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Říjen 2019

Říjen – měsíc pro misie
Proč? Uplynulo 100 let od vydání encykliky Maximum illud (vznešené
poslání) papeže Benedikta XV., která opírá práci na misiích o dva pilíře.
1) Hlásání Krista
2) Dílo milosrdenství
Papež František potvrzuje, že misijní dílo Církve je stále velmi potřebné.
Připomíná, že povolání k misijnímu působení vyplývá už ze samotného křtu
každého z nás.
Je třeba bojovat s pokušením sebevztažného útěku do bezpečné zóny jen
toho svého – rodina, farnost, křesťané.

Je třeba opustit neplodnou nostalgii po starých dobrých časech.
Papež František vyhlásil na měsíc říjen téma:
„Pokřtění a poslání“
Nečekejme jen na to, co o tom řekne papež, kněz, misionář nebo co
napíše Katolický týdeník.
Přemýšlejme každý sám nebo v různých společenstvích, co mi to říká,
k čemu vybízí a co opravdu udělám.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Pobožnost k Panně Marii Lurdské
V pondělí 7.10. srdečně zve otec Bohuslav na pobožnost k Panně Marii
Lurdské v Bělském lese. Začátek v 16.00 hod.
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
každý sudý čtvrtek v měsíci
10.00 hod
Čtení Bible
Pondělí

14.10.2019
28.10.2019

18.30 hod
18.30 hod

Náboženství pro dospělé
Pondělí
14.10.2019
20.00 hod
Téma: Jak rozpoznám své hřivny, které jsem dostal(a) od Pána, co vlastně
hřivna je a k čemu mi slouží.
Dětská schola
Každý pátek

od 16.45 hod

Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po mši sv. na faře
(po změně času přede mši svatou )

Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Rozjímavý růženec
Každou první sobotu 6.40h se modlíme na přání Panny Marie Fatimské
rozjímavý růženec se zasvěcením, přidejte se k nám.
Modlitba růžence v 19.00 hod
Každý den v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého (vstup přes zákristii).
1) Za naše kněze a za všechny nemocné a trpící z naší farnosti s prosbou o
uzdravení těla a odevzdanost srdce.
2) Za pana prezidenta a premiéra, aby jejich politika vedla k míru a
pokoji pro naše děti a celý svět.
3) Za osobní úmysly přítomných.
Pár vět z publikace Modlíme se růženec, Catalina Rivas
Matka Maria říká: „Vězte, že při modlitbě růžence na vás vylévám svou
milost. Při modlitbě růžence můžete získat obrovskou radost. Když vás
vidím s růžencem v rukou, vstupuji do vašeho srdce, i kdybyste zrovna měli
prázdnou mysl. Pokud se byť jen jeden člen rodiny bude modlit růženec
každý den, já rodinu zachráním. Ve chvíli, kdy se modlíte růženec, stávám
se přítomnou mezi vámi a žehnám vám, zanechávám ve vás pokoj a víru.
Když nastane čas, pocítíte na sobě milost. Zachovávejte modlitbu růžence,
neboť je to pro vás ochrana v těžkých časech.“
Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – 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. a v Krmelíně v 16.45 hod.
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně

bude v pondělí 7. 10. od 20:30 do 21:30 hodin (bez kněze)
-druhý říjnový termín Nikodémovy noci (s příležitostí svátosti smíření
nebo
duchovního rozhovoru s knězem) bude upřesněn na vývěskách.

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Farní neděle
6.10. – setkání v KLD při burčáku po mši svaté v 9.00 hod . Bude něco i
k zakousnutí.
Cena: Dospělí 50,-Kč – v tom 1 porce jídla a 2dcl burčáku. Další burčák již
platí.
Děti do 15 let mají minerálky zdarma . Jídlo 30,-Kč.
Udělejte si volno od vaření a přijděte s celou rodinou
Turnaj ve stolním tenise – „O pohár faráře“
V neděli 13.10. se koná v KLD turnaj ve stolním tenise „O pohár faráře“.
Začátek v 14.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Misijní neděle
V neděli 20.10. je Misijní neděle. V tento den bude sbírka na světové misie.
Po mši svaté před farou se budou rozdávat koláčky za dobrovolný
příspěvek, který bude zaslán na Papežské misijní dílo.
Misijní neděle v Krmelíně a v Proskovicích
Rovněž v Krmelíně a v Proskovicích na misijní neděli proběhne sbírka ve
formě misijního koláče na podporu Papežského misijního díla.
Misijní most modlitby
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. Každou předposlední říjnovou neděli
za Světový den modliteb za misie, který od té doby na celém světě
organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.
Tento den modliteb spojený s finanční sbírkou , z níž se pravidelně
podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším ( dnes přibližně v 1100
misijních diecézích ).
Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření
společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM),
a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21.00. Všichni
zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se

růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za
šíření radosti evangelia na celém světě.
Návštěva misionářů
Ve čtvrtek 31.10. navštíví naší farnost misionáři sv. Vincenta de Paul viz
článek a ohlášky.
Intence
Přijímají se intence na mše svaté na rok 2020. Lístky s úmysly a kontaktem
na sebe (jméno, telefon případně adresa) odevzdejte prosím do sakristie
kostela nebo na faře.
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).
Markéta a František
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.
Dračí dílna
Drakiáda

12.10.
13.10.

výroba draků
15.00 hod Na Lukách

7 krát o liturgii
Tajemství liturgie je tajemstvím spásy
Nabídka katecheze, která vysvětluje obsahy modliteb, smysl gest a znamení,
vychovává k aktivní účasti, k rozjímání a k mlčení.
Jde o setkávání úplně pro všechny bez rozdílu věku. Děti mohou využívat
hernu.
V zimním čase, na faře ve Staré Bělé s o. Petrem Eliášem.
16.30 – 17.00 příchod, čaj, dotazy. 17:00 – 17.30 katecheze, závěrečná
modlitba.
V liché soboty, pozdější data budou doplněna v příštím roce.
1.
9.11. Co činí „liturgii“ liturgií
2.
7.12. Rozdíl mezi liturgií a pobožností (Kdo je prvním liturgem?)
3.
21.12. Kdo je správcem Božích tajemství

4.
5.
6.
7.

4.1. Uspořádání liturgie – řád liturgie
Jednotlivé části liturgického života. Úvodní obřady:
Liturgický průvod, vstupní zpěv
Úkon kajícnosti, Kyrie eleison
Gloria, vstupní modlitba
Za podpory o. Bohuslava zve skupinka zájemců.
Více info: Marta Olšovská, 732 275 420, marta.olsovska@centrum.cz

Křesťanská bohoslužba je tím nedůležitějším, nejnaléhavějším a
nejnádhernějším, co se může na zemi dít. Ten, kdo se v liturgii a skrze ni
stále víc začleňuje do Krista, dostává tu pravou motivaci a sílu překonat
sobectví a věnovat se nezištné službě bližním a spáse celého světa.
(z knihy Liturgika, Adolf Adam)

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮM
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do podzimní brigády u
kostela a fary. Sešlo se nás přes třicet dobrovolníků (možná i

nedobrovolníků 😊😊).

Práce bylo více než dost. Bylo třeba zasypat chráničky kabelů k nové
kolárně a k budoucímu pojezdu vrat, srovnat terén vedle klubovny, kde byly
odstraněny pařezy, vyčistit na farní zahradě prostor za dřevěným plotem,
srovnat a upravit terén pro uskladnění fošen, podlážek a lešení. Ze strany
farní zahrady se povedlo prořezat keře a stromy, které jsou už prorostlé skrz
pletivo plotu. Z druhé
strany jsme si na to
netroufli, protože je tam
parkoviště plné aut a měli
jsme obavu, abychom
náhodou některé z nich
nepoškodili. K této práci
se ještě v příštím roce
budeme
muset
vrátit.
Povedlo se taky zasypat
pár děr a prohlubní
v trávníku kolem kostela
tak, aby se dalo lépe sekat.
Ženám se povedlo umýt
okna na faře, vyplevat
zarostlé obrubníky kolem
cesty a samozřejmě i
nachystat pro všechny
svačinu. K obědu jsme
měli skvělý guláš.
Nejvíc mě ale překvapili
mládežníci, kterým se
povedlo vyčistit od plevele
téměř polovina kamenného žlábku kolem kostela. Bylo to již hodně zarostlé
a nebyla to žádná psina. Obdivoval jsem jejich trpělivost a vytrvalost.
K večeru jsme si opekli na ohni špekáček a unaveni odjeli domů.
Dá-li Bůh a znovu přijdete, tak bychom chtěli v brigádách pokračovat na
jaře a znovu na podzim.
Ještě jednou mockrát všem zúčastněným děkuji a těším se na příště.
Petr Jurišica

