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BŘEZEN 2020

Zamyšlení pro postní dobu
Jsme natěšení radostně začít žít vnitřní obnovu?
Písmo svaté začíná zdánlivým rozporem. Na jedné straně začíná pláčem.
Roztrhněte své srdce ne jenom šaty a končí, nedělejte ztrápený obličej,
když se postíte. Rozradostněte se. Pomažte svůj obličej olejem, ať
vypadáte radostně. Nekonáme přece pokání kvůli lidem, ale kvůli touze
přiblížit se Hospodinu, který vidí do nás i ve skrytosti.
Radujte se, neustále se radujte, říká sv. Pavel.
Jedná se o rozpor nebo nikoliv? Pán Ježíš říká, blahoslavení plačící. Dar
slzí: Je mi to upřímně líto, ve vztahu k Bohu, že jsem jeho či bližního
zranil svým zlem? Následují nové slzy radosti, z toho, že mi Bůh
velkoryse odpustil. Zrovna tak to vysvětlují světci např. sv. František z
Assisi a ve stejném smyslu o tom hovořil papež František, minulý týden
při audienci. A tak je to pláč nad sebou jak zraňuji a současně radost a

vděčnost z nového přijetí. Takže nejde o rozpor. Pozor, abychom nežili
farizejsky jako dřív.
Příprava na zemi nás připravuje na věčnost. Když nám Bůh skrze písmo
sv. prozrazuje řešení, jak tajemství života uchopit, tak je to dar dobroty
pro naši radost na zemi i na věčnosti. Proto radujme se, bez přestání se
radujme. A toto si nenechejme vzít. Upřímně se přibližujme k Bohu ve
snaze přijmout jeho styl a způsob života a to je pravé pokání a obrácení.
manželé Pavlína a František

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek
10.00 hod.
Čtení Bible
Pondělí

02.03.2020
16.03.2020
30.03.2020

18.30 hod (Sirach. kap.13.-16,24)
18.30 hod (Sirach.kap.16,25-19.)
18.30 hod (Sirach.kap. 20.-23.)

Náboženství pro dospělé
Pondělí
9.3.2020
ve 20,00 hod. ¨
Téma: Čas z Božího pohledu. Jeho využití, plánování, řízení; úcta k času.
Vláda Boží nad mým časem.
"Málo a hodně času" - co tím myslíme a jaký to má dopad z pohledu
duchovního, pokud bychom to chtěli uchopit pro radost Boží.
Pondělí
23.3.2020
ve 20,00 hod.
Téma: Hranice souzení druhých. Lze vůbec odsoudit hřích a milovat
hříšníka? U člověka, kterého neznáme osobně, máme předpokládat to
nejlepší nebo ho máme posoudit podle toho, co jsme kde zjistili?
Dětská schola
Každý pátek

od 16.45 hod

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.
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 Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.( fara)
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude
v pondělí 2. 3. od 20:00 do 21:00 hodin (bez kněze)
v pondělí 16. 3. od 20:30 do 21:30 (s příležitostí svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru s knězem)
Pozvání na ADORACI
Na Slavnost Zvěstování Páně ve středu 25.3.2020 bude mše svatá v
Krmelíně sloužena v 18,00 hod. Po mši svaté od 19,00 do 22,00 hod
proběhne ADORACE za úctu k počatému životu a nenarozené děti.
Všichni jste srdečně zváni.
Příprava na biřmování:
Březen:
Pátek
20.3. v 19.00 hod
Pátek
27.3. v 19.00 hod
Sobota
28.3.v 9.00 hod

skupina A
skupina B
ostatní

7 krát o liturgii
Sobota 28. 3. 2020 Téma: Gloria, vstupní modlitba
Od 16.30 příchod, 16:45 – 17.15 katecheze, závěrečná modlitba.
Více v aktualitách na www.starabela.farnost.cz
Modlitba růžence v 19.00 hod
Každý den v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého (vstup přes zákristii).
Za úmysly přítomných.
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín

každou sobotu po ranní mši svaté
každou středu od 19.00 hod (v domečku)

