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KVĚTEN 2017

Měsíc květen – měsíc Panny Marie
Milí
farníci.
V některých
farnostech, sám jsem to zažil,
bývají v měsíci květnu májové
pobožnosti nejen v místním
kostele, ale i v kapličkách
(popřípadě v kostelích) v okolí.
Je to takové jarní vyjití do krásy
stvořeného světa, kdy zvláště na
jaře můžeme lépe prožívat Boží
přítomnost ve stvořených věcech.
Proto vždy v pondělí (kromě 1.5.)
vycestujeme na některé místo
v okolí SB a prožijeme společně
s místními mši svatou a májovou
pobožnost. Na závěr každého
výjezdu bude připraveno i
občerstvení (cena 20 Kč),
abychom si také zakusili časy
prvotní křesťanské církve, kdy
mše svatá bývala často spojená i
s hostinou agape.
Věřím, že se nám podaří vždy shromáždit dostatek aut, které budou
přistavené o čtvrt na šest večer u kostela ve Staré Bělé a odvezou nás na
místo konání. Tím také prosím majitele aut, aby se přihlásili na faře a
nabídli místa ke svezení. Díky
otec Bohuslav

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
každý sudý čtvrtek v měsíci
10.00 hod
předtím modlitby matek
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
22. 05. 2017
Čtení Bible
Pondělí

15. 05. 2017
29. 05. 2017

20.00 hod

19.00 hod
19.00 hod

Dětská schola
Každý pátek

od 16.30 hod

Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po mši sv. na faře
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Modlitby Hnutí pro život každý 3. čtvrtek v měsíci
17.00 – 18.00 tichá adorace se svátostí smíření
18.00 – 18.45 modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného
života dětí
První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci mše svatá v našem farním kostele ráno
v 06.55 a večer v 18.00 hod.

Pouť v Proskovicích
V neděli 7. 5. se slaví pouť ke sv. Floriánovi v Proskovicích. Slavnostní mše
svatá v 10.00 hod.
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému
V neděli 14. 5. 2017 je pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Slavností mše svaté
budou v 07.30 hod a v 09.00 hod. Odpoledne v 14.00 hod bude Te Deum a
slavnostní požehnání. Slavnostní mši svatou bude sloužit P. Zdeněk Vavro ze
Spalova.
V rámci poutě v letošním roce budou poprvé prodávat Karmelitánské
nakladatelství. Stánek u kostela.
Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 25. 05. 2017
Mše svatá Stará Bělá
06.55 hod a 18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Májové pobožnosti
Po celý měsíc květen budou přes týden večerní mše svaté s májovou
pobožností. Pro děti bude nachystáno promítání a pro dospělé četba na
pokračování. V neděle bude májová pobožnost v 15.00 hod.
Výjezdní májové pondělky
1.5.
farní kostel
8.5.
Proskovice -kostel
15.5.
Krmelín
22.5.
Nová Bělá – kříž na točně – spojeno s žehnáním kříže
29.5.
Mitrovická kaplička za dálnicí
V případě nepříznivého počasí se Nová Bělá ruší a přesouvá se do farního
kostela. Proskovice a Krmelín zůstávají.
DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Májová pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese
V neděli 7. 5. se uskuteční v 15.00 hod májová pobožnost v Bělském lese.
Všichni jsou srdečně zváni.
Pozvání k Modlitbě za mír
Zveme všechny farníky v pondělí 8. 5.2017 na putování ke Kříži na
Krmelínský kopec, kde budeme společně děkovat a prosit za mír ve světě,

