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Všechno má určenou chvíli………
čas bořit i čas budovat…….( Kaz. 2,36)
Tak nám pomalu uplynul čas, kdy jsme na Ježíšově zmrtvýchvstání –
rozuměj – loňských velikonocích , stavěli svůj život až zase k této postní
době.
A teď je třeba bořit.
Ne vše se povedlo stavět, jak se patří.

Svými skutky jsme někdy stavěli na jiných základech, než je Ježíš,
stavěli nakřivo, stavěli zdi, které rozdělují, namísto aby spojovaly a
posilovaly společenství s Bohem i lidmi.
To je třeba teď bořit, zbořit a vzniklý prostor nechat prosvítit Sluncem Boží
lásky.
Svými slovy jsme ještě daleko častěji vztyčovali bariery hněvu,
pomluv, nactiutrhání, posměchu, neuznání a všemožné kritiky.
To je třeba teď bořit, zbořit a vzniklý prostor nechat prosvítit Sluncem Boží
lásky.
Svým smýšlením, pravděpodobně nejvíce, jsme budovali temnoty,
které nám bránily vidět správně bližního, sebe, ale i samotného
Boha.
To je třeba teď bořit, zbořit a vzniklý prostor nechat prosvítit Sluncem Boží
lásky.
A Bůh milosrdný a shovívavý snad dá, že po postní době bourání přijde
velikonoční ráno, kdy opět a lépe začneme stavět svůj další rok a
další krok k věčnosti.
otec Bohuslav
Výroční zpráva za rok 2017
Farnost
Zůstatek z roku 2016:
114.451,44,-Kč
Příjmy celkem :
2.235.336,- Kč
Sbírky: celkem
1.180.806,-Kč
Stará Bělá
775.523,-Kč
Krmelín:
326. 072,-Kč
Proskovice:
79.211,-Kč
Dary:
289.900,-Kč
Dotace
134.378,-Kč
Ostatní
148.451,-Kč
Nájemné celkem
481.801,-Kč
(T-mobile, Vodafone, Ovanet , Česká telekomunikační,….)
Výdaje celkem:
Odeslané sbírky celkem
Desátek
Energie + telefon
Kostel Stará Bělá:
Socha Pána Ježíše

1.888.345,-Kč
375.632,-Kč
60.000,-Kč
243.000,-Kč
13.200,-Kč

Boční oltář sv. Mikuláše:
Doplatek střecha kostel:
Oprava dveří kaple
Krmelín:
Vyjmutí z půdního fondu:
Dodělávky domeček:
Splátky dluhu na domeček :
Nedoplatek el. :
( uhrazeno z České Telekom. )
Fara
Zahradní nábytek:
Dodělávky terasa
Zahradní posezení:
Odvodnění kolem fary
Dataprojektor:
Tonery, kopie, papíry apod.
Oprava tiskárny

230.000,-Kč
107.000,- Kč
9.500,-Kč
43.781,-Kč
42.788,-Kč ,
200.000,-Kč
34.964,-Kč

29.484,-Kč
31.076,-Kč
48.000,-Kč
15.397,-Kč
15.020,-Kč
36.923,-Kč
6.465,-Kč

Záloha na daň z příjmu
15.600,-Kč
Pojištění
12.527,-Kč
Okna WC Skauti
5.000,-Kč
Internetová prezentace
3.327,-Kč
Odměny dětem ( brožurky, knihy ,..) 28.191,-Kč
Ostatní výdaje( varný termos, bohoslužebné výdaje, brožurky Fatima,
oplatky banery atd)
282.100,-Kč
Zůstatek do roku 2018:
Pokladna:
Banka:

25.143,00 Kč
236.299,26 Kč

KLD
Zůstatek z roku 2016:
Příjmy celkem:
Nájemné:
Ostatní
Výdaje celkem
Osobní výdaje
Daně

270.950,12 Kč
484.040,65 Kč
481.133,00 Kč
2.907,65 Kč
224.797,14 Kč
118.699,00Kč
18.462,00 Kč

Ostatní ( energie, voda, …)

