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Úvodem

Vážení občané, vážení čtenáři,
nezadržitelně se blíží doba Vánoční, která s sebou přináší spoustu shonu, ať už se
sháněním dárků pro naše nejbližší, pečení cukroví a v neposlední řadě i nezbytný úklid
našich domácností. Na druhé straně je tady doba Adventní, doba zklidnění a doba
očekávání na příchod Ježíše Krista našeho Spasitelé. Do konce roku 2017 chybí už jen
několik málo dní a je tady pomalu, ale jistě doba na bilancování. V podstatě můžeme říci,
že to byl rok, který byl méně příznivý na úrodu ovoce a zeleniny, ale po druhé stránce
úroda obilovin a dalších zemědělských produktů byla celkem příznivá. Nejvydařenější
byla houbařská sezona a můžeme bez okolků říci, že naši i cizí houbaři zažívali v našich
lesích doslova žně. Navíc všechny houby byly zdravé a nečervivé. Zároveň můžeme říci, že
tento rok nám hlavně nepřinesl žádnou živelnou pohromu a mimořádnou
událost. A určitě si i všichni přejeme, aby se nám tyto události vyhnuly i v
následujícím roce 2018.
VÁNOCE opět po roce přicházejí a hlavně ti nejmenší, se už nemohou dočkat.
Máme za sebou „Rozsvícení vánočního stromu,“ které hlavně díky našim
dětem mělo velmi sváteční atmosféru a určitě nás všechny, kteří jsme tam byli
přítomní, naladilo na blížící se Vánoce. Zároveň je nutno poděkovat i všem ostatním, kteří
se na této pěkné akci organizačně podíleli.
Doba zklidnění, očekávání, rozjímání, zamyšlení, sblížení, doba radosti je tady a
snažme se ji prožít tak, ať jsme opravdu spokojeni.
Všem občanům přejeme šťastné a poklidné vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
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Zasedání zastupitelstva obce.
Od posledního 2. čísla Kozmického občasníku se uskutečnilo jedno mimořádné
zasedání 21. 8. 2017 jedno řádné zasedání 18. 9. 2017.
12. řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 18. 9. 2017 za účasti 13 zastupitelů.

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program zasedání
Podání žádosti o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kozmice na 3 roky sestavený k 1. 1. 2019
Variantu 1 návrhu oplocení starého hřbitova ( štípané obklady, bez sloupků, od
cesty otevřen, přírodní, výška min. 1,80 m ).

Zastupitelstvo obce neschválilo:
-

Umístění STOP semaforu na silnici I/56 v obci

Oznámení SmVaK Ostrava a.s.
V posledních dnech jsme obdrželi oznámení Severomoravských vodáren a
kanalizací Ostrava a.s. (SmVaK) o změně cen vodného, ve kterém se píše:
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od l. ledna 2018 takto :
Voda pitná (vodné)
37,08 Kč/m3 (bez DPH)
42,64 Kč( vč. 15% DPH)
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Stočné (nás se netýká)
33,42 Kč/m (bez DPH)
38,43 Kč /vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům, po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem

Odpady a informace OZO
Na základě sdělení od firmy OZO Ostrava, dojde v příštím roce k navýšení cen svozu
odpadu, a to o 5% u komunálního a 10% u bioodpadu. Přesné ceníky budou zveřejněny
na úřední desce a v příštím vydání našeho občasníku, kde upřesníme i termín tradičního
sběru velkoobjemového odpadu. Firma OZO nás také informovala, že první svoz v roce
2018 bude posunut na sobotu 6. ledna (a to pro každotýdenní plátce - lichý týden ).
Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti OZO Ostrava, ale i panu Sassaroli
a firmě FORM Design za pomoc a spolupráci. I jejich zásluhou máme obec čistší a bez
černých skládek.
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Informace Charity Hlučín
Charita Hlučín pomáhá v domácnostech při nemoci, handicapu i samotě.
Zůstat doma. Takové je většinou přání lidí, kteří se dostanou do situace, kdy se neobejdou
bez pomoci svého okolí. Ať už je to z důvodu nemoci, handicapu či vysokého věku. Péče o
blízkého člověka je velmi náročná. Je nutné, aby rodina spolupracovala a vhodně využila i
služby odborníků.
Charita Hlučín se na pomoc v domácnostech zaměřuje. V posledních letech rozšířila své
služby a rozsah pomoci je tak daleko větší než v minulosti. U části služeb se na úhradě
podílí i klient, ale cena je regulovaná zákonem a je tak velmi příznivá. Na její provoz
přispívá Moravskoslezský kraj a města a obce Hlučínska. Práce zdravotních sester je pak
zcela hrazena ze zdravotního pojištění a pro klienta je tak zdarma. Bezplatné je i základní
poradenství v sociální oblasti.
Žádaná je v poslední době služba takzvané osobní asistence. Řeší totiž velmi častou situaci,
kdy jsou příbuzní zaměstnaní a musí plnit řadu svých povinností. Zároveň je trápí, že se
svému blízkému nemohou více věnovat. Služba je určená lidem, kteří potřebují pomoc
s péčí o chod domácnosti, doprovodit na úřad či poštu apod. Je pro ty, kteří se bojí samoty
a chtějí mít u sebe spřízněnou duši, která je vyslechne a bude jim oporou. Osobní
asistentka obvykle tráví s klientem delší čas v době, kdy jsou příbuzní v práci. Kromě
praktické pomoci v domácnosti si povídají, luští křížovky nebo osobní asistentka čte.
V případě větší míry poskytované služby platí klient 70 Kč za hodinu (maximálně pak 120
Kč za hodinu).
Charita Hlučín také pomáhá lidem, kteří nezvládnou provést základní hygienu, mají
problémy s chůzí, potřebují nakoupit nebo si zajistit oběd. Pro tyto situace tady je
pečovatelská služba, která stojí 130 Kč za hodinu (platba se úměrně krátí dle skutečného
času poskytnutí služby).
Velmi často míří do domácností i charitní zdravotní sestry, které provádějí úkony
předepsané lékařem. Jde o odběry krve, aplikaci inzulínu, měření tlaku, převazy a řadu
dalších důležitých úkonů. Tyto úkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Klient tak
neplatí nic.
Velkou pomocí je také možnost zapůjčení pomůcek, jako je například polohovací postel
nebo invalidní vozík za příznivé ceny.
Poskytování terénních služeb je odborná práce, která vyžaduje znalosti, dovednosti, ale i
zkušenosti. Někteří pracovníci Charity Hlučín se této práci věnují více než 15 let. I přesto
se neustále vzdělávají a zdokonalují. Při poskytování péče se řídí všemi předpisy i
kodexem Charity ČR a Charity Hlučín.
Více informací o terénních službách Charity Hlučín najdete na www.charitahlucin.cz,
nebo zavolejte na 595 043 275.
Andrea Strachotová, vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence Charity Hlučín
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Informace ZŠ a MŠ Kozmice

Vánoce, Vánoce přicházejí….

