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„Pobiřmovanské popravky“
Sv. Pavel v listu Korintským píše:
„Bratři, …… krmil jsem vás mlékem, jiné byste nesnesli.“
Skrze svátost biřmování se stáváme lidmi křesťansky dospělými.
Pozor! Ne hotovými!
Malé dítě do dvou let je roztomilé ať se usmívá nebo třeba pokaká. Od
dvou let už nám na něm lecos vadí, ale je to přece malé děcko.
Od jeho šesti let si už otevřeně stěžujeme, že je neposlušné,
nepořádné, lže ....... ale i dodáváme: „Však ono z toho vyroste.“

Tak nějak to je i s tím duchovním dětstvím. Křesťanský dospělý člověk –
biřmovaný, není osoba, která se najednou – teď hned – zbavila všech
špatných sklonů a návyků a jakékoli nedokonalosti. Jen se očekává, že
toto vše dokáže rozeznávat, uznávat a s pomocí živé víry s tím bojovat.
Sílu dodává Duch svatý, který může a chce v nás působit a růst
v životech lidí kolem nás.
Jsou před námi letní dny, prázdniny, doba dovolených. Udělejme
vše pro to, aby slunce nejen nezapadalo nad naším hněvem, ale i
jakýmkoliv jiným hříchem nelitovaným.
Ať nadcházejících 62 dnů jsou prohřáté nejen sluníčkem, ale i
dobrými skutky, slovy i myšlením.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS!

ZVEME VÁS!

Náboženství pro dospěléČtení Bible Skřítek Kvítek

ZVEME VÁS!

pokračování po prázdninách
sejdeme se po prázdninách
o prázdninách nebude

Pořad bohoslužeb o prázdninách
O prázdninách zůstává nezměněný pořad bohoslužeb.
Ve Staré Bělé v 7.30 hod a v 10.00 hod
V Krmelíně v 8.45 hod
V Proskovicích 10.00 hod
7.7. a 4.8.– první pátky
Dopoledne je návštěva nemocných.
Svátek sv. Cyrila a Metoděje
Ve středu 5.6. 2017- svátek sv. Cyrila a Metoděje –státní svátek
Mše svaté ve Staré Bělé
07.30hod a 18.00 hod
v Krmelíně
08.45 hod.
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté

Adorace s příležitosti ke svátosti smíření během prázdnin
Čtvrtek 06.7.2017
17.00 – 19.00 hod –Adorace se svátosti
smíření
Čtvrtek 20.7.2017
17.00 – 18.00 hod –tichá adorace
18.00 – 18.45 hod modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše svatá za počaté nenarozené děti
Čtvrtek 03.8.2017
17.00 – 19.00 hod – Adorace s příležitosti
ke svátost smíření
Čtvrtek 17.8.2017
17.00 – 18.00 hod – tichá adorace
18.00 – 18.45 hod modlitby Hnutí pro život
18.45 hod mše svatá za počaté nenarozené
děti
Čtvrtek 31.8.2017
17.00 – 19.00 hod adorace se svátosti
smíření pro děti a mládež před začátkem
školního roku
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. a v Krmelíně v 16.45 hod.
Modlitby matek
Každou sobotu
Modlitba breviáře
Každé pondělí
Farní knihovna
V neděli po mši svaté

po ranní mši svaté
od 06.00 hod

Nikodémová noc
tiché rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude v
období prázdnin v pondělí 24. července a v pondělí 28. srpna v čase od 21.00
do 22.00.