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
19.30 hod v tělocvičně ZŠ ve Staré Bělé. S sebou pití, ručník, obuv se
světlou podrážkou – která nedělá šmouhy
František a Markéta
Florball pro dívky
Orel Stará Bělá zve dívky od 2. stupně na florbal do tělocvičny ZŠ Stará
Bělá. Hrajeme každou středu od 18.30 do 19.30 hod .
Stolní tenis pro děti
Každé úterý od 16.00 do 17.30 hod se hraje stolní tenis v KLD (pro děti)
DALŠÍ AKCE

DALŠÍ AKCE

DALŠÍ AKCE

10. výjezdní farní křížová cesta
Už 10. výjezdní křížová cesta naší farnosti se uskuteční tradičně
v 5. neděli postní, která v letošním roce připadne na 29. března.
Začátek bude v 15 hodin. Tentokrát zavítáme do obce-farnosti Hať, ve
které byla v loňském roce otcem biskupem Martinem požehnána nová
křížová cesta. Obrazy jednotlivých zastavení jsou odlity ze speciálního
betonu. Autorem díla je malíř a řezbář Stanislav Mika. Popud ke vzniku

této křížové cesty dali manželé Gogolínovi a celou realizaci také finančně
uhradili.
Na rozdíl od loňské křížové cesty v Bílovci je tato vytvořena na relativně
malé ploše do kruhu. Součásti jsou lavičky a uprostřed je postaven malý
altán.
Tak jako každý rok budeme cestovat vlastními automobily a proto, pokud
můžete, nabídněte
volné místo v autě
těm, kteří by se na
tuto křížovou cestu
jinak nedostali.
Jak se do Hati
dostaneme? Do
Hlučína každý cestu
najde a odtud
pojedeme směrem na
Hať. Když přijedeme
na křižovatku v Hati,
budeme pokračovat
rovně směrem na
Polsko. A za posledním domem v obci se dáme doleva a přijedeme pod
kostel a hřbitov, kde se předmětná křížová cesta nachází. Je výhodou, že
pro automobily je tam poměrně velké parkoviště.
Po křížové cestě se můžeme zastavit v novém kostele sv. Hedviky

v Darkovicích (součást farnosti Hať), kde nás bude očekávat místní pan
farář otec Bartoloměj. Tento kněz v minulém roce organizoval poutní
zájezd na blahořečení otce Richarda Henkese do německého Limburgu,
protože posledním působištěm P. Richarda před odvlečením do
koncentračního tábora byly Strahovice nedaleko odtud. V letošním roce
o. Bartoloměj získal relikvii tohoto nového blahoslaveného a při naší
návštěvě budeme moci bl. Richarda uctít.
Pojeďme společně ke konci postní doby rozjímat nad
utrpením Pána Ježíše, ale i vnímat krásu nově
vytvořené křížové cesty a nového kostela sv.
Hedviky-patronky naší diecéze.
Křížová cesta přírodou
V neděli 15.3. v 15:00 –se koná již tradiční Křížová
cesta přírodou.
Sraz v 15:00 u kostel sv. Floriána.
Srdečně zvou
farníci z Proskovic
Výročí sv. Jana Sarkandra
V letošním roce uplyne 400 let od mučednické smrti
sv. Jana Sarkandra (17. března), 160 let od jeho
blahořečení (21. května) a 25 let od jeho svatořečení
sv. Janem Pavlem II. v Olomouci (6. května).
Je vhodné si v tomto období připomínat tohoto
svatého, obzvláště když v našem farním kostele
máme sochu i relikviář tohoto světce.
Relikviář sv. Jana Sarkandra
MISIONÁŘI
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Duchovní obnova s misionáři sv. Vincenta Depaul
V měsíci březnu k nám opět zavítají misionáři sv. Vincenta. Budou zde
od středy 11.3. do neděle 15.3.

