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Listopad 2018

Tady nelze nic pokazit!
Každý už zažil někdy chvíle, kdy se nic nedařilo. Úmysl dobrý, ale
výsledek nic moc.
A přece teď nastává období v roce, kdy se to prostě pokazit nedá.
Přichází „dušičkové dny“. Velká výzva k modlitbám i sebezáporům za
zemřelé, kteří se ještě očišťují pro nebe. Pomozme jim. Zvrhnout se to
nemůže!
Že výsledek hned nevidíme?
O to větší však můžeme jednou zažít radostné překvapení, kdo všechno
se k nám na věčnosti s díkem přitulí.
otec Bohuslav
PS: Snad i za nás bude někdo jednou v modlitbě: „Odpočinutí věčné dej
nám Pane a světlo věčné ať mu svítí“ ………………prosit.

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
Čtení Bible
Pondělí

05.11.2018
19.11.2018

19.00 hod
19.00 hod

Náboženství pro dospělé
Pondělí
12.11.2018
20.00 hod.
Téma: Skrytá nebezpečí Istanbulské úmluvy a postoj křesťana k LGBT.
Pondělí
26.11.2018
náboženství pro dospělé nebude
Dětská schola
Každý pátek
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

od 16.30 hod

každou sobotu
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod

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

od 06.00 hod

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.
Rozjímavý růženec
Každou první sobotu v měsíci se modlíme v našem farním kostele
rozjímavý růženec už v 6.45hod, tak prosím, kdo může, přijďte do
kostela o něco dříve.

Modlitby Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
Nikodémova noc
Rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude
v měsíci listopadu v pondělky 5. a 19. listopadu, v čase od 19.00 do 20.00
hod.
Mše sv. 1.11. a 2.11. Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
Čtvrtek 1.11.
Stará Bělá
06.55 hod
18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Pátek 2.11.
Stará Bělá
06.55 hod
18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Průvod světel ve Staré Bělé
Zveme všechny děti na tradiční Průvod světel, který se bude konat v
pátek 2.listopadu po dětské mši svaté. Půjdeme od kostela s rozsvícenými
lampiony či lucernami na hřbitov, kde se krátce pomodlíme za zemřelé.
Maminky ze Skřítka Kvítka
Průvod světel na hřbitov v Krmelíně
V neděli 4.11. se sejdeme v 18,00 hod. v našem kostele a pak půjdeme
společně na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé.
Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Staré Bělé
Neděle 4.11.
14.00 hod
Výzva k modlitbě u památníku padlých v kapli
U příležitosti 100.výročí vzniku republiky a Dušičkových svátků prosíme
věřící, aby nezapomínali na modlitbu za naše zemřelé v 1. Světové válce
u Piety v kapli našeho farního kostela sv. Jana Nepomuckého.

Získání plnomocných odpustků na svátek Všech svatých a Dušiček
1.11. odpoledne a 2.11.po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli
kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek ( svátost smíření, sv. přijímání, modlitba
na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela
modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 25.října . do 8.listopadu je možno získat, po splnění tří obvyklých
podmínek, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za
zemřelé; v ostatních dnech v roce lze takto získat odpustky částečné.
Využijte k modlitbě i památník padlých v kapli kostela.
Krmáš ve Staré Bělé
V neděli 11.11.2018 oslavíme v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého slavnost posvěcení kostela. Všichni jsme srdečně zváni.
Krmáš v Krmelíně
V neděli 18.11.2018 oslavíme slavnostní mši svatou v 10.30 hod. výročí
posvěcení našeho kostela. V 15.00 hod Svátostné požehnání.
Jste všichni srdečně zváni.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Aerobik
Orel Stará Bělá zve ženy a dívky na cvičení aerobiku, každou středu od
18:30 do 19:30 v tělocvičně ZŠ Stará Bělá. S sebou pití, ručník, obuv se
světlou podrážkou (nebo s takovou, která nedělá šmouhy).
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.
František

DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Koncert k poctě P. Ludvíka Holaina
V neděli 4.11. v 15.00 hod se uskuteční varhaní koncert k poctě
starobělského rodáka – kněze a hudebního skladatele P. Ludvíka Holaina.
Můžeme se zaposlouchat do skladeb Mozarta, Schuberta , samotného P.
Holaina a dalších. Na závěr si společně zazpíváme písně P. Holaina
z kancionálu. Všichni jsme srdečně zváni.
otec Bohuslav a Michal Hořínek
Farní den V neděli 25.11.2018 na slavnost Krista Krále se bude konat
odpoledne od 15.00 hod již tradiční setkání farníků.. Všechny farníky
srdečně zve a na setkání s nimi se těší
otec Bohuslav
Misijní neděle
Děkujeme všem, kdo se zapojili do aktivit misijní neděle, ať už upečením
"misijního koláče, dohledem a přípravou na prodej nebo finančním
příspěvkem, který činil celkem ve Staré Bělé 11.312,-Kč, v Krmelíně
3.690,-Kč, v Proskovicích 3.390,-Kč Výtěžek byl zaslán na Papežské
misijní dílo v Čechách.
Sbírka na misie činila ve Staré Bělé 19.272,-Kč, v Krmelíně 8.526,-Kč a
v Proskovicích 2.291,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Den deskových her
Farní akce: Den deskových her 17.11.od 15:00 do 18:00 hodin v ZŠ Stará
Bělá. Přijďte si zahrát osvědčené i méně známé hry, přijďte celé rodiny,
můžete si přinést a zahrát svou oblíbenou hru, přijďte se inspirovat ke
koupi vhodného dárku. Pořádají skauti
Setkání varhaníků a vedoucích schol
Ve středu 21.listopadu se koná na faře setkání varhaníků a vedoucích
schol. Začátek v 19.00 hod.
Výroba adventních věnců
Skauti zvou na tradiční pracovní odpoledne spojené s výrobou adventních
věnců. Kdy a kde 1.12. od 15.00 hod v Základní škole Stará Bělá.
Markéta

Intence
Od září 2018 se přijímají intence na mše svaté na rok 2019. Lístky
s úmysly a kontaktem na sebe (jméno, telefon případně adresa)
odevzdejte prosím do sakristie kostela nebo na faře.
Tradiční farní ples
Zveme všechny příznivce dobré hudby, zábavy a dobrého jídla na tradiční
farní ples, který se uskuteční v pátek 11.1.2019 ve všech prostorách
Katolického domu. K dobré náladě přispěje vystoupení populární
zpěvačky Marcely Holanové. Prodej vstupenek zahájen 1.11.2018.
Vstupenky rovněž možno objednat na tel. č. 603 766 393.
Srdečně zvou pořadatelé
TYPY Z FARNÍ KNIHOVNY TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
V botách rybářových
Morris West
Morris West napsal svůj román „V botách rybářových“ v roce 1962. Bylo
to v době začátku 2. vatikánského koncilu. Příběh je o zvolení nového
papeže, který nastupuje po smrti předešlého.
Tento nový papež je Ukrajinec a má za
sebou sedmnáct let v lágru na Sibiři. Člověk
se při čtení nemůže ubránit úžasu, jak velká
je tu podobnost s papežem Františkem. Buď
autor viděl do budoucna, nebo papež
František tuto knihu četl a nechal se jí
inspirovat.
Příběh nám nabízí pohled na zákulisí
Vatikánu, a co velice oceňuji, nenajdeme
zde postavy kladné a záporné. I tomu, kdo
se zdá zprvu jasným padouchem, můžeme
porozumět a pochopit jeho jednání. Často
nejsou věci vždy tak, jak se na venek jeví.
Ukázka z knihy:
Když je pak Kyril viděl sedět před sebou, staré a moudré, v bystrém
očekávání, odvaha jej opustila a nejméně posté se sám sebe ptal, co jim
nebo církvi může nabídnout. A pak jakoby se v něm opět probudila síla,