Poděkování
Děkuji všem, kteří během dožínkové neděle přispěli na organizaci Mary’s
meals a díky nimž se vybralo 11.485,-Kč a pomohli tak nasytit minimálně
27 dětí. Více o projektu se můžete dozvědět také na marysmeals.cz
S díkem Marie Košárková

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Jako sžírající oheň
Dom Samuel
Dom Samuel je opatem v trapistickém klášteře Panny Marie v Novém
Dvoře v západních Čechách.
Ve své knize Jako sžírající oheň se chtěl vyjádřit k tomu, co vše pro něj
znamená církev, mnišství, víra, modlitba, … Cítí však potřebu vyjádřit se i
k tomu, co nás oslabuje. Nedůvěra v sílu křesťanské rodiny, zmatek a
rozháranost, všechny bolesti současné církve (nespravedlivé činy některých
kněží, neupřímnost, malověrnost, křivá
obvinění,…). Mluví ale také o tom, co nás
nese dál (modlitba, schopnost odpouštět,
váha otcovství, předávání zkušeností,…).
Jde o velmi upřímnou knihu plnou témat a
úvah, která vedou čtenáře k zamyšlení.
Ukázky z knihy:
Začnu palčivými tématy jako syn církve.
Od ní jsem přijal vše. To ona požehnala a
podepřela lásku mých rodičů. Když mě má
matka pár dní před Vánoci přivedla na svět,
církev mě přijala do svého lůna a dopřála
mi, abych se tři dny po svátku Zjevení
Páně stal Božím dítětem. Bděla nad mým
křesťanským vzděláváním. V období dospívání byli mými nejlepšími
průvodci její kněží. To ona – opět ona – udržovala manželskou věrnost
mých rodičů. To ji jsem odvrhl v bouřlivých letech mládí; nejprve ji, potom
Krista a nakonec samotného Boha. Poté, co jsem sám vlastním přičiněním
dospěl až na dno propasti, jsem skrze ni opět nalezl tvář Pána; jejím
prostřednictvím mi kněz udělil odpuštění; v jejím lůně zaštítila jedna

komunita moje mnišské povolání, jeden z jejich otců mi vytyčil cestu
v přítomnosti bratrů, kteří se mi stali bližšími než kdokoli jiný.
Právě tato církev je dnes předmětem sporů, jako byla ostatně vždy. Jsem
mnichem již více než třicet let, knězem víc než čtvrt století. Nejméně dvě
třetiny života mám za sebou. Mám mlčet? Žijí nyní v České republice, kde
nenávist k Bohu, na níž nesla tichou spoluvinu většina národa, přinutila
církev umlknout na čtyřicet let. Mám mlčet? Právě tato církev mi svěřila
péči o komunitu a úkol posilovat na cestě k Bohu skupinku mnichů, kteří
mě dnes oslovují jménem otec, „abba“, opat. (…)
I dnes, stejně jako dřív, musí mniši tvrdě bojovat. V hrdinských dobách na
ně dotírali řvoucí lvi, svůdné nevěstky a odpudiví démoni. A dnes kolem
mnichů krouží zlé čarodějnice na košťatech (duch světa, …) a probodávají
je výhružnými pohledy.
_____________________________________________________________
Tři lásky: Bůh, druzí a já
Nejednou jsem se setkal s muži i ženami různých životních stavů,
s mladými lidmi i starci, kteří zářili štěstím. Se starými kněžími;
s mlčenlivými mnichy, kteří několika slovy poodkryli závoj života, jenž
dával tušit svou náročnost, avšak zároveň tolik přitahoval; stejně tak
s věrnými manželi; nebo osobami naprosto oddanými velkému dílu. Tito
lidé vzbuzovali závist.
Je pravda, že mravní velikost, až na některé velmi vznešené jedince, má
většinou svůj původ v křesťanském životě; jinak řečeno je Božím darem.
Blaženost, po níž naše tělo mocně touží, nalézá odpovídající odezvu pouze
v prudkosti Boží lásky. Každý člověk v sobě nese tři souběžné lásky – lásku
k Bohu, lásku k druhým a lásku k sobě -, které se mají rozvíjet ve
vzájemném souladu. Pokud společně rostou, je šance, že žádná z nich
nezadusí tu druhou. Často se ale stává, že bez dohledu lásky k Bohu udusí
lásku k druhým sebeláska – pokud nejde o nevýraznou povahu s omezenými
tužbami; kráčíme pak od neúspěchu k neúspěchu, naše samota je krok za
krokem tíživější, až nakonec dospějeme k nenávisti vůči sobě samým. Tato
nenávist nám pak brání v setkávání s druhým člověkem, nebo ho rozdrtí.
Některým lidem Bůh nabízí tak radikální lásku k sobě, že pokud přestojí
počáteční kruté odříkání se druhých i sebe sama, její plnost se nakonec
vylije na druhé i na ně samotné. Je to jen věc trpělivosti. Nacházíš-li se
v této kategorii šťastlivců povolaných k absolutní lásce, nestěžuj si. Pokud
jen jedna část tebe, skrytá a nepostřehnutelná, lační po těchto živých vodách,