Program obnovy lidových misií - Ostrava - Stará Bělá
Středa 11. 3. 2020
18:00 začátek u misijního kříže
•
•

modlitba za obnovu
vzývaní D. svatého

18:10 mše svatá
• promluva na téma: Stvořený pro společenství
19:00 Vincentinské dary z nebe anebo problém zjevení
• přednáška, kostel SB
Čtvrtek 12. 3. 2020
6:55 mše svatá – kostel SB
• promluva na téma: Před čím v životě utíkám?
8:00 společná snídaně na faře
14:00 3. tř. náboženství
15:00 4.tř. náboženství
17:00 – 19:00 tichá adorace - od 18:30 moderovaná adorace
•

během adorace bude možnost přistoupit ke sv. zpovědi

•

přednáška pro ženy a dívky

19:00 Povolání k mateřství -kostel SB
Pátek 13. 3. 2020
9:00 návštěva nemocných
16:00 svatá zpověď – kostel SB

• během zpovídání bude tichá adorace

17:30 křížová cesta – kostel SB
18:00 mše svatá – SB
• promluva na téma: Proč být věřícím?
• kázaní zaměřeno pro děti a mladé
• obnova křestních slibů

19:00 Povolání k otcovství
•

přednáška pro muže a kluky - kostel SB

19:00 spolčo mládeže s misionářem – fara SB
Sobota 14. 3. 2020
7:00 zpověď - kostel SB

7:30 mše svatá – kostel SB
• promluva na téma: Pojďte ke mně všichni
9:00 – 10:00 setkání biřmovanců s misionářem - fara
10:30 setkání ministrantů – fara SB
15:30 – 17:30 svatá zpověď – kostel SB
18:00 mše svatá – kostel SB
18:00 mše svatá - kostel Krmelín
19:00 film v Krmelíně
Neděle 15. 3. 2020
7:30 mše svatá
8:45 mše svatá
9:00 mše svatá
10:00 mše svatá
• téma promluv: Jak rozvíjet vztah s Kristem?
•

během všech mší svatých bude pomazání nemocných

• slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

• Hello show me some průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže

Možnost domluvit si osobní rozhovor nebo i sv. zpovědi mimo program
osobně nebo na t.č. 604296423
Pozvánka k misijní činnosti v postní době 2020
Milí farníci, chtěli bychom Vás i letos 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 přes dvacet let tuto činnost podporuje finančně i
materiálně. Balení a odesílání balíků s materiální pomocí zajišťují
dobrovolníci.
Také loni se nám ve farnosti podařilo přidat k těmto dobrovolnickým
řadám. Během postní doby jste nanosili do košů dostatek potřebného
materiálu i peněz potřebných k odeslání balíků. Podařilo se nám zabalit¨
3 velké balíky do Etiopie a 2 menší do Indie. Do Etiopie slevnilo
poštovné, takže se můžeme vzhledem k Africe ještě více rozšoupnout a
třeba se nám zase podaří poslat o něco více pomoci. Kromě setkání
dobrovolníků k balení balíků proběhly do velkých prázdnin ještě další
dvě schůzky maminek a starších dětí, aby balíky zašily do pevných pláten
a dopsaly průvodní dopisy. Balíky jsme poslali v červenci a během září,