87.636,14 Kč

Zůstatek do roku 2018

530.193,63 Kč

Úkony duchovní správy za rok 2017
Křty
24
Svatby
5
Pohřby
46
Náboženství dětí
76
ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek
10.00 hod.
Náboženství pro dospělé
Pondělí
5.3.2018
20,00 hod.
Téma: Věta z exhortace Radost z evangelia (odstavec 253): "...pravý islám
a náležitá interpretace Koránu se staví proti každému násilí." Islám tedy
není v ideálu bojový? Můžu stát za tím, co říká papež?
Pondělí
19.3.2018
20,00 hod.
Téma: Moudrost pouštních otců - jejich odkaz pro nás současné křesťany.
Čtení Bible
Pondělí
Dětská schola
Každý pátek

05.03.2018
19.03.2018

19.00 hod
19.00 hod
od 16.30 hod

Schola
Ve čtvrtky dle domluvy
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
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
18.45 hod modlitby Hnutí pro život
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu na faře
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

každou sobotu
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod

Nikodémova noc
Rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude v
pondělky 12. a 26.března od 19.00 do 20.00.
První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci je mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55 a
večer v 18.00 hod a v Krmelíně v 16.45 hod.
Večer chval
V naší farnosti se začaly konat zhruba 1x za měsíc ve čtvrtky tzv. Večer
chval, kdy se zpěvem oslavuje náš Pán. Místo konání se střídá – kostel v
Krmelíně, v Proskovicích a kostel ve Staré Bělé.
Tento měsíc se uskuteční ve čtvrtek 22.3.2018 v 19.30 hod v Proskovicích.
Křížové cesty ve farním kostele
Pátky
v 17.30 hod přede mši svatou
Neděle
v 14.45 hod
Neděle 4.3.2018 – v 15.00 hod Pobožnost křížové cesty pro děti
v Proskovicích
Pobožnost křížové cesty pro děti v Proskovicích
V neděli 4.3.2018 se uskuteční křížová cesta pro děti v Proskovicích.
Odchod od kostela sv. Floriána v 15.00 hod.

Výjezdní křížová cesta
Výjezdní křížová cesta Tradiční výjezdní křížová cesta naší farnosti se v
letošním roce uskuteční v neděli 18. března v 15 hodin v kostele sv.
Bartoloměje v Odrách. Proč v kostele a ne v přírodě? Důvodem je to, že po
křížové cestě bychom společně navštívili místní hřbitov, kde je pohřben otec
Michal Jadavan, a v blízkosti Oder jsme žádnou křížovou cestu v přírodě
nenašli. Všeobecně známý otec Michal zemřel po těžké nemoci letos 2.
února ve věku 35 let. Knězem byl necelých sedm let. Doprava jako vždy
vlastními auty a prosíme, nabídněme volné místo v autě někomu, kdo by se
do Oder jinak nedostal. Kancionál, případně i hřbitovní svíci, vezměme s
sebou. Přijďme v hojném počtu se modlit křížovou cestu do pro nás
netradičního prostředí a také v modlitbě vzpomenout na otce Michala u jeho
hrobu. (Pro zajímavost – náš otec Bohuslav byl před lety v Odrách
kaplanem.)
Postní mše svaté v Krmelíně
V postní době budou v Krmelíně slouženy každý čtvrtek mše svaté v 18.00
hod. Ve čtvrtek 22.3. mše svatá již nebude –odpoledne zpovídání ve farním
kostele.
Farní knihovna
Každou neděli po obou mších svatých
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé
Florbal
Orel Stará Bělá zve dívky od 2. stupně na florbal, do tělocvičny ZŠ Stará
Bělá. Hrajeme každou středu od 17:30 do 18:30. S sebou obuv s bílou
podrážkou nebo s takovou, která nedělá šmouhy.
Postní kázání
Ve dnech 26.3. – 28.3. 2018
bude v našem farním kostele sv. Jana Nepomuckého mše svatá večerní
v 18.00 hod spojená s postním kázáním.

