sv.
Kateřiny Alexandrijské v Milovicích. Zazní Harmonia pastoralis Jiřího Zrunka v podání
pěveckého sboru Vox Nymburgensis pod vedením Jana Mikuška ve spolupráci s Michae-
lem Pospíšilem. Během koncertu můžete přispět do charitní tříkrálové sbírky.

www.milovice.farnost.cz

Veškeré informace o aktivitách farnosti jsou pravidelně vyvěšovány na webových stránkách
www.rkflysa.wz.cz, kde je také možnost přihlásit se do e-mailového fóra farnosti.

Žádáme zájemce, kteří by si byli ochotni vzít na starosti sestavování obsahu farního
bulletinu, aby se hlásili na adresy uvedené v tiráži. Děkujeme.

Vydává Římskokatolická farnost Lysá nad Labem pro vnitřní potřebu.
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Příspěvky a náměty posílejte na k.stastna@email.cz a pavel.schrotter@gmail.com.