udělal znamení kříže, pomodlil se k Duchu Svatému a oslovil
shromážděné. Nepoužil papežský plurál, ale promluvil osobně a důvěrně,
jako by mu velmi záleželo na přátelských vztazích.
„Bratři moji, mí pomocníci ve věci Ježíše Krista…“ Hlas měl silný,
zároveň zvláštně cituplný, jako by je naléhavě žádal o jednotu a
porozumění. „Čím jsem dnes, udělali jste mě vy. Ačkoli je-li pravdou to,
čemu věříme, nebyli jste to vy, ale Bůh, kdo mne obul do bot Rybářových.
Dnem i nocí se sám sebe ptám, co mohu nabídnout jemu či jeho církvi –
vždyť víte, jak málo mám. Byl jsem vytržen ze života jako Lazar, pak
Boží rukou opět navrácen. Vy všichni jste muži své doby. Rostli jste v ní,
ona měnila vás a vy jste měnili ji, v dobrém či zlém. Každý z vás si bude
přirozeně žárlivě střežit své poznání i místo a autoritu, jež si v ní vydobyl.
Já vás však musím požádat, abyste ke mně byli velkorysí a ve jménu
Božím mi poskytli své znalosti a zkušenosti.“ Maličko se zadrhl a
starcům se na chvíli zdálo, že by se mohl rozplakat. Pak se vzpamatoval,
jako by o něco povyrostl a jeho hlas nabyl zvláštního odstínu. „Já totiž,
na rozdíl od vás, mužem své doby nejsem. Strávil jsem sedmnáct let ve
vězení a doba mne míjela. Mnohé ve světě je pro mne novinkou. Jediné,
co se nezměnilo, je člověk. Toho znám a miluji, protože s ním jsem
dlouhá léta sdílel prostou intimitu holého přežívání. Dokonce i církev je
mi cizí, protože jsem se velmi dlouho musel obejít bez všeho, co
nezbytně nepotřebuje, a tím zoufaleji se držel toho, co je jejím základem
a přirozeností – pokladu víry, oběti a svátostí.“
Poprvé se usmál. Vycítil jejich znepokojení a pokusil se je uklidnit. „Vím,
na co teď myslíte – že možná máte za papeže novátora, muže, který se jen
třese, aby mohl věci začít měnit. Tak to ale není. Jakkoli je nám změny
zapotřebí, musíme k ní dospět společně. Pokusím se jednoduše vysvětlit,
co mám na mysli, abyste mi rozuměli a mohli mi pomoci. Nemohu lpět
na obřadech a tradičních formách bohoslužby stejně horlivě jako někteří,
neboť jsem sám po léta neměl k dispozici nic než nejprostší modlitby a
jen to nejnutnější k udělování svátostí. Vím, že jsou tací, pro něž
nejpřímější cesta je i nejbezpečnější. Přeji jim, aby se v poutech víry cítili
co nejsvobodněji. Nemám v úmyslu měnit dlouhou tradici kněžského
celibátu. Žiji v něm stejně jako vy. Přesto jsem se však v dobách
pronásledování stal mnohokrát svědkem, jak víra přežívá v ženatých
kněžích, kteří ji jako drahocenný klenot předávali svým dětem. Neumím
se nadchnout právními problémy kanonistů ani soupeřením řeholních

kongregací, protože jsem viděl ženy znásilňované svými žalářníky a
těmato vysvěcenýma rukama jsem rodil jejich děti.“
Opět se usmál a v prosebném gestu k nim vztáhl své pokřivené ruce.
„Snad pro vás nejsem ten pravý, bratři – ale Bůh mě vám dal a vy ze mě
musíte dostat to nejlepší.“
Nadlouho se odmlčel, pak pokračoval ještě mohutnějším hlasem; neprosil,
nevysvětloval, nýbrž vší silou, jež se v něm probudila, žádal:
„Ptáte se, kam vás chci vést, kam chci vést církev. Povím vám to. Skrze
člověka vás chci vést zpět k Bohu. Snažte se to pochopit. Chápejte to
myslí, stejně jako srdcem a poslušnou vůlí. Jsme, co jsme, abychom
sloužili Bohu skrze službu člověku. Ztratíme-li kontakt s člověkem –
trpícím, hříšným, zbloudilým; zmateným mužem, jenž v noci naříká do
polštáře, usouženou ženou, plačícím dítětem - , pak jsme ztraceni i my,
protože se stanem nedbalými pastýři, kteří dělají vše, jen ne to, co je
třeba.“
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Misijní neděle
Děkujeme všem, kdo se zapojili do aktivit misijní neděle, ať už upečením
"misijního koláče, dohledem a přípravou na prodej nebo finančním
příspěvkem, který činil celkem ve Staré Bělé 11.312,-Kč, v Krmelíně
3.690,-Kč, v Proskovicích 3.390,-Kč Výtěžek byl zaslán na Papežské
misijní dílo v Čechách.
Sbírka na misie činila ve Staré Bělé 19.272,-Kč, v Krmelíně 8.526,-Kč a
v Proskovicích 2.291,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Vinobraní
Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci 1.ročníku
Vinobraní pro starší a pokročilé, ale nejen pro ně. Škoda, že lidé tuto
příležitost k setkání a popovídáni si tak málo využili.
Pořadatelé

LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE
Proč právě lidové misie?
Možná si kladete otázku, jaký je rozdíl mezi lidovými misiemi
a duchovní obnovou? Není to stejné?
• První základní rozdíl je v tom, že lidové misie vedou misionáři
patřící k řádům, které k tomu dostaly souhlas a požehnání od
papeže. Misionáře sv. Vincenta de Paul potvrdil papež Alexander
VII.
•

Misionáři přicházejí s pověřením od svatého otce. K tomuto
poslání obdrželi od papeže i privilegia. Např.: Na závěr misií se
žehná misijní kříž, u kterého mohou věřící každý rok na den
ukončení misií získat plnomocné odpustky, stejně jako na den
Povýšení sv. kříže.

•

Misie jsou pro všechny věkové skupiny. I když trvají jenom
týden, snažíme se do programu zahrnout každou věkovou skupinu
– děti, mládež, manžele, staré i nemocné lidi.

•

To, co se snažíme zdůraznit my, duchovní synové sv. Vincenta, je
skutečnost, že nemůžeme překonávat své hříchy nebo zlé sklony
svou vlastní silou, ale jenom s Boží pomoci. Dáváme tedy důraz
na to, aby si lidé dali do pořádku svůj svátostný život. Dáváme
každému možnost přistoupit k svátosti smíření a přijmout
eucharistii.

•

Je něco specifického v lidových misiích misionářů vincetinů? Náš
zakladatel sv. Vincent de Paul klad důraz a vybízel nás k tomu,
abychom lidem nabízeli generální, to znamená celoživotní svatou
zpověď. A v této tradici, jejíž bohaté ovoce vidíme i v dnešní
době, pokračujeme.

•

Lidové misie přinášejí také psychologický prvek: Kněží jsou ve
farnosti celý týden. A tak padá přirozený stud vyznat se ze svých
hříchů, zvláště z těch těžkých, někdy velmi zraňujících.

•

Další výhodou misií oproti duchovní obnově je, že lidové misie se
konají u vás doma ve farnosti, a tak nemusíte nikam jezdit.

O NÁS
Kdo vlastně jsme? Jsme duchovní synové sv. Vincenta de Paul. Náš
zakladatel žil v letech 1581-1660 ve Francii. Jeho svátek slavíme 27. záři
– je to den, kdy zemřel pro tento svět a začal žít životem v nebi. Ze
začátku jeho touha po svatosti nebyla veliká. To, co ho přimělo ke vstupu
do kněžského stavu, byla touha po bohatství a postavení. Kněžské
svěcení přijal v roce 1600. Počátky jeho duchovního zrození se vážou
k událostem, které s ním nějak otřásly a nutily ho přehodnotit svůj život.
Tou první událostí bylo nespravedlivé obvinění z krádeže a pošpinění
jeho jména. Vincent dostal napomenutí od
církevní vrchnosti, což v praxi znamenalo,
že tři týdny se po všech mších v celé Paříži
ohlašovalo Vincentovo obvinění z krádeže.
Až po letech vyšlo najevo, že peníze ukradl
poslíček od lékárníka, který mu přinesl léky.
Druhou těžkou krizí ve Vincentově životě
bylo seznámení s jedním knězem na dvoře
královny Margity de Valois. Tento kněz se
Vincentovi svěřil se svými obrovskými
pochybnostmi o Boží existenci. Někdy
prožíval takové úzkosti, až přemýšlel nad tím, že vyskočí z okna. Vincent
prosil Boha, aby tohoto kněze uzdravil a jeho pochybnosti přenesl na
něho. A Bůh ho vyslyšel. To byly události, které Vincentovi pomohly
k proměně, která směřovala do jeho nitra. Události, které mu napomohly,
aby změnil své životní postoje a otevřel se pro to, co chce Bůh, a ne
jenom pro své cíle a touhy. Díky tomu mohly přijít další, které změnily
postoj Vincenta od sebe sama k druhým lidem, a které daly základ pro
zrod vincentského charismatu. Byly to události roku 1617, které
způsobily, že se z Vincenta stal zakladatel Misijní společnosti,
spoluzakladatel společnosti Dcer křesťanské lásky i Paní křesťanské
lásky. Mezi klíčové okamžiky patří zpověď jednoho chudého muže, který
umíral a prosil, aby mu přivedli kněze, aby před smrtí přijal ještě poslední
pomazání. Ten muž se pak po zpovědi přiznal, že i když ho všichni ve
vesnici znali jako svatého muže, pravda je taková, že se styděl od svého