je to znamení, že už jsi byl vyvolen. Tedy neváhej, zpřetrhej všechna pouta
a vrhni se do této propasti. „Proste, tlučte, a bude vám otevřeno“ (Lk 11,9).
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
Podzimní notečka
Přes kotouč slunce táhnou ptáci,
paprsek v šípcích dokrvácí.
Do dýmů podzim halí skráně,
voda má pohled plaché laně.
Jdou z polí, jdou podzimnice,
v plachetkách vůně podhoubí,
javory svítí do světnice,
soumrak dne jelen odtroubí.
Hana Rakusová
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Sv. Vincent de Paul
(1581 – 1660)
Říkali mu „Pan Vincent“. Téměř celý svůj život prožil v Paříži, ale dnes
přichází k nám. Jeho poselství je aktuální i v dnešní době.
Z venkova do Paříže
Vincent de Paul pocházel ze selské rodiny na jihu Francie. Jako malý
chlapec spolu se svými čtyřmi sourozenci pomáhal rodičům na jejich statku.
I když už byl známý, rád říkával: „Byl jsem jenom pastýřem vepřů.“ Od
svých rodičů získal dobrou křesťanskou výchovu. Otec rozhodl, že Vincent
bude knězem, což se i naplnilo 23. září 1600.
V roce 1608 odjel do Paříže, kde prožil větší část svého života.
Vnímal život očima své doby. Uvědomil si, že lidé vědí málo o křesťanské
víře. Nejhůř na tom byli lidé na venkově, o které se kněží moc nestarali.
Byly jako ovce bez pastýře. Kněží k nim byli lhostejní a málo vzdělaní –
nařízení o zřízení kněžských seminářů vešlo do praxe až za Vincentova
života. Věřící, i když byli pokřtění, nepřistupovali ke svátostem. Lidé
navštěvovali kostely a bohoslužby jenom sporadicky. Venkovské kostely
byly opuštěné a zanedbané. Víra v Boha a láska k němu, ale i k člověku,
ochladla. Katolická víra se stávala formální. Šlechta trávila čas