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi
Čtvrtek
22.03.2018
16.00 - 19.00 hod
Sobota
24.03.2018
9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod
Zelený čtvrtek 29.3.2018
16.45
Mše svatá
Krmelín
18.00- 21.00
Bdění v Getsemanech
Krmelín
18.00
Mše svatá
Stará Bělá
19.00 - 24.00
Bdění v Getsemanech
Stará Bělá
22.00 – 23.00
Společná adorace s otcem Bohuslavem
Velký pátek 30.3.2018
Stará Bělá
00.00 – 24.00
Nepřetržitá adorace
07.30
Modlitba Ranní chvály
15.00
Křížová cesta
18.00
Obřady Velkého pátku
Krmelín
09.00 – 15.00
Adorace
14.30
Korunka k Božímu milosrdenství
15.00
Křížová cesta a obřady Velkého pátku
Bílá sobota 31.3.2018
Stará Bělá
00.00 – 21.00
Nepřetržitá adorace u Božího hrobu
07.30
Modlitba Ranní chvály
21.00
Obřady Velké noci
Krmelín
08.00
Modlitba Ranní chvály
20.30
Obřady Velké noci
Neděle Hod Boží velikonoční 1.4.2018
07.30 a 09.00
Mše svatá + žehnání pokrmů
08.45
Mše svatá + žehnání pokrmů
10.00
Mše svatá + žehnání pokrmů
15.00
TE DEUM + slavnostní požehnání

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
Stará Bělá

Velikonoční pondělí
07.30
08.45
10.00

RŮZNÉ

2.4.2018
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

RŮZNÉ

RŮZNÉ

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice

RŮZNÉ

RŮZNÉ

Pozvánka k misijní činnosti v postní době 2018
Milí farníci,
chtěli bychom Vás, stejně jako loni, pozvat k pomoci chudým. Zveme Vás
ke sběru potřeb pro chudé v Etiopii a Indii, kterým pomáhají misionářky
lásky Matky Terezy. Sbírka proběhne ve spolupráci s Nadačním fondem
Betlém nenarozeným, který již několik let tuto činnost podporuje finančně i
materiálně. Balení a odesílání balíků s materiální pomocí zajišťují
dobrovolníci.
Věci, které sestry pro svoji činnost a pro své chudé potřebují, je daný a pro
každou zemi, trochu jiný... Můžete tedy přispět tak, že si sami vyberete ze
seznamu potřeb, co nakoupíte. Seznamy potřeb a sběrné koše budou od
druhé neděle postní až do konce postní doby umístěny v kostelích naší
farnosti ve Staré Bělé, v Krmelíně i Proskovicích. Pokud se v rodinách
rozhodnete v postní době ušetřit nějakou korunku a spolu s dětmi pomoci
odeslat balík, můžete přispět i finančně na úhradu poštovného do
pokladničky u sběrného koše.

Slova matky Terezy pro letošní rok: „V tomto životě nemůžeme dělat velké
věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou… když není práce
protkaná láskou, je zbytečná“ (duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty)
za rodiny z farnosti Pavla Lejsková
Nikodémova noc
„Nikodémova noc“ – Co si pod tím představit? Znáte jistě příběh o tom, jak
se Nikodém zahalil pláštěm, počkal až se setmí a šel si popovídat s Ježíšem.
Nejen v tuto dobu postní, ale po celý rok, máme možnost se ztišit a rozjímat
se vzkříšeným Pánem Ježíšem, přítomným v tajemné Eucharistii. To nám
nabízí Nikodémova noc. Tak jako se chtěl Nikodém sejít a rozmlouvat s
Pánem Ježíšem, tak i my máme touhu za Pánem Ježíšem přijít. V tichu a
setmělém chrámu se chceme Pánu s otevřeným srdcem odevzdat. Ale i
děkovat, prosit a radovat se v osobní noční adoraci, „nerušené“ společnými
modlitbami nebo zpěvem.
V Krmelíně je podoba Nikodémovy noci skromnější, než je oficiální verze.
Není zde přítomen kněz, ani nezačínáme mší svatou. Zachováváme základní
prvky ticho, tmu a svíčkou osvětlený svatostánek. Většinou se koná dva
pondělky v měsíci, v jedné hodině večerní, podle roční doby, tak aby už
byla tma. Zváni jsou všichni, každý může kdykoliv během této hodiny přijít
a kdykoliv odejít.
Závěrem děkuji otci Bohuslavovi, za možnost konání Nikodémových nocí u
nás v Krmelíně. I když jsou konány neoficiálně, bez kněze a trvají jen jednu
hodinu, chtěl bych připomenout, že Pán Ježíš je v kostele ve svatostánku
živý a vždy přítomná u svého živého syna je i živá Panna Maria. No,
v takové společnosti, není to úžasně strávená hodina?
Roman Zdráhal
Nikodémova noc je pastorační iniciativa, která vznikla v Brněnské diecézi.
Více o této iniciativě můžete nalézt na webových stránkách
www.nikodemovanoc.cz.
Památka obětem 1. světové války
Na letošní rok připadá stoleté výročí konce 1. světové války. V kapli
našeho farního kostela se nachází památník obětem této války, který byl
vybudován v roce 1923 za pana faráře P. Josefa Stříže. Tento památník má
dle mého názoru hlubokou symboliku. Jména padlých vedle vysokého kříže
a pod křížem Matka Boží, která má na svém klíně zmučeného Syna (tzv.
Pieta). Jakoby brala na svůj klín i ty, jejichž jména vidíme na mramorových