I do školy i školky už dorazil duch Vánoc. Děti se sice už v předstihu učily vánoční
písničky, které zpívaly (fantasticky) pod vedením paní Míši, která vede Zpívánky ve škole,
u rozsvěcení stromu, ale ta pravá vánoční atmosféra zasáhla naši školu a školku až po
první adventní neděli. Voní to tady jehličím, děti běhají po škole s očekáváním, jestli i sem
dorazí známá trojice – Mikuláš, anděl a čert. A díky maminkám taky dorazila…. (a je
legrační, že nejvíce se bojí ty děti, které vůbec nezlobily….) V úterý 5. prosince byla naše
škola „andělská“ – děti převlečené za andílky si hrají andělské hry, a tak alespoň dnes
nikdo (tedy skoro nikdo) nezlobí.
Celý adventní čas věnujeme, kromě učení, zpívání a přípravě výstavy pro rodiče a přátele
školy „Vánoce ve škole“, která se uskuteční v úterý 19. prosince. Kromě vystavených
dětských prací, bude pro rodiče připraveno krátké hudební vystoupení – pro 1. a 2. třídu
v 16 hodin a pro rodiče starších žáků v 17 hodin. Srdečně zveme všechny „nasát“ tu
pravou vánoční pohodu do školy.
Po Vánocích zveme rodiče na již třetí setkání s odborníky – tentokrát ve středu 9. ledna
v 17 hodin přijede paní Mgr. Zuzana Pavelová ze SPC Srdce Opavě. Dále pak v neděli 21.
ledna bude tradiční maškarní ples pro děti v restauraci u Krokodýla.
A my ve škole budeme pokračovat v našem celoškolním celoročním projektu TALAMA –
horolezecké expedici, pro jejíž přípravu jsou naplánovány další akce – beseda
s horolezcem, dopoledne na boaldru, stanování ve škole a mnoho dalšího. I v tomto
školním roce projekt vyvrcholí uskutečněním horolezecké expedice (díky velkorysosti
našeho zastupitelstva, které hradí náklady spojené s ubytováním a stravou všech dětí
v posledním roce mateřské školy a žáků na 4 dny 18. – 21. 6. 2018) – tentokrát je však
místo tajné. Žáci plněním speciálních úkolů a pořizováním horolezecké výbavy získávají
indicie, za které získávají části mapy expedice.
Všechny aktuální informace i fotografie naleznete na našich webových stránkách
www.zskozmice.cz a www.ms-kozmice.cz .
Těšíme se na setkání s Vámi v naší vánoční škole při výstavě.
Příjemné prožití adventu v kruhu nejbližších a radostné Vánoce přejí děti, žáci i
zaměstnanci kozmické školy.
Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy
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Informace Sdružení obcí Hlučínska
Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět rokem plným
akcí, aktivit a projektů směřujících k rozvoji a propagaci
regionu.
Ve 26. roce své existence se sdružení podílelo a podpořilo řadu
kulturních a společenských akcí. Začátek února byl tradičně spojen s Bálem Hlučínska,
který letos proběhl v Kravařích. Na městském úřadě v Hlučíně přijalo v březnu v rámci
Dne učitelů ocenění 29 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět
Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí
v Hlučíně již podeváté představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska.
Podzim pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení již tradičně podpořilo
setkání a přehlídku schol a chrámových sborů. Organizace Setkání schol regionu
Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice, Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska
proběhlo v Hati.
I v roce 2017 podpořilo sdružení akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“, které se
zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí
a měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi
www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem starostům
a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům,
spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem
podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Hlášení místního rozhlasu