v nezřízených radovánkách a na lovu. Vytrácela se blízkost ve vztazích.
Tuto neblahou situaci ještě prohlubovaly časté války, které uváděly lid do
krajní bídy. Po městech i vesnicích se potulovalo množství ožebračených
lidí. Opuštění starci, ale i pohozené a týrané děti, jejichž jedinou nadějí bylo
žebrání nebo krádež.
Vincent byl knězem už 17 let, když nějak s pomocí Boží prohlédl a uviděl
bídu své doby. Vystoupil na kazatelnu a začal kázat o návratu k Bohu, o
změně života, o spáse duše, ale i o tom, že změna mezi lidmi nastane jenom
tehdy, když se změní jejich postoj k Bohu. A lidé se začali měnit.
Přistupovali k sv. zpovědi a začínali žít život spolu s Bohem ne v egoizmu,
který nikoho nevidí, ale v lásce Boží. Vincent si uvědomil, že tak náročné
dílo nemůže stát na jednom člověku, přizval si na pomoc i jiné kněze.
Mnoho kněží se rozhodlo zasvětit celý svůj život tomuto poslání. Tak
vznikla Misijní společnost. Vincent si uvědomoval, že to není jeho dílo, ale
Boží. Svým kněžím často opakoval: „Já jsem na založení Misijní
společnosti nemyslel. Myslel na to Bůh!“
Příklad Vincentovy horlivosti povzbuzoval ke konání dobročinných skutků i
šlechtu a bohaté lidí. Začala se zakládat tzv. Bratrství milosrdenství. V roce
1624 Bůh vstoupil do Vincentova života skrze Lujzu de Marillac, dámu
z pařížské šlechty. Vincent ji zapojil do díla charity. Později se přihlásily i
jiné odvážné dívky, které se chtěly obětovat pro službu nejbídnějším.
Vincent a Lujza v tom viděli zásah Boží prozřetelnosti pro založení
Společnosti dcer křesťanské lásky. Vincent si uvědomil, že Bůh je přítomen
v jeho době, i když je v ní taková bída.
Vincentův vzkaz pro naši dobu by zněl asi stejně: I v naší době je přítomný
Bůh, jenom ho mnohokrát nevidíme. I v naší době se dějí zázraky. I v naší
době je nebe otevřeno pro všechny.
(José María Román, Sv.Vincent de Paul, Biografie)
Úcta k ostatkům světců má své místo i v 21 století.
Svatí oslovují v každé době.
Generální kurie Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul v Římě se rozhodla
začít páté století svého charizmatu putováním relikvie svého zakladatele.
Relikvie putuje po celém světě a zavítá i k nám.

Na území Slovenské a České republiky se pouť relikvie sv. Vincenta
uskuteční od 26. září do 15. prosince. V České republice bude relikvie od 28.
října do 14. listopadu.
Co jsou ostatky svatých?
Výrazem „ostatky svatých“ označujeme především těla těch (nebo jejich
významné části), kteří žijí nyní v nebeské vlasti a kteří byli na této zemi pro
hrdinskou svatost života významnými údy tajemného těla Kristova a živým
chrámem Ducha Svatého. (Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, 236)
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?(1Kor 3,16)
Uctívat relikvii neznamená klanět se jí, ale uctít a klanět se Bohu za to, že
ten člověk se snažil heroickým (hrdinským) způsobem uvádět poselství
evangelia do svého života.
Při úctě k relikviím je nutné vnímat světce a jeho duchovní odkaz pro naše
životy. Toto je jeden z důvodů, proč putuje relikviář sv. Vincenta po naší
vlasti.
Lépe poznat jeho život, ale zároveň vyprosit si milost, abychom nabrali
odvahu kráčet za Kristem a uvádět jeho poselství do dnešního světa. Sv.
Vincent se snažil, aby se Boží království dostalo ke všem. I k těm, kteří jsou
na okraji společnosti.
Úcta k tělu světce nás má utvrdit v jistotě, že člověk žije i po smrti. Zázraky,
které se uskutečnily na jejich přímluvu, jsou potvrzením pravdy, kterou
hlásal Boží Syn Ježíš Kristus: Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. (Lk
20,38)
O úctě k ostatkům nacházíme zmínku už ve Starém zákoně:
„Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti.“ (Ex 13,19n.)
„Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu. I
hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s
Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy.“ (2Kr 13,21)
„Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché
kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto
kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. „ (Ez 37,4-5)
Mezi relikvie se počítají i věci, které světci během života používali,
například jejich oděv, nebo u mučedníků i nástroje, kterými byli
umučeni.