deskách. Z vyprávění své babičky (nar. v r. 1901) vím, že před památníkem
klečely a s pláčem se modlily matky a manželky padlých.
Myslím si, že pozornost letošní Noci kostelů by měla být nasměrována
k tomuto památníku (který by mohl být pro tuto příležitost doplněn nějakou
drobnou expozicí). Památník by snad zaujal i ty, kteří dnes do kostela běžně
nechodí, ale mezi padlými mají své předky. Z těchto důvodů by bylo
vhodné tento památník dát do pořádku, protože několik desetiletí je
v jakémsi provizoriu.
Proč v provizoriu? Někdy v šedesátých létech minulého století pan farář
Josef Bittner nechal místo Piety, která původně stála na zděném podstavci,
instalovat pseudogotický mramorový oltář se svatostánkem vyřazený
z kostela sv. Václava v Ostravě. Asi se domníval, že mramorový oltář a
mramorové desky v pozadí budou tvořit jakýsi celek. Pieta byla odstavena
bokem. Jeho nástupce P. Jaroslav Bárta v sedmdesátých létech našel pro
tento mramorový oltář lepší využití v jiném kostele a Pietu vrátil na původní
místo. Bohužel na jakési provizorium. To tvoří starý vyřazený stůl omotaný
dnes značně sešlou textilií a pod ním dřevěný stupeň. Mimochodem
provizorní stupeň je již druhý v pořadí, protože první provizorium se
rozpadlo, když jej zcela zničil červotoč. Kulaté výročí jistě stojí za zvážení,
zda by nebylo vhodné uvést památník do důstojného stavu – nový stupeň,
nový podstavec pro Pietu. Materiál dřevo, nebo zdivo, nebo kámen –
případně nějaká kombinace. Ne opětovné provizorium, ale definitívní
realizaci, samozřejmě dle návrhu architekta, který má cit pro sakrální
architekturu. Domnívám se, že jubilejní rok je k tomu víc než vhodnou
příležitostí. Velké množství ve válce padlých bývalých starobělských
farníků si tuto naši pozornost spolu s modlitbou za ně jistě zaslouží. Nehledě
na to, že v chrámovém prostoru by nemělo být nic „jen jako“.
Marek Forgač.
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Hrom udeřil potřetí
Jan Dobraczynski
Jan Křtitel byl největší z proroků. Přesto, co o něm víme? Jeho narození
předcházela podivná událost, kdy měl Zachariáš v chrámu vidění. Žil na
poušti, živil se kobylkami a medem divokých včel, chodil oblečený ve
velbloudí kůži, očišťoval lidi od hříchů, křtil je a vybízel, aby se připravili
na setkání s Mesiášem, který je blízko. Pak ještě víme, že kritizoval vládce