mládí vyznat jeden těžký hřích. A kdyby
mu Vincent de Paul nenabídnul
generální sv. zpověď, skončil by
v pekle. Vincent pod tlakem této
události i pod vlivem zbožné paní de
Gondi začal 25. 1. 1617 ve vesničce
Folleville kázat o generální sv. zpovědi.
Úspěch byl veliký, skoro všichni
přistoupili ke sv. zpovědi. Vincent si
dokonce musel přizvat na pomoc jezuity
z blízkého městečka. Toto byl moment,
o kterém sám Vincent tvrdí, že byl
počátkem založení společnosti kněží,
kteří budou chodit po vesnicích
a vykonávat lidové misie. Druhou událostí roku 1617 byla zkušenost ze
Chatillon. Vincent během kázání vyzval farníky, aby pomohli lidem, kteří
jsou nemocní a už jsou několik dnů bez jídla. Když je po mši svaté šel
navštívit, všimnul si, že hodně lidí směřuje k domu té rodiny a nesou jim
nějaké jídlo. Tehdy Vincent poznamenal, že tady je jedno obrovské dílo,
ale moc špatně zorganizované. A tak se domluvil s několika ženami
z farnosti, že založí spolek na pomoc chudým a opuštěným. Od tohoto
momentu se charita stává „národním sportem“ ve Francii. Vincent měl
úžasné organizační schopnosti, zapojil do služby jak chudé venkovské
ženy, tak i ty z bohatých francouzských rodin. Kněží, kteří konali lidové
misie, zakládali spolky na pomoc chudým. Vincent se spolu se sv. Lujzou
de Marillac podílel na záchraně opuštěných dětí, které byly plodem války
nebo neschopnosti rodičů postarat se o ně. Sv. Vincent de Paul se stal
duchovním otcem francouzského národa. Pomáhal v období třicetileté
války, ale i po ní. Od roku 1617 je Vincenc jiný. Už nepřemýšlí nad tím
jak pomoci sobě, ale jak pomoci druhým. Umírá 27. záři 1660.
Blahořečený byl v roce 1729 a svatořečen 1737.
Jaká je naše náplň? Heslo misijní Společnosti je: Poslal mě hlásat
evangelium chudým. Jde o citát z Lukášova evangelia, kde Ježíš
v synagoze v Nazaretě, po čtení z Knihy proroka Izaiáše, prohlásil: „Dnes
se splnilo toto slovo.“ Spolubratři působí ve farní pastoraci, mají na
starosti lidové misie jak v Čechách, tak na Slovensku, věnuji se formaci
Dcer křesťanské lásky i formaci vincentských laických společenství,
pracují ve vězení jako duchovní správci, věnují se formaci našich

bohoslovců, jsou na zahraniční misii na Hondurasu. Někteří spolubratři
působili v diecézních seminářích jako spirituálové. Vincent říkal, že
bychom měli jít tam, kde nikdo jít nechce.
Kde vlastně jsme? Od onoho momentu v roce 1617 se charizma sv.
Vincenta rozvinulo po celém světě. V současné době má Misijní
společnost přibližně 4000 členů a působí ve 49 zemích po celém světě.
Slovenská provincie Misijní společnosti působí ve farnostech na
Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Bijacovce, Lučenec) a v České
republice (Dobruška a Loštice). Také máme jednu misií na Hondurasu ve
farnosti Sangrelaya.
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Onen svět
Za slzou klene duha most,
po něm jdou duše na věčnost.
Do světla Lásky, v tišinu.
I já tam jednou spočinu.
Podzimní vítr listí střásá,
na vodu píše o všech krásách
a shledáních na Druhém břehu.
O novém šatu barvy sněhu.
Hana Rakusová
I za těch nejnepředstavitelnějších okolností zůstává člověk člověkem se
svobodnou vůlí a Bůh je připraven podepřít ho svou milostí.
W.J.Ciszek, On mne vede
Seznam zesnulých od 1.11.2017 do 30.10.2018
Datum
úmrtí
09.11
11.11.
14.11.
17.11.
16.11.

Jméno a příjmení
Ludmila Sýkorová
Vlastimil Novák
Danczik Juraj
Jaroslav Mutina
Markéta Cholevová

Datum
úmrtí
22.03.
29.03.
01.04.
20.04.
25.05.