za mír a pokoj v nás a v našich rodinách. Vyjdeme od krmelínského kostela
v 18,00 hod.
Slavnost 1. svatého přijímáni
V neděli 28. 5. při mši svaté v 09.00 hod přistoupí děti z naší farnosti k
1. svatému přijímání.
Nikodémová noc
Každé 1. a 3. pondělí v měsíci se bude konat v kostele sv. Jana a Pavla
v Krmelíně tzv. Nikodémová noc – pozvání k modlitbě a rozjímání ve tmě a
tichu kostela.
Agapé ke dni matek
Zveme všechny maminky a jejich rodiny na společné Agapé ke dni matek v
neděli 7. 5. 2017 po druhé mši před farou (za nepříznivého počasí v KD). Zve
KDU-ČSL
Pozvání k balení misijních balíků
Děkujeme Všem Vám, kteří jste se během postní doby připojili k misiím,
zakoupením potřeb pro misijní centra v Indii a v Etiopii. Nasbírali jsme v
obou kostelích dostatečné množství materiálu a také Vaše finanční příspěvky
na podporu poštovného byly štědré a tak nezbývá, než začít balit a posílat
"velikonoční" balíky potřebný. Zveme všechny, hlavně mládež, děti a jejich
rodiče, abychom se tříděním, vybalováním z obalů, vážením a novým
pečlivým balením všech věcí, pro bezpečnou cestu přes oceán, společně učili
pomáhat lidem žijícím v oblastech hladu a bídy. První schůzka k zabalení
velkého poštovního balíku, nebo možná i balíků, proběhne na faře 1. května
od 15.00 hodin, končit budeme kolem 18.00.
za rodiny z farnosti Pavla Lejsková
Přednáška Pět jazyků lásky
Zveme Vás na posezení u skleničky vína a přednášku Mgr. Krchňáka, která
má za cíl povzbudit a inspirovat přítomné k oživení partnerských vztahů.
Kdy? Ve středu 17. 5. 2017 v KD ve Staré Bělé.
Pěší pouť do Frýdku 27. května 2017
Tradiční již 19. pěší pouť k

P. Marii Frýdecké se uskuteční v jiném datu, než jak je uvedeno v programu
farnosti. Důvodem je změna termínu Noci
kostelů.
Pěší poutníci budou odcházet od našeho
farního kostela v sobotu 27. května 2017 ve
4:30 hodin ráno a s ostatními mobilními
poutníky se zúčastní mše svaté ve frýdecké
bazilice, která začíná v 8 hodin.
Mnoholetá zkušenost ukazuje, že pro všechny
zúčastněné farníky je pouť k Matce Boží
radostí. Ať i letošní přinese všem na přímluvu
P. Marie Boží požehnání.
Marek Forgač

Noc kostelů v letošním roce až v červnu
V pátek 9. června bude probíhat již 8. ročník Noci kostelů, do které se zapojí
opět i naše farnost. V letošním roce se opět otevřou jak kostel sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé, bude otevřen od 18.00 hod do 24.00 hod, tak

nás zvou pořadatelé i do kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně, který bude
otevřen od 18.00 hod do 22.00 hod.
Ostravu rozezní festival Slezská lilie!
Festival otvíráme netradičně už ve čtvrtek 8. 6. 2017 v centru Ostravy na
Masarykově náměstí. Festival zahájí od 15 hod. svým energickým
vystoupením zpěvák Adam Bubík, pokračovat bude skupina Good Work a
od 18 hod. vystoupí rockové uskupení Adobre.
O tom, že křesťanská zvěst může být propojena s atraktivním žánrem,
se můžete naplno přesvědčit 10. 6. 2017 přímo v centru Ostravy. Program
začíná po Korunce v 15:30 hod. v kostele sv. Václava talk show s držitelem
ceny Magnesia litera 2017 Zbigniewem Czendlikem. Po ní vypoví svůj
hudební příběh Roman Dostál a Slávek Klecandr se svými komorně
upravenými písněmi. Před katedrálou Božského spasitele si na své přijdou
milovníci sborového zpěvu „Ostrava zpívá gospel“ netradičně také ve
spojení s Lenkou Dusilovou. V letošním ročníku zazní i hudba známé
americké křesťanské reggae skupiny Christafari, která se svým programem
slaví úspěch po celém světě. Hudební zážitek završí přímo v katedrále
Božského spasitele zpěvák Voxel.
Neděle 11. 6. 2017 bude probíhat v Ostravě-Kunčičkách. Tradiční
mši svatou doplní vystoupení MATE.O-TU, El_Worship či skupina
Záblesk. Návštěvníci se mohou těšit na Guy Gilberta – jedinečného
francouzského římskokatolického kněze, který se proslavil svou prací
s delikventní mládeží, svým nakažlivým nadšením pro člověka i Boha i
svým velice originálním vzezřením. Na závěr festivalu proběhne povídání
„Faráři na cestách“, o dobrodružných výpravách otce Darka a Leoše
Ryšky do dalekých a pro mnohé exotických krajů.
Přesný program, aktuality a informace pro návštěvníky najdete na
www.slezskalilie.cz