Z důvodů neustálého zvyšování cen za používání hudebních děl nebudeme před
hlášením rozhlasu pouštět písně, ale pouze speciální znělky a písně, na které se nevztahují
poplatky (naše roční činily 13.000,- Kč). Tímto již nebudeme poskytovat možnost zahrání
k životním jubileím.
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Informace o činnosti Klubu seniorů
Uplynul téměř rok, dá se říci velice úspěšný, co se týká činnosti Klubu seniorů
Kozmice. Jestliže jsme loňský rok považovali za takový rozjezdový pro naši činnost, tak
ten letošní jsme již jeli na plné obrátky. Podařilo se nám zapojit do činnosti další seniory a
také počet akcí narostl. Zúročili jsme zkušenosti z předcházejícího období, také náš
kolektiv se více stmelil, a tak s radostí můžeme konstatovat, že Klub seniorů opravdu žije a
je již nedílnou součásti života naší vesnice a především nás, kozmických seniorů.
Nechceme zde provádět výčet všech akcí, ale jen tak okrajově bychom se chtěli zmínit
o několika z nich. Hned z kraje roku jsme uspořádali společnou schůzku, kde jsme si
nastínili plán činnosti pro r. 2017. Odsouhlasili jsme si roční příspěvek ve výši 150, -Kč na
osobu. Celkem se zapojilo 33 seniorů. Společné peníze budeme používat na úhradu
cestovného, na placení různých pronájmů, na vstupné atd.
Ještě v měsíci lednu jsme si zajeli zaplavat do bazénu v Kravařích. V únoru jsme
absolvovali úspěšnou besedu s historikem Muzea Hlučínska panem PhDr. Neminářem o
Historii Hlučínska.
No a l. května jsme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů uspořádali
recesistickou oslavu 1. máje. Všem se tato akce moc líbila a slíbili jsme si, že si to v příštím
roce znovu zopakujeme.
Začátkem měsíce června proběhlo kácení májky a na úspěšném programu se podílely i
naše megastar – 8 členek Klubu seniorů vystoupilo se svým tanečním číslem na zvaném
Baby jako z ABBY.
V závěru měsíce srpna jsme uskutečnili výlet na kolech do areálu YACHHT Klubu
Kozmice u štěrkovny. Zde jsme byli mile uvítáni našimi hostiteli - kozmickými jachtaři,
kteří nás seznámili se svou činností a dokonce nám zajistili i projížďku motorovým člunem
po vodní ploše štěrkovny. Opět nádherná akce, škoda jen, že se jí zúčastnil malý počet
seniorů. Snad to příští rok vyjde a účast bude daleko větší. V měsíci září jsme uspořádali
v Kravařích turnaj v bowlingu.
Začátkem měsíce října se naše seniorky zúčastnily v kulturním domě v Hlučíně velké
společenské akce pro všechny kluby seniorů z Hlučínska pod názvem Kluby klubům. Na
tomto setkání vystoupily se svým tanečním číslem a měly velký úspěch. Za své vystoupení
sklidily zasloužený aplaus.
V polovině měsíce října jsme se zúčastnili akce Den otevřených dveří v místní hasičské
zbrojnici. Zde nám pan Hanslik Jirka fundovaně vykládal o činnosti našeho Sboru,
seznámil nás s technikou a celkovým vybavením našich hasičů. Další úspěšnou akcí v
měsíci říjnu byl zájezd vlakem na burzu v Polském Těšíně. Za nádherného počasí jsme se
projeli vlakem z Jilešovic až do Českého Těšína, navštívili burzu v Polském Těšíně, něco
málo, nebo i dost nakoupili a po obědě jsme se vraceli zpátky.
Začátkem měsíce listopadu proběhlo v zrekonstruovaném sále obecní restaurace již
XI. Setkání kozmických seniorů. K tanci a poslechu hrál pan Meletzky se svým synem a
program zajistily naše seniorky. Ty všechny přítomné pobavily svými tanečními
vystoupeními – Ruská Máša, Mladé Babky, společně si seniorky zazpívaly „Píseň pouze
pro dospěláky“ a také paní Kašparová nás pobavila svou recitací z Bajek. Nesmíme
opomenout také modlitbičku o ledničce, kterou přednesla paní Gavelčíková.
Poděkování patří vedoucí souboru paní Marii Kurové, která připravila choreografii
scének a toto vystoupení s dalšími seniorkami nacvičila. Poděkování patří rovněž všem
členkám taneční skupiny - paní Drahomíře Krömrové, paní Kristě Mokré, paní Miluši
Gavelčíkové, paní Lucii Strakové, paní Anně Doubkové, paní Růženě Kašparové a paní
Anně Menšíkové. Jsou to NAŠE DĚVČATA !!!!
No a už jsme v závěru roku a tou byla akce „Posezení u adventního věnce“ s návštěvou
samotného Mikuláše a spojená s nadílkou pro velice hodné seniory. Vůbec poslední akcí
Klubu seniorů v letošním roce je rozloučení se starým rokem u studánky Juliánky. Zde se
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rozloučíme se starým rokem a připijeme si na ten rok příští. Akce se uskuteční v sobotu
30. prosince 2017. Sraz je ve 13.00 hod. na hřišti TJ Sokol Kozmic .
Protože máme zájem na tom, aby činnost našeho Klubu byla pestrá, zveme všechny
zájemce seniory, kteří mají zájem zúčastňovat se klubových akcí, ve čtvrtek 25. ledna 2018
od 17.00 hod. do zasedací místnosti Obecního úřadu, kde bychom si společně připravili plán
akcí pro příští rok. Prosíme, abyste si připravili konkrétní náměty a návrhy, co bychom
mohli v příštím roce uskutečnit. Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení obce a
zastupitelům obce Kozmice za velkou podporu a finanční pomoc, kterou poskytují pro
činnost kozmického Klubu seniorů. V neposlední řadě patří náš velký dík Sboru
dobrovolných hasičů Kozmice za to, že jsme v letošním roce navázali tak neformální a
velice přátelské styky mezi hasiči a námi seniory. Další poděkování patří vedení a celému
YACHT Clubu Kozmice. I s touto složkou se nám podařilo navázat velice dobrý kontakt a
máme zájem na tom, aby se v příštím roce naše kontakty ještě dále prohloubily a více
rozvíjely.
V samotném závěru nám pak dovolte, abychom my - dříve narození - popřáli nejen
sobě, ale všem občanům, opravdu sťastné a spokojené Vánoce, pod stromečkem ať každý
najde to, co si přál a do nového roku 2018 přejeme všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a pohody.
Klub seniorů Kozmice