Jméno a příjmení
Milada Slamečková
Zdeňka Nováková
Stanislav Zeman0
Vlastimil Jahřebáč
Jindřiška Komenská

18.11.
17.12.
20.12.
27.12.
30.12.
13.01.
18.01.
21.01.
25.01.
30.01.
02.02.
21.02.
22.02.
06.03.
06.03.
07.03.
08.03.
16.03.

Antonín Kutnohorský
Jiří Berger
Metoděj Oblouk
Ludmila Pustějovská
Marie Zezulková
Blahomíra Hrabovská
Aurelia Langrová
Ludmila Olšovská
Ludmila Richtrová
Anna Máchová
Olga Vargová
Luděk Hranický
Božena Kudělková
Bohumila Perdykulová
Helena Matějová
Josef Pekař
Libuše Stuchlá
Jiřina Soryčová

29.05.
06.06.
09.06.
06.06.
17.06.
20.06.
25.06.
04.07.
10.07.
20.07.
13.08.
25.08.
04.09.
25.09.
27.09.
12.10.
11.10.

Václav Burakowski
Zdenka Nováčková
Antonín Folta
Karel Chmelař
Jaromíra Dedková
Zdeňka Vybíhalová
Filipina Veselá
Ludmila Psotová
Josef Palička
Růžena Foltová
Věroslava Krejčíčková
Jan Komenský
Marie Zubková
Oldřich Keller
Petr Valder
Jiřina Pchálková
Vlasta Sýkorová

06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00

Za živou a zemřelou rodinu Sýkorovou.

4.
Ne
5.

07.30
09.00
06.55

Za farníky .

6.
7.
8.
9.
10.

06.55
18.00
06.55
18..00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
06.55
18.00
06.55
18.00

Za + Teodora Ševčíka, manželku, syna a sestru Miladu.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.

1.
2.
3.

11.
Ne
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
Ne
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ne
26.
27.
28.
29.
30.

Za zemřelé a živé kněze, řeholníky a řeholnice, kteří působili nebo pocházejí z této farnosti.

Za duše v očistci.
Za zemřelé rodiče Ludmilu a Aloise Olšovské.
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a poděkování zemřelým rodičům a za živou
rodinu Hořínkovu.

Za živou a zemřelou rodinu Stuchlíkovu a Olšákovu, prarodiče a duše v očistci.

Na poděkování za 50 let života s prosbou o zdraví a Boží ochranu do dalších let.
Za Jaroslava Foltu, manželku Vítězslavu a syna Jaromíra, nemocnou osobu a rodiče z obou
stran.

Za živou a + rodinu Madarovu.

Za + Jana Stuchlého , manželku, bratra a sestry.
Za společenství Modlitby matek a jejich rodiny.

Za + Zdeňka Staňka, manželku, snachu Jaroslavu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let.

Za farníky

Za + Alfonse Dlouhého, manželku , syna a rodiče z obou stran.
Za + Miloše Staňka, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za + Leoše Volného, manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Jindřicha Hermu a manželku.

Na poděkování za dar života a zdraví a za celou rodinu Klimasovu a Zbrankovu.

Za + rodinu Kozubkovu, Zdráhalovu a Skýbovu.
Za Jana a Janu Myškovy, rodiče a pátera Jana.
Za farníky.
Za + Ludmilu a Zdeňka Sýkorovy a duše v očistci.

Sbírka na Bibli

Za Kamilku Solskou, rodinu Pachulovu a rodinu Veselou.

Za + dceru Marii , syna Aleše, synovce Matěje a duše v očistci.
Za počatý nenarozený život děti.
Na poděkování za 80 let života a další Boží ochranu.
Za Annu Foltovou, manžela Josefa a živou rodinu.

Za + Zdeňku Holainovou, manžela a Boží požehnání pro celou rodinu.

Za + Marii Nováčkovou, manžela, syna, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu.

Za farníky.
Sbírka na potřeby ve farnosti
Na poděkování za 60 let života a další Boží ochranu.

Za živou a + rodinu Blejchařovu.

Za Adolfa Šuléře, manželku, syna a zetě Ladislava, Ludvíka a Vladislava.
Za Elišku Petrovskou, jejího manžela Antonína a živou i zemřelou rodinu.

Za + Zdenku Šindlovou.

Za + Karolínu a Cyrila Chmelařovy, syna Karla a jejich vnučku Karlu Sovákovu.