Zaslíbení prvních sobot
Panna Maria k sestře Lucii:
„... těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají svátost
smíření, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnuje mi čtvrthodinku na smír
při rozjímání tajemství růžence…, těm budu při smrti nablízku se všemi
milostmi , které potřebují ke spáse.“
Vysvětlení: -sv. smíření vykonána během týdne
-v roce 1942 Pán Ježíš ve zjevení sestře Konsolátě řekl, že se
jedná o 9 prvních sobot za sebou. Zdůvodnil to tím, že jeho matka se necítila
ve fatimském zjevení hodná stejné úcty jako Ježíš.
Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě jdoucích
měsíců ke cti Neposkvrněného srdce Mariina:
-Všechno, co od mého Srdce vyprošuji skrze Srdce mé Matky, jim
udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
-Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé
Matky.
-Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
-V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
-Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se vrátí zase k sobě.
-Rodiny si budou rozumět, a až do konce vytrvají v pravé víře.
-Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé matky a
dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
-Chudým se dostane příbytku a chleba.
-Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha,
bližního i nepřátele.
-Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou
nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu k´řestní
nevinnost.
-Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé
srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.(Platí zvláště pro děti).
-Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě,
ale i očistci.
-Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké
době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
-Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude
žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
-Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
-Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.

-Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se
zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
-Rodiče a představení obdrží pomoci nejen v duchovních, ale i
hmotných starostech.
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Dějiny, jak je možná neznáte
P. Pavel Zahradníček
„A přece se točí!“ – to je slavný Galileův
výrok, o kterém jsme většinou slyšeli ve
škole. Galileo Galilei byl pozván před koncil,
aby obhájil své učení o kulatosti Země.
Církevní představitelé ho chtěli za to
prohlásit za kacíře a on, aby unikl smrti, své
učení odvolal. Za dveřmi si pak ulevil tou
slavnou větou.
Před lety proběhla v médiích senzační zpráva
o nalezení hrobu Ježíše, syna Josefova.
V hrobce byly nalezeny také ostatky Ježíšovy
ženy.
Na toto vše jsem myslela, když jsem
sledovala film Šifra mistra Leonarda. Člověka v tu chvíli zaplavují různé
pochybnosti a především úvahy o tom, jak má reagovat na reakce typu:
„Kristus nebyl Bůh, vždyť našli jeho hrob i s ostatky“, „Křižáci byli
hrdlořezové a všichni šli jen krást“, „Náboženství a věda se vylučují“ …
Dějiny, jak je možná neznáte, jsou knihou, které dávají základ pro
argumentaci na tato témata. Autor vybral 10 mýtů o křesťanství, které jsou
mezi lidmi hojně rozšířeny a snaží se je uvést na pravou míru. Kniha je
zajímavá, plná fotografií a velice dobře se čte.
P. Pavel Zahradníček o své knize píše toto:
„Dějiny jsou opředeny mnoha mýty. Některé z nich vznikaly z neznalosti,
jiné byly vytvářeny záměrně. Často je dokonce možné doložit, kdy a kdo je
vytvořil … Řada těchto mýtů se u nás ve 20. století dostala i do učebnic.
Dodnes mají velmi houževnatý život. Jsou opakovány, lidé jim věří – a
skutečnost je často přesně opačná. Právě na to chce kniha upozornit a
poskytnout fakta, díky kterým si každý může udělat svůj názor.“
Markéta Jurišicová