Antipu za jeho nelegitimní vztah s bratrovou ženou Herodiadou, za což pak
zaplatil svým životem.
Jiní proroci mají v Bibli celou část nazvanou svým jménem a tento největší
prorok, pár odstavců.
Jan Dobraczynski – známý polský autor, dodržuje ve svém vyprávění známá
fakta ze života Jana Křtitele i reálie, ale to vše zasadil do skutečného života
té doby. Najednou se ukazuje, v čem byla skutečná velikost tohoto proroka
a v čem je následováníhodný.
Každá velká kapela má na svém koncertě předskokana. Kapelu méně
známou, ale kvalitní, která má dostat publikum do té správné atmosféry, než
nastoupí hlavní hvězda večera. Ne vždy se povede takovou kapelu dobře
vybrat, aby splnila svůj úkol dobře. Jan Křtitel, byl tím nejlepším
předskokanem Ježíše Krista. Připravil mu dokonale půdu pro jeho působení,
a jakmile se na scéně objevila ta hlavní hvězda, se vší pokorou se stáhl. Celý
život se na tuto svou úlohu poctivě připravoval.
Ukázka z knihy:
„Mesiáš opravdu přijde zanedlouho.“
„Takže jsi to možná ty, pane?“
„Ne. Ale i já na něho čekám. Můj otec,
když umíral, mi přikázal čekat na jeho
příchod…“
„Já myslím,“ řekl Juda, „že on přijde
s velkou mocí. Nepřátele Izraele před ním
padnou do prachu. Porazí pohany a nečisté.
A nám dá štěstí, bohatství a blahobyt.
Nebudeme se muset každý den starat. Ach
to bude radostný život… Každý den bude
přinášet jen samou radost. Skončí čas těžké
práce. Nebudeme se muset namáhat.
Nebudeme třít bídu. Z jednoho obilného
zrna vyroste sto klasů. Žádný Izraelita
nebude muset platit clo na silnici ani na
mostech. Ženy budou ochotně kupovat oleje a voňavky. Kupující budou
platit každou cenu poctivými penězi…“
Jan mlčel. Slyšel Judovo snění. Znělo mu v uchu dráždivě jako komáří
bzučení. Přece však věděl, že takové skutečně jsou sny mnohých.
Když mu však otec zanechával úkol čekání, nemluvil takto. „Pamatuj,“ říkal,
„když už budeš vědět, že on přichází, jdi mezi lidi a ohlašuj jim jeho

příchod. Vysvětluj, že se blíží ten, který se slitovává nad člověkem a
odpouští hříchy, přináší světlo pohrouženým v temnotách, vyzývá k pokoji
ty, kdo jsou plni nenávisti… Protože on ví, jací jsme. Zná nás lépe, než
matka zná své děti. A přestože jsme špatní, miluje nás. Matka také miluje
postižené dítě…“
„A učiní Izrael velkým?“ ptal se tehdy Zachariáše.
„Jistě. Dá mu takovou velikost, jakou zná jen on. Naučí nás, o co máme
usilovat. Jeho velikost není velikostí lidskou. Každý jeho slib bude splněn.
Ale mají být hlásána jeho slova, jen ta jeho. Když někdo zkouší mluvit za
něho, slova Nejvyššího zvadnou v jeho ústech…“
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY
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Smečka
Jestliže chceš vstoupit do naší party, musíš to udělat!“ řekl Petr
neústupně. Alan nespouštěl oči ze špiček svých bot.
„Nikdy jsem nekradl“, mumlal.
„To je vždycky jenom o poprvé. A zkouška odvahy je zkouška odvahy!“
„Nebuď srab,“ povzbuzoval ho Pavel. „My zabavíme starocha a ty sbalíš
čokoládu a strčíš ji do kapsy. No tak!“
Alan pokrčil rameny:“ To není moc velká zkouška odvahy vzít na hůl
jednoho starýho chlápka a sebrat mu čokoládu.“
„Chceš být u nás nebo ne?“
„Copak jsi zbabělec?“
„Nejsem zbabělec,“ utrousil mezi zuby Alan. Všichni tři si to pak
zamířili k malému obchůdku, kde bylo na prodej všechno možné. Zvonek na
dveřích zacinkal. Starý muž na ně pohlédl přes okraj brýlí a kývnutím je
pozdravil.
Petr a Pavel s lhostejným výrazem předstírali, že si prohlížejí zboží. Pak
obrátili pozornost prodavače na druhý konec obchůdku, kde byly sešity.
„Kolik stojí tenhle?“
„Padesátník.“
Na druhé straně Alan rychle sáhl po nějakých čokoládách a strčil je do
kapsy. Kluci zaplatili sešit a stařík ještě daroval každému žvýkačku. Dával
je dětem vždycky.