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

!Upozornění!
Už třetím rokem vedeme v naší farnosti podvojné účetnictví. V rámci
vnitřních předpisů upozorňuji všechny, kteří nakupují nějaký materiál pro
farnost ( květiny, věci na úklid,…..), že nadále se mohou proplácet pouze

věci zaplacené v hotovosti a ne z vlastních účtů (soukromých platebních
karet ). Děkuji za pochopení.
Veronika Hořínková
Oznámení
Prosím všechny organizace, spolky, společenství, scholy atd. aby do
poloviny srpna dodaly plán činností na školní rok 2017 – 2018, abychom
mohli vypracovat celkový plán farních akcí na toto období.
otec Bohuslav
Farní turnaj v malé kopané
V neděli 18.6. 2017 se za finanční podpory římskokatolické farnosti Stará
Bělá a Orla Stará Bělá (děkujeme!!!) uskutečnil 11. ročník Farního
turnaje v malé kopané. Celkově se zúčastnilo 7 družstev. Většina byla
místní, jedno družstvo bylo přespolní (chlapci z Hrabové). Jelikož je již
po letech vidět ležérnější přístup svého času silných družstev, tak hrozilo,
že putovní pohár skončí v Hrabové. Nato štěstí se přeci jen objevilo
družstvo vzdoru a to zachránilo čest bělských čutalistů a pohár udrželo na
domácí půdě. Toto družstvo bylo MyKuZdraGò (Vojta M., Vojta K.,
Toník Z, Adami G.). Na druhém místě se umístilo družstvo z Hrabové
Milánek (Tomáš J., Jakub Ď., Jiří U.). O třetí místo se utkala mužstva

3xA (Aleši P. (2x), Tonda P) a Dežo tým (Johan S., Jeník P., Franta B.,
Vojtík H.), kdy 3xA dopadlo úspěšněji a pomalu v průběhu ročníků
stoupá vzhůru. Na 5. až 7. místě se umístila družstva Houslice (Kubíček
H., Ondra M., Jiřík Z., Danek S.), Ženatí se závazky (Sváťa M., Tomík
Z., Kája K., Mira K.) a Chemický vzorec (Feri K., Hanzyk Z.,
Schimanski L.).
Naroveň bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným mužstvům za
skvělé předvedené výsledky, přejeme jim brzká uzdravení. Dále pak
Starobělskému pivovaru za sponzorský dar, děvčatům z „prostřední
scholy“ za udržování zázemí, klukům Volným za notné posílení tohoto
zázemí, nepřehlédnutelným fanouškům a organizátorům (především
Frantovi K.).
Co bude příští rok, to nikdo neví, tak se necháme překvapit.
A.Š
Orelská pouť na Svatý Hostýn
Zveme farníky na Orelskou pouť, která se uskuteční v neděli 20. 8. Na
kolech pojedeme již v sobotu ráno, zájemci o ubytování se hlaste u
Michala Hořínka (tel. 605104721). V neděli pojede autobus až na
Hostýn.
Bližší informace Vám podá paní Ludmila Stuchlá, tel. 725808940.

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
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Giovannino Guareschi
Don Camillo a jeho svět
Rok dona Camilla
Don Camillo a jeho ovečky
Soudruh don Camillo
Don Camillo a don Chichi

Pět dílů příběhů o silákovi velké
postavy donu Camillovi a jeho
politickém
nepříteli,
komunistickém
starostovi
Pepponovi
je
výbornou
oddechovou četbou na léto.
Přestože jsou povídky humorné,
občas smutné a vypadají na první
pohled, že nenesou nějaké
zvláštní poselství, je v nich skryta
veliká moudrost.
Lidskost
dona
Camilla
a
upřímnost, s jakou hovoří s Kristem, je více než sympatická. Peppone,
zarytý komunista, který nemůže klerikálům přijít na jméno a bojuje všemi
silami proti „kněžourovi“ donu Camillovi, v sobě objeví v zásadních
okamžicích vždy ten správný základ a udělá to, co je správné.
Tento kontrast dvou hlavních postav, které nakonec vždy najdou společné
řešení a porozumění, je společně se svérázným humorem velice přitažlivý.
Autor reagoval svými příběhy, které vycházely na pokračování, na sílící
moc komunistů v Itálii po druhé světové válce. Dá se říci, že silně přispěl
k tomu, aby nakonec „rudí“ nezískali většinovou moc.
Ukázka z knihy:
Peppone nemohl údivem vypravit ani slovo.
„Patnáct tisíc Otčenášů?“ vykřikl nevěřícně, když se vzpamatoval. „To
je šílenství!“
„To není šílenství, bratře. Já se řídím svým kněžským svědomím.
Vyslechl jsem tvé hříchy a neodepřu ti rozhřešení, jestliže vykonáš