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Vánoční stromky na farní zahradě
Ne všichni farníci asi vědí, že vánoční stromky, které byly v posledních
letech součástí vánoční výzdoby v našich kostelích ve farnosti, byly
vypěstovány na naší farní zahradě. Farnost tak ušetřila peníze v částce
několika tisíc ročně za vánoční stromy, které se nemusely kupovat. Proč o
tom píšu nyní v době velikonoční? Protože v nedávné době proběhla jejich
již třetí výsadba. Sazenice stromečků zajistil pan Antonín Havlina a výsadbu
v počtu 50 kusů provedl pan Antonín Hořínek, který se o ně i o ty
z předcházející výsadby obětavě stará. Oběma Antonínům patří poděkování
a vděčnost.
Marek Forgač
Z FARNÍ KRONIKY….Z FARNÍ KRONIKY …. Z FARNÍ KRONIKY
Socha Božského Srdce Ježíšova
Z farní kroniky“ (zapsal P. Gregárek )
„Dobrotitelka Gabriela Teplárková ze Staré Bělé nabídla na jaře
1915
Faráři, že by ráda postavila u rybníka kamenný kříž na místě stávajícího
dřevěného kříže. Farář ji přemluvil, aby věnovala alespoň 2000 K. a aby
dala postavit na místě tom sochu NS Páně s nápisem: Pokoj vám, když se
nyní modlíme stále za mír. Souhlasila.
Zhotovení sochy bylo svěřeno sochaři Novákovi z Prahy. Postavena
byla 13. 11. a farář k jejímu posvěcení na neděli 21. 11. pozval P. superiora
ze svatého Hostýna P. Odstrčilka. Ten přijel již ve čtvrtek 18. 11., aby před
posvěcením sochy konal s farníky třídenní pobožnost o úctě B.S.Páně.
Návštěva pobožností byla uspokojivá. Ku svaté zpovědi přistoupilo asi 400
farníků. V neděli 21. 11. účastnilo se slavnosti posvěcení více než 2000 lidí,
ačkoli byla zima a mnoho sněhu. P. superior Odstrčilik pravil, že na celé
Moravě není tak krásné, umělecky provedené sochy B:S: Páně.“
o.B.
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz z minulého čísla:
Co jsou to odpustky, k čemu jsou dobré, proč se máme snažit je získávat?
Pár slov k historii.

Bůh je láska i spravedlnost.
Odpuštění hříchů se nám dostává ve svátosti smíření.
Odpustek je odpuštěním trestu, následku za hřích.
Proto má odpustek menší hodnotu než svátosti, které jsou viditelným
znakem neviditelné Boží milosti.
Odpustek byl měřen ve dnech nebo letech. V 11. stol. Papež Urban II.
Zavedl tzv. odpustek plnomocný.
Papež Pavel VI. V roce 1967 zavedl rozlišení na odpustky částečné nebo
úplné.
Odpustek úplný získáváme pro zemřelé. Částečný odpustek maže trest za
část dosud spáchaných hříchů.
Moc důležitou skutečností pro získání jakýchkoli odpustků je UPŘÍMNOST,
tzn. lítost s touhou opět se přiblížit k Bohu.
Otázka na jejíž odpověď se můžeme těšit v příštím čísle:
„Co je v kompetenci farní a ekonomické rady a kde se může obyčejný farník
informovat o tom, co se probíralo a o výsledcích jednání?“
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY
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Ruka a písek
Když se jednou třináctiletý Jirka procházel se svou maminkou po pláži, zeptal
se jí: „Mami, jak to udělat, abych si udržel kamaráda, kterého jsem konečně
našel?“
Maminka chvíli přemýšlela, pak se sklonila a nabrala dvě plné hrsti
písku a obě dlaně obrátila vzhůru. Jednu ruku zavřela – a písek se ji sypal mezi
prsty. Čím víc tiskla pěst, tím víc písku se sypalo pryč.
Druhou ruku nechala úplně otevřenou -písek na ní zůstal všechen.
Jirka se pozorně díval a pak prohlásil: „Rozumím.“
V jedné horské kapličce jsem našel zapomenutý medailonek Panny Marie.
Uvnitř jsem objevil tuto prosebnou modlitbu za to, abychom dokázali přijímat
své bližní: Pane, pomáhej mi, abych byl pro všechny přítelem, který je
neúnavně očekává, který dobrotivě přijímá, který dává s láskou, který
poslouchá a neunaví se, který děkuje s radostí. Přítelem, který je vždy
k nalezení, když ho někdo potřebuje. Pomáhej mi, abych byl vždy tam, kde mne
někdo potřebuje, abych byl přítelem, u kterého si mohou ostatní odpočinout,
abych vyzařoval radost a pokoj, tvůj pokoj, Pane. Učiň, abych byl připraven