V Novém zákoně je víckrát zmínka o doteku spojeném s vírou: A hle,
žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní
jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu
zachráněna!“ (Mt 9,20- 21).
Náboženské cítění křesťanského lidu si našlo v každé době své projevy v
různých formách zbožnosti, které obklopují svátostný život Církve, jako např.
uctívání ostatků, návštěvy svatyň, pouti, procesí, křížová cesta, náboženské
tance, růženec, medailky atd. (KKC 1674)
Najděme si tedy čas a přistupme v posvátné úctě k relikvii sv. Vincence.
Přistupme s úctou, ale i prosbou, ať se tento muž, který měl své srdce
otevřené pro všechny, zvláště pro trpící, stane naším vzorem a přímluvcem
u Božího trůnu.

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 20.10. 2019
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce
Mše svaté v měsíci říjnu
Krmelín
4.10
6.10.
13.10
20.10.
27.10.

16.45
08.45
08.45
08.45
08.45

Za Petra Šperlína
Za Jiřího Kučeru, Veroniku Andeevovou a celouo rodinu.
Za Martu Sládkovou, rodiče, sourozence a Josefa Zawadu.
Za Vlastu Kneblovou, manžela Františka a za dar zdraví. Sb. na misie
Za rodinu Zezulkovou.
Sb. na farnost

Stará Bělá
1.10.

18.00

2.
3.
4.

18.00
06.55

5.

06.55
18.00
07.30
18.00

Za + Maxmiliána Lindovského, manželku a rodiče.
Za + Adélu Skácelovou a duše v očistci.
Za + rodinu Pchálkovou a Andrýskovou.

Za + Miloše Kubicu a rodiče.
Za živou a + rodinu Valovou.

Na poděkování za 60 roků života s prosbou o další Boží ochranu pro děti a jejich rodiny.
Za Jindřicha Foltu, manželku Marii , za jejich sourozence a rodiče a za + a živou rodinu.

Na poděkování za 40 let manželství.
Za farníky.
Za + Antonii a Ferdinanda a Romana Jurišicovy.
Za živé a zemřelé členy živého růžence.

6:
Ne

07.30
09.00

7.
8.

06.55
18.00

9.
10.
11.

18.00
06.55
18.00

Za + rodinu Burešovou a Madarovou a živou rodinu.
Za + Jindřicha Hermu a manželku.

12.

07.30
18.00
07.30
09.00

Za + Miroslava Tvrdého, manželku a rodinu Pánkovou a Tvrdou..
Za Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa

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

Za + Petra Hořínka, rodiče, bratra a živou rodinu.
Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar víry.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Šarlotu Indrovou, manžela a sourozence a duše v očistci.
Za pana Stanislava Doležílka a manželku Evu.

13.
Ne
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ne
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
Ne
28.
29.
30.
31.

Na poděkování za 5 let života vnuka i ostatní vnoučata, s prosbou o dar víry a ochranu
celé rodiny.

Za rodinu Kudělkovou a Půlkrábkovou, na poděkování za přijatá dobrodiní, dar života a
další Boží požehnání.
Za farníky.

Na poděkování za dar zdraví a další Boží ochranu pro rodiny Foltovou, Bandíkovou a Borovičkovou.

Za Václava Holaina.
Za farníky.
Sbírka na Světové misie
Za duše + dárců mešních fundací.
Za Václava Holaina.
Za + Annu a Václava Menšíkovy a za jejich + rodiče.

Za + Antonii Hořínkovou, manžela, 2 syny, zetě a + rodinu Krejčíčkovou a Hořínkovou.

Za živou rodinu Mrvovou a další Boží ochranu.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za Josefa Kokeše, rodiče z obou stran a duše v očistci.

Za Ladislava Nováčka, manželku, 2 dcery, 3 vnuky, duše v očistci a za živou rodinu.

Za farníky.
Mše svatá

Sbírka na farnost

Za rodinu Mazákovou, 2 vnoučata Marečka a Daliborka a za uzdravení pro celou rodinu.

Za + paní Jarmilu Pekařovou a její dceru Janku Chromčákovou.
Za + pana Bohuslava Menšíka a + rodiče Annu a Václava.
Za + Jaroslava Foltu k nedožitým 95 rokům života.

Čím více se blížíme k věčnosti, tím víc musíme usilovat o lásku. Láska je hlavní
ctností dokonalých duší.“
bl. Jakub Alberione