pokání, které jsem ti určil. Až se pomodlíš čtyři Zdrávasy, tři Sláva Otci a
patnáct tisíc Otčenášů pěkně jeden po druhém, můžeš se těšit z toho, že ti
bylo odpuštěno. Chvalme Hospodina, neboť je dobrý.“
Don Camillo vyšel ze zpovědnice a zamířil k sakristii.
Za chvilku se na faru přihnal Peppone: „Děláš si ze mě legraci! To se
mám modlit patnáct tisíc Otčenášů?“ čílil se.
„Já tě přece nenutím. Jestli chceš rozhřešení, tak se je pomodlíš, a
jestli o rozhřešení nestojíš, modlit se je nebudeš. Neomezuju tvou
svobodu, záleží přece na tobě, co uděláš. Já jsem učinil zadost zákonům
Božím i lidským: nedal jsem ti pokání, které bys nedokázal splnit. Za
minutu se dá hravě zvládnout pět Otčenášů, to je tři sta Otčenášů za
hodinu a sedm tisíc dvě stě za čtyřiadvacet hodin. Když připočtu
občasnou přestávku, můžeš být hotov za dva a půl dne. Lidé kvůli pokání
konají i několikadenní půsty. Ty budeš hotový za dva a půl dne. Nežádám
od tebe nic nemožného. Samozřejmě ti neodepřu ani svou duchovní
podporu a čas od času ti budu dělat v kostele společnost, abys neusnul.“
Peppone se kysele ušklíbl.
„A to všechno kvůli tomu, že jsem řekl, že budu hlasovat pro
komunisty!“
„Ale kdepak! Je to proto, že jsem z výčtu tvých hříchů došel
k přesvědčení, že aby ses mohl vrátit na správnou cestu, z níž jsi sešel,
potřebuješ strávit dva, tři dny v ústraní a také ve společnosti Krista, aby
na tebe nedoléhala světská pokušení.“
Markéta Jurišicová
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování
V pátek 9.června proběhla v našem farním kostele sv. Jana Nepomuckého
již tradičně Noc kostelů. Od této akce uběhly sice již 3 týdny a tak nastal
čas na malé ohlédnutí. V rámci hudební produkce nás letos navštívily děti
ze ZŠ ve Staré Bělé pod vedením paní učitelek Pavly Gavlové a Moniky
Holušové a děti ze ZUŠ s flétničkami pod vedením paní učitelky
Strnadelové, které svým vystoupením obohatily celý program. Poté jsme
se mohli zaposlouchat do krásných skladeb duchovní hudby v podání
Lidové konzervatoře a muzické školy v Ostravě. V neposlední řadě
všechny naše scholy ukázaly, že mají i ony co nabídnout.

Všem Vám Pán Bůh zaplať.
S vděčností za pořadatelé

V kapli
návštěvníci
mohli
shlédnout výstavu bratrů Jiřího a
Tomáše Foltových s názvem „Víra
v díle lidských rukou“.
Chci poděkovat touto cestou všem
pořadatelům, kteří se starali o
zdárný průběh večera, ať již milým
slovem, úsměvem či prováděli lidi
při prohlídkách varhan, kůru, věže,
nabízeli k ochutnání mešní víno,
uváděli program, či se starali o
zázemí
v kuchyni
na
faře.
Děkujeme také za krásnou
výzdobu kostela, úklid před akcí i
po akci. Bez Vás by se nic
takového nemohlo uskutečnit.
V letošním roce navštívilo náš
chrám téměř 480 návštěvníků.
otec Bhuslav a Veronika H.