přijímat především slabé a vyvržené. Jedině tak, i když nebudu vykonávat
nějaké zvláštní skutky, jedině tak mohu pomoci druhým, aby tě cítili blizoučko,
můj Pane, plný něhy.
Z knihy Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše
Pouťová
Svatý Jane z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku,
Každým rokem vzpomínáme, v kostele Tě uctíváme.
Na mši svaté hodně lidí ten Tvůj obraz stále vidí.
Také pouť je připravena, mnoha lidmi oblíbena.
Po krajích silnice hodně stánků různé zboží vystavuje,
a to stále poutníky přitahuje.
Když se ke stánku přiblížím, srdce mi buší,
najednou uvidím štramberské uši.
Radost z pouti nejvíc děti mají,
Když jim rodiče na atrakce a mlsky dají.
Ne všichni peněz nazbyt mají,
Přesto na útratu něco dají.
Lidé na pouti pozornost mají,
a tak se s přáteli potkávají.
Dlouho už se neviděli a na setkání zapomněli.
Náhle přijde překvapení a vzpomínek probuzení.
Radostí nebývá v životě mnoho,
a nemusí být jen pro jednoho.
Cesta lidmi naplněná musela být uzavřena.
Jan Holain
Doma
Nad poli vížka kostela
Vznáší se, červená, veselá
Pár břízek – jsou to panny bdící
Rozběhne se k oranici.
V slunci zní výskot dětí
A cestu najdeš popaměti
K domku, kde vrátka dokořán
Jak náruč zvou tě.
Vítej nám!
Hana Rakusová
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 24. 5. 2017
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce 

Za + Vítězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.
Mše svatá

1.

07.30
18.00

2.
3.
4.
5.

18.00
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00

Za pana Václava a Marii Krejčíčkovy.
Na jistý úmysl.
Za + Marii Burešovou a živou rodinu.
Za +Antonína Petrovského, manželku Elišku a duše v očistci.
Poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších společných let.

7.
Ne

07.30
09.00

Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za dar 90-ti let života a víry.

8.

07.30
18.00
18.00

Na poděkování za dar života, víry naděje a přijatá dobrodiní.
Mše svatá

Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

18.00
18.00
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
18.00

Za + Antonii a Jaroslava Hořínkovy, 2 syny, zetě a živou rodinu.

6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ne
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ne
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
Ne
29.
30.
31.

06.55
18.00
18.00
18.00
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
18.00
18.00
18.00
06.55
18.00
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
18.00
18.00
18.00

Na poděkování za 60 let života, Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu a ochranu Panny
Marie- prostřednice všech milostí.
Za + Marii Foltovou a jejího manžela Karla.

Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, rodiče z obou stran a další B. ochranu pro živou rodinu

Za + Jana Stuchlého, bratry, sestry a živou rodinu.
Za + Petra Hořínka, rodiče, bratra, švagra a duše v očistci.
Poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu a za živou rodinu.
Za maminky v naší farnosti
Za maminky v naší farnosti.

Za + Marii Nováčkovou, manžela, syna, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše
v očistci.
Krmelín
Za farníky.
Svátek sv. Jana Nepomuckého

Za Cyrila Volného a rodiče z obou stran.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovu, Zdráhalovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za + a živou rodinu Klímkovu.
Za + Jana Matěje, bratra Václava, sestru Ludmilu, duše v očistci a za živou rodinu.
Za + Štěpánku Cigánkovou, manžela, švagrovou Marii a duše v očistci.
Za + rodiče Hildegardu a Jiřího Furejtovy a za jejich + rodiče a živou rodinu.

Za farníky.
Sbírka na TV NOE
Za Václava Nováčka, manželku Marii a Františka Adámka z Nové Bělé.
Za Růženu Kuděláskovou, manžela, duše v očistci a za živou rodinu

Nová Bělá

Za Ludmilu Foltovou a živou rodinu.
Za Kristýnu Adámkovou, 2 manžely a duše v očistci.
Mše svatá
Nanebevstoupení Páně
Za + Zdeňka Staňka a duše v očistci.
Za Jaroslavu Stuchlou a Jana Stuchlého a celou rodinu Stuchlých.
Za živou a + rodinu Jurišicovu.
Za Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.

Za + rodiče Vlastu a Josefa Platošovy s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za děti, které poprvé přistoupí k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny. Sb. na opravy ve farnosti

Za Boženu Tomáškovou, manžela a celou živou rodinu. Nová Bělá – Mitrovice.
Za + manžela Jaroslava, živou a + rodinu a duše v očistci a za dar víry.
Poděkování za 80 let života, za + manžela, rodiče, bratra s prosbou o Boží ochranu, dar
víry a požehnání pro celou rodinu.