Co chystáme pro rok 2018
Rozpočet se bude schvalovat na řádném zasedání zastupitelstva v pondělí 18. 12. 2017.
Poté bude vyvěšen na stránkách obce a na úřední desce. Nadále se počítá s podporou školy,
spolků, kultury, sociálních služeb aj.
Z větších investic se počítá s těmito projekty:
- Výstavba hřiště s umělým trávníkem v areálu TJ SOKOL
- Přechod přes koleje a nádraží (mimo nástupiště)
- Rekonstrukce zahrady MŠ (podána žádost o dotaci)
- Projekt úpravy situace na I/56 (semafory u hřiště a přechod se semafory u ulice
K Vápenici)
- Nový plot u starého hřbitova
Dále jsou připraveny či se připravují projekty, kde se pokusíme žádat o dotace
- Realizace suchých poldrů v oblasti Vápenice
- Projekt nástavby ZŠ
- Cyklostezka Kozmice – Dolní Benešov
- Projektová dokumentace cyklostezka Kozmice - Hlučín
V neposlední řadě, podle vyjádření ministerstva financí, by se mělo začít s revitalizací jezera,
a to etapy protipovodňových opatření.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. 1. 2018 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Věříme,
že stejně jako v předcházejících létech budou naši občané štědří a svými peněžními dary
přispějí potřebným, kteří jsou odkázáni na pomoc svých bližních. Předem děkujeme za Vaše
dary.

Plesová sezóna 2018
13.1 2018
21.1.2018
3.2.2018
10.2.2018
17.2.2018

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota

Ples „TJ SOKOL“
Dětský maškarní ples od 14:30 hodin
Ples zahrádkářů
XXIII. Obecní bál
Ples YACHT klubu Kozmice

Akce do konce roku 2017

24. prosince 2017 k nám jako již tradičně každoročně dorazí „Betlémské světlo“.
Všichni, kteří chtějí ozářit své domovy světlem pocházející z místa narození Ježíše Krista, si
mohou donést svíce, lucerny od 8:30 hodin do 9:30 hodin k betlému před základní školou.

26. prosince 2017 Schola z Ostravy – Přívozu pod vedením Kláry Borovičkové a její
hosté Barbora Jirásková – zpěv, Michal Žáček – saxofon a Pavel Helán - kytara pro Vás
připravili VÁNOČNÍ KONCERT. Zazní známé klasické i populární vánoční skladby a
spirituály. Koncert se koná v kostele sv. Floriána v 18.00 hodin.

27. 12. 2017 což je středa proběhne v Buly aréně v Kravařích od 14.00 do 15.30 hodin již
tradiční vánoční bruslení pro občany Kozmic a jejich přátelé.

29. 12. 2017 v pátek od 14.30 do 16:00 hodin se uskuteční v Buly aréně v Kravařích,
hokejové utkání Kozmice proti sobě (nutná základní výzbroj).

29. 12. 2017 v 16.30hodin při mši svaté „MISSA NATALIS = J. J. RYBA sbor hudebníků
a zpěváků z Valašské Bystřice.
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Poděkování
Toto cestou chceme poděkovat jménem všech farníku našemu panu faráři otci Petr
Šustáčkovi za jeho 20 leté působení v naší obci a zároveň za zvelebení našeho chrámu
Páně a jeho okolí.