Balíky do Indie a Etiopie
Mílí farníci,
ráda bych Vám všem, kteří jste se zapojili do misií pro Indii a Etiopii
poděkovala, a také se podělila o zážitky... Byl to proces trvající od 1.
března, Popeleční středy až do těchto dnů na konci června, kdy
vyplňujeme průvodky a balíky připravujeme na cestu. V postní době to
byla sbírka potřeb a také financí pro poslání balíků poštou na místo
určení. Během velikonočního období proběhly 3 setkání rodičů a dětí
k balení balíků. 1. května jsme se sešli s maminkami, dětmi a mládeží ve
Staré Bělé na faře a v rekordním čase necelých tří hodin jsme roztřídili,
zvážili, zašili do flaušových dek a dokonce i zpevnili lepicími páskami, 2
balíky, tyto pak už čekaly jen na přiložení průvodního dopisu v angličtině
a zašití do plátna – poslední vrstva. V Krmelíně jsme s dětmi také zabalili
další dva balíky, věnovali jsme tomu dvě páteční odpoledne. Všechny
čtyři balíky pak čekaly na všití do plátna, až se přežene časově náročné

období svatodušních svátků, noci kostelů a festivalu Slezská lilie… Ale
dočkaly se. Našly se ochotné a zručné maminky, které všechny balíčky
pečlivě a úhledně zašily.

V těchto dnech, před koncem školního roku posíláme poštou, naše
společné dílo. Dva větší balíky o váze 25 kilo putují do Etiopie a dva
menší, dvacetikilové, do Indie. Peníze na poštovné, které jsme získali
z Vašich příspěvků z misijních a také Vašich postních pokladniček,
vychází přesně. Poštovné za 20 kg balík do Indie je 1500,- Kč a 25 kg do
Etiopie 3500,- Kč, pro poslání těchto 4 balíků jsme tedy potřebovali
10 000,- Kč. Vybrali jsme přesně 10 179,- Kč. Jsem velmi mile
překvapená z tohoto množství, že se potřeb vybralo na 4 velké balíky a
také by mě nenapadlo, že už nebudeme muset o příspěvek na poštovné
nikoho dalšího žádat. Dokonce vznikl malý přebytek školních potřeb,
barev, propisek a sešitů, který jsme mohli poslat, po naší zkušené
průvodkyni balením balíků Michaele Schindlerové z misijního střediska v
Novém Jičíně, do dětského domova na Ukrajině, kde jistě také udělají
velkou radost.

Na závěr poděkování: Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli finančně,
nákupem potřeb, udělali si čas a přišli pomoci s balením balíků. Věříme,
že tato činnost má smysl a že jsme naplnili, jak naši touhu pomoci těm,
kteří nežijí v takovém dostatku jako my, tak také být součástí misií. Také
jsme dali příležitost našim dětem prožít to, že i jejich malé přispění při
balení misijních balíků pomáhá, je potřebné a udělá velkou radost stejně
starým dětem, žijícím v úplně jiných podmínkách. Zkráceně, začínali
jsme i končíme chutí naplňovat myšlenku matky Terezy: „Sami víme, že
to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla,
chyběla by tam.“ Nezbývá než se za naše balíky pomodlit, popřát jim
pohodovou cestu a čekat, těšit se na odpověď z misijních center
misionářek lásky matky Terezy, jestli v pořádku dorazily a pomohly.
Za rodiny z farnosti
Pavla Lejsková
PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

U nás
Hříbě ať je pro tě vzorem,
hopsá si pod Trňákem.
Jasné slunce nad obzorem
ustýlá si oblakem,

PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

Bělá voní jetelinou,
prvním senem, kyprou hlínou.
Těš se také z krásy žití,
moudré slunce laská, svítí.
Roky běží, jdeme krajem,
jako hrušky v poli zrajem.
Hana Rakusová
Zapomnětlivé město
V jednom menším městě, které se ničím nelišilo od mnoha ostatních,
se začaly dít divné věci.
Děti zapomínaly psát úkoly, dospělí si zapomínali zouvat boty, když šli
do postele, nikdo už nikoho nezdravil.
Dveře kostela zůstávaly zavřené. Zvony přestaly zvonit. Nikdo si už
nepamatoval modlitby.
Jednoho pondělního rána se učitel zeptal žáků: „Proč jste včera
nepřišli do školy?“
„Vždyť včera byla neděle!“ odpověděli žáci. „V neděli se do školy
nechodí.“
„Proč?“ zeptal se učitel.
Žáci nevěděli, co mají odpovědět.
Blížily se Vánoce.
„Proč se hrají koledy?“
„Proč jsou na vánočním stromku svíčky?“
Nikdo to nevěděl.
Dva kamarádi se pohádali – křičeli na sebe, až ztratili hlas. „Teď už
nemám žádného kamaráda,“ pomyslel si smutně jeden z nich. A nevěděl,
co dělat.
Město bylo čím dál šedivější a smutnější. Lidé byli den ode dne
sobečtější a hádavější.
„Jako bych na něco zapomněl,“ říkali všichni.
Jednoho dne se přihnal silný vítr a vzal s sebou i kostelní zvony. Ten
nejmenší přitom zazvonil.
Najednou se všichni lidé zastavili a podívali se nahoru. A jeden za
všechny zvolal: „Už vím , na co jsme zapomněli – na Boha!“