Na ulici se pak všichni tři kluci vzrušeně dali do běhu. V parku Alan
odevzdal kořist.
„Oříšková čokoláda! Velká!“
Hned se do ní pustili. Alanovi se zdála nepříjemně hořká.
„Tak teď už jsi v naší partě,“ prohlásil Petr a dal mu herdu do zad.
„Jdu domů,“ zamumlal Alan. Celý večer se učil a bez odmlouvání šel do
postele.
Když šel druhý den ráno kolem obchůdku, sevřelo se mu srdce. Po
vyučování loudavě sbíral a skládal knihy a ostatní věci do batohu, až ve
třídě zůstal sám. Cestou se pak zastavil u obchůdku a vešel dovnitř. Zvonek
zacinkal a stařík ho s úsměvem přivítal.
Chlapec položil vedle pokladny bankovky. „Tři tabulky
čokolády.“ „Vem si, je tady Alane,“ ukázal hlavou stařík.
Chlapec zrudl a zamumlal: „Už jsem si je vzal včera.“ Potom dodal:
„Musel jsem to udělat. Byla to zkouška odvahy….“
Stařík si vzal bankovku, vrátil drobné a jako vždycky daroval Alanovi
žvýkačku. Pak pochvalně pokýval hlavou: „Zkoušku odvahy jsi zdolal
dneska.“

Všichni patříme ke smečce, která nám přikazuje , jak se máme obléci, jak
máme mluvit, kam máme chodit,, co si máme osvojit.
Nátlak druhých drtí naši vnitřní svobodu, působí na naší poctivost,
upřímnost, ušlechtilost. Útočí tam, kde se rodí naše sny. Pravá odvaha
spočívá ve schopnosti osvobodit se od nátlaku toho, kdo rozhoduje za nás.
Bruno Ferrero: Ptačí zpěv pro duši
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 20.3.2018
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce

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

Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.
Za + Štěpánku Sýkorovou a za dar zdraví pro celou rodinu.
Za paní Evu Doležílkovou a manžela Stanislava.
Poděkování Bohu za 80 let života s prosbou o další Boží požehnání.
Za + Vladimíra Kopku,3 sestry a rodiče.
Za farníky
Za + Ludmilu Sýkorovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za + Františka Havlinu, manželku, dva syny, zetě a vnoučata.
Za Marii Adamusovou, manžela a vnuka.
Za Jaroslava a Vlastu Šeděnkovy, za Cyrila Volného a živou rodinu.
Na poděkování za dar života a víry.
Za + Františka Lyčku, rodiče a sourozence.

07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
18.00

Na poděkování za 19 let života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu do dalších let.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00

Za + ThDr faráře Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za živou rodinu.
Za Josefa Kokeše, živou a zemřelou rodinu.
Za Josefa Filipa, rodiče a živou rodinu.

19.

06.55
18.00

Na poděkování za dar života, ochranu, dar víry, prosba o další pomoc pro celé rodiny i
vnoučata.
Slavnost sv. Josefa

20.

18.00

21.
22
23.

18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
21.00

Za Alžbětu Šeredovou, manžela, zemřelé děti a živou rodinu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za + rodinu Pchálkovu a Andrýskovu.
Za + Marii a Josefa Procházkovy, živou rodinu a duše v očistci.
Za + Martina Matěje a za živou a + rodinu.
Za + Václava Kaloče, manželku Marii a živou a + rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovu.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za farníky.
Za živou a + rodinu Dlouhou a Kudělkovu.
Za živou a+ rodinu Budirsku, Měrkovu, Sedláčkovu a Bartoškovu.
Na poděkování za 60 let života a živou rodinu.
Za farníky
Zelený čtvrtek
Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi

1.
2.
3.
4.
Ne
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ne
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ne

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

Za + Miroslava Vašíčka k nedožitým devadesátinám a za duše v očistci.
Za farníky.
Za Josefa Paličku, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Renátu.
Za + Jiřinu Hermovou a manžela.

Za rodiny Bartuskovu a Svěchovu, na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
další Boží ochranu, dar víry a dar zdraví.

Za farníky.
Na poděkování za 30 let života a dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších
let.
Na poděkování za 40 let života a Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu do dalších let.

Obřady Velkého pátku
Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
Obřady Bílé soboty
Za živou a zemřelou rodinu Foltovu, Kozubkovu a Čížovu.

Tam, kde v nás přebývá Bůh, kde jsme úplně sami sebou, kde je naše Boží jiskra, tam nás
nikdo nemůže zranit.
A. Grün: Proměň svůj strach