Vánoční a novoroční přání starosty obce
Jako každý rok koncem roku se snažíme ohlédnout za tím, co se podařilo, ale i za
tím co se nedaří. V letošním roce se z větších akcí podařilo pokračování chodníku okolo
ulice Poručíka Hoši, provést opravu a rekonstrukci sálu obecní restaurace, dokončit
projektovou přípravu na poldry a mnoho dalších drobných věcí.
Zatím se nepodařilo dokončit projektovou dokumentaci na cyklostezku Kozmice _
Dolní Benešov (nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy na straně Dolního Benešova).
Rovněž nemáme doposud souhlas Českých drah s realizací přechodu přes koleje. Také u
projektu chodníku na ulici Horní konec zatím nemáme všechny souhlasy občanů, kterých
se stavba týká. Všeobecně lze říci, že je stále složitější něco postavit a zrealizovat, protože
rozhodně neplatí, že vyřízení veškerých povolení by se mělo zjednodušovat. Opak je
pravdou, vždyť získání povolení instalace retardéru na ulici Horní konec se táhne již rok.
Ale vraťme se k času vánoc, času kdy je potřeba poděkovat všem z Vás, kteří pomáháte a
jste nápomocní při zvelebování naší obce. Veliké díky patří všem spolkům, organizacím,
firmám, zastupitelům a pracovníkům úřadu, ale i mnohým jednotlivcům za práci a pomoc
v roce 2017.
Přeji Vám Krásné vánoce, plné klidu a pohody a rok 2018 naplněný pevným zdravím
úctou a vzájemným porozuměním.
Ing. Petr Kozák
starosta obce
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Vánoční a novoroční přání Otce Petra
Milí spoluobčané, bratři a sestry!
Slavíme po roce Vánoce, pro věřící je to připomínka a oslava příchodu BOŽÍHO
SYNA, který se z lásky k nám stal člověkem, našim zachráncem z hříchů pro věčný život
s ním. Pro všechny pak to mohou být svátky lásky a pokoje v srdcích i navenek.
Přeji Vám, abyste je prožili v duchu vnitřního klidu a pohody a také s velkou láskou
ke všem, kteří žijí ve Vaši blízkosti, v rodině i obci. Ježíš Kristus přišel mezi nás, aby nám
byl na blízku, chápal a prožíval s námi naše starosti, těžkosti, problémy. Nic z lidství mu
nebylo cizí, kromě hříchu. Je vnímavý pro naše tělesné i duchovní potřeby. Chce nám
pomáhat, pokud o to stojíme a snažíme se přibližovat kráse jeho charakteru, jak jej máme
zaznamenán v Evangeliích. Ať už vyznáváme Krista jako Bohočlověka a spasitele nebo
„jen“ za vynikající historickou osobnost, můžeme mu důvěřovat a jemu se svěřovat.
Do nového roku 2018 přeji pokoj, dobro a lásku do Vašich životů, vzájemnou
blízkost, hodně zdraví a božího požehnání.
Vám všem jednotlivě i Vaším rodinám
žehná a za Vás se modlí
P. Petr Šustáček – farář.

Bohoslužby o svátcích
24. 12. 2017 neděle – Štědrý den
24. 12. 2017 neděle - Štědrý den – mše svatá „Půlnoční“
25. 12. 2017 pondělí – Slavnost Narození Páně
26. 12. 2017 úterý – Svátek sv. Štěpána
Vánoční koncert
29. 12. 2017 pátek - při mši sv. „MISSA NATALIS“=J. J. Ryba
31. 12. 2017 neděle – „Silvestr“
1. 1. 2018 pondělí - Nový rok – Slavnost Matky Boží p. Marie

Zpovídání: 17. 12. 2017 neděle
V týdnu od 19. 12. do 23. 12.

07:30 a 09:30 hod.
21:00 hod.
07:30 a 09:30 hod.
07:30 a 09:30 hod.
18:00 hod
16:30 hod
07:30 a 09:30 hod.
07:30 a 09:30 hod.

14:00 - 16.00 hodin
před mší svatou
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