Na tomto světě je naděje jen proto, že pořád ještě zaznívá Boží jméno.
Miliony lidí s ním spojují radosti i obavy svého života. Je to jediné jméno,
které na sobě nese tíhu lidstva a které dává všemu smysl.
I proto ho nesmíme přestat vyslovovat s úctou a důvěrou.
Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše
Oblékej se jako královská dcera
Moje Princezno,
jsi dcera Krále. Jsi moje vyvolená Princezna, a proto by ses měla každý
den oblékat decentně. Jsi moje a v mých očích jsi čistá a vzácná. Chci,
aby každý podle Tvému šatníku poznal, že jsi má. Je smutné, že si na mě
mnoho dívek ani nevzpomene. Nosí oblečení, které jim odhaluje tělo,
často nevkusným způsobem. Nechci, aby ses oblékala jako ony. Raději se
poraď se mnou, co by sis měla obléci. Nevystavuj své tělo na obdiv a buď
příkladem pro ostatní.
S láskou
Tvůj Král, který Tě odívá svou slávou
“Rovněž ženy ať se oblékají slušně...
dobrými skutky, jak se sluší na ženy,
které se rozhodly pro zbožný život."
1. TIMOTEOVI 2,9-10
Oblékej mě jako princeznu
Milý Bože, chci vypadat jako Princezna. Pomoz mi vybírat si oblečení,
které se ti líbí. Nauč mě být přitažlivá tím, že budu ve tvém jménu dělat
dobré věci. Děkuju ti, že sis mě vybral, abych tě reprezentovala.
V Ježíšově jménu. Amen.
Ukázka z knihy Shepherd Sheri Rose: Malé milované princezně
( Drahocenné dopisy od tvého Krále
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka zářijového čísla je do 23.8 2017.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

1.7.

07.30
18.00

Za zemřelou Františku Březinovou, manžela, zemřelé 3 děti, zetě a zemřelou rodinu
Petrovských..
Za Marii Foltovou, manžela Jindřicha, za jejich rodiče a za živou a + rodinu.

2.
Ne
3.

07.30
09.00
06.55

Mše svatá
Za farníky
Za zemřelé Ludmila a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

4.

18.00

5.

07.30
18.00
07.30
06.55
18.00
07.30
18.00

Za Oldřicha a Emilii Kellerovy a jejich dceru Josefu Dedkovou a za živou
rodinu.
Za Františka Paličku, manželku a duše v očistci.
Za farníky.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

6.
7.
8.
9.
Ne
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ne
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ne
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ne
31.7

07.30
09.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55

Za Marii Matějovou, manžela, syna a zemřelé sourozence.

Za + Zitu Prorokovou, manžela, Dagmar Prorokovou, a rodinu Paličkovu.
Za + Emila Nováčka, manželku, syna, rodiče, živou a + rodinu.
Poděkování za dar 40 let života, stálou Boží ochranu a prosba o dar víry pro celou
rodinu.