přišlo zase úlevné zjištění, že balíky v pořádku dorazily. Dostali jsme od
sester misionářek z obou zemí děkovné dopisy s ujištěním, že všechno co
posíláme má pro ně velký význam. Krásný, ručně psaný dopis, jsme
dostali od sester z Etiopského misijního centra i s fotografiemi dětí z
jejich školy. Posílají nám ujištění pravidelných modliteb za naši
farnost.:-) Práce Vás všech, kteří jste se zapojili, přinesla radost a naději v
místech, kde život není jednoduchý.
Na prahu nové postní doby Vás opět Všechny zveme k této misijní
činnosti a těšíme se na společná setkání.
za rodiny z farnosti Pavla Lejsková
PODĚKOVÁNÍ
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Tříkrálová sbírka 2020
Drazí farníci, dovolte mi, abych Vám jménem Charity Ostrava a Charity
sv. Alexandra, které společně organizují sbírku v naší farnosti, poděkoval
za Vaši finanční i jinou podporu Tříkrálové sbírky 2020. Vaše dary
budou opět použity především na pomoc potřebným na území města
Ostravy a přilehlých obcí. Konkrétně budou dary použity na rozvoj a
vybavení chráněných dílen, kde nacházejí pracovní uplatnění zdravotně
znevýhodněné osoby. Dále budou finanční prostředky použity na podporu
mobilního hospice, zkvalitnění technického zázemí v Hospici sv. Lukáše,
rekonstrukce charitního domu a další projekty Charity Ostrava a Charity
sv. Alexandra. V celé Ostravě a přilehlých obcích se do pokladniček
vybrala částka 2 502 547 Kč (v roce 2019 to bylo 2 230 753 Kč) z toho
v naší farnosti 327 158 Kč.
Konkrétně se vybralo:
- ve Staré Bělé
144 458 Kč
(v roce 2019 139 547 Kč)
- v Nové Bělé
74 562 Kč
(v roce 2019 67 629 Kč)
- v Proskovicích 33 743 Kč
(v roce 2019 37 253 Kč)
- v Krmelíně
74 395 Kč
(v roce 2019 69 651 Kč)
-------------------------------------------------------------------------------Celkem
327 158 Kč
(v roce 2019 314 080 Kč)
Za vykoledování těchto úžasných čísel patří velké díky také těm,
kteří se aktivně podíleli na hladké organizaci sbírky v naší farnosti. Věřte,

že bez Vás by Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Zvláštní
poděkování pak patří organizátorům v jednotlivých vesnicích naší
farnosti. Jmenovitě Kájovi Stuchlému ve Staré Bělé, Petře Šeděnkové
v Nové Bělé, Markétě Nováčkové v Proskovicích a Lence Staňkové
v Krmelíně.
Zdeněk Staněk
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Jezuitský návod (téměř) na
všechno
James Martin
Pokud znáte jezuitskou spiritualitu, nebo
jste prošli ignaciánskými exerciciemi, bude
tato kniha pro vás připomínkou nebo
rozvedením toho, co možná už znáte. Vy,
kdo neznáte postupy sv. Ignáce, budete
možná překvapeni, čím tento světec přispěl
nejen církvi a jednotlivým věřícím, ale
snad také prostě všem lidem, kteří jsou
ochotni řídit se jeho postupy na Cestě
(životem).
James Martin, americký jezuita, vysvětluje
spiritualitu sv. Ignáce tak, aby ji pochopilo
co nejvíce lidí (věřící, nevěřící, židé nebo třeba muslimové). Zkrátka
všichni, pro které byly exercicie sv. Ignácem napsány. Ignác chtěl, aby se
tyto jeho postupy šířily mezi všechen lid. James Martin mu v tom pomáhá.
Jeho vysvětlování je živé, vtipné, plné konkrétních příkladů a je psáno
srozumitelným jazykem. Přesto, že je kniha na první pohled „tlustá“, čte
se velmi dobře a doporučuji ji všem, kdo chtějí na své Cestě udělat další
krok vpřed.
Ukázky z knihy:
Mnozí jezuité nazývají tuto modlitbu původním španělským názvem examen (zpytování svědomí). Skládá se z pěti nenáročných kroků.
Vykonává se jednou (obvykle před spaním) nebo dvakrát denně (v
poledne a večer). Postup je následující:

Jako při každé modlitbě začínáme prosbou o Boží milost. Vědomě zveme
Boha, aby byl s námi, a připomínáme si Boží přítomnost.
Tradičním prvním krokem je vděčnost. Připomínáme si dobré věci, které
se během dne staly a děkujeme za všechny „dary“. To je podstatný krok.
Jezuitský odborník na spiritualitu David Fleming mi nedávno napsal:
„Ignác ve zpytování svědomí viděl modlitbu, která se nesoustředí jen na
vlastní osobu, ale stejně tak se obrací k Bohu. Proto zpytování začíná
vzdáváním díků Bohu