Za + Josefa Valu, manželku, syna, dceru, vnuka a duše v očistci.
Mše svatá
Za farníky
Za Libuši Dlouhou, manžela a zetě Cyrila.
Za + Františka Jarolíma, manželku, syna a sourozence.
Za + Miladu Pasekovou, manžela a syna Aleše.
Za + Marii Madarovou, Františka Bureše a živé rodiny.
Na jistý úmysl.
Za Emanuela Dlouhého, manželku a bratra.
Za + Zdeňka Sýkoru, manželku a rodiče z obou stran
Za farníky.
Mše svatá
Za + Annu a Bohumila Zošákovy a živou rodinu.
Za živou a + rodinu Jaroslava Valy.
Za Jaroslava Kokeše, manželku Annu a její sestru Ludmilu.
Za + Jana Foltu, manželku, syny a snachu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za zdraví, Boží požehnání a vedení pro celou rodinu.
Na jistý úmysl.
Za Boženu Nováčkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.

Mše svatá
Za farníky

Poděkování za 70 let života s prosbou o další Boží ochranu.
Za + Annu Holainovou, manžela Štěpána a pravnuka Tomáše.
Za + Annu Novobilskou a duše v očistci.
Za + Martu Havlinovou, manžela, živou a zemřelou rodinu.
Za rodinu Branichovu a Korpasovu.
Za + rodiče Branichovy a prarodiče z obou stran a za duše v očistci.
Za + Otýlii Krčmarskou, manžela, děti a duše v očistci.
Za + rodiče Svěchovy a živou rodinu.
Sbírka na opravy ve
farnostiZa + Otýlii Krčmarskou, manžela, děti a duše v očistci.

Za + Hildu Sýkorovou.

1.8.
2.
3.
4.
5.

Za + kamaráda Slávka a jeho rodinu.

6.
Ne
7.
8.
9.
10.

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

11.

18.00

Za + manžela Stanislava Hoduru, za nedožitých 70 let a za živou
a zemřelou rodinu.

12.

07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00
07.30
18.00

Za Alenu Valovou a rodiče.
Za + Heřmana Petrovského, dvě manželky , dceru a zetě.
Za farníky.
Mše svatá.
Za Marii Šindelovou, manžela, vnuka a sestry.
Za Zdeňku Nováčkovou a živou rodinu.

20.
Ne
21.
22.
23.
24.
25.
26.

07.30
09.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00

Mše svatá
Za farníky
Za + Milušku Davidovou, rodiče a celou zemřelou rodinu Petrovsku.
Za + Jana Gábora, 2 manžeky, sourozence a duše v očistci.
Za + P. Jaroslava Bártu a za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti.
Za + Marii Šugarovou, manžela, dceru Ludmilu a vnučku Marii.

27.
Ne
28.
29.
30.
31.8

07.30
09.00
06.55
18.00
06.55
06.55

Za farníky
Mše svatá
Za Šarlotu Indrovou, manžela a sourozence.
Za + Janu Dudkovou, za manžela, děti a duše v očistci.

13.
Ne
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.
Za rodinu Brožovu.

Za + Jaroslava Hořínka, manželku, 2 syny, zetě Františka a duše v očistci.
Za Jarmilu Matějovou, manžela, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.

Mše svatá.
Mše svatá
Za farníky

Za rodiče Bernarda Sýkoru, manželku Marii a dceru Marii Jakubkovou.

Za Renátu Kunzovou, tchýni, tchána a duše v očistci.

Za Marii Šuléřovou, manžela a syna Miroslava.

Za + Vojtěcha Adámka, manželku, dceru, 2 syny, za živou rodinu a duše
v očistci.

Za Marii Šeděnkovou, manžela, 2 dcery, 2 syny, sourozence a duše v očistci.
Za rodiny Svěchovu, Londovu, Plaskurovu a za duše v očistci..
Za počatý nenarozený život dětí.

Za Oldřicha Vitulu, živou a zemřelou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovu.

Za živou a zemřelou rodinu Legersku, Margecínovu, Vlčkovu, za dar víry svaté a duše
v očistci.

Na poděkování za 5 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších společných let.
Na poděkování za 40 let života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, Prostřednuice
všech milosti pro rodinu Šafránovu a Košťálovu.
Za dar živé víry pro celou rodinu.

Za Marii Holainovou, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci.

Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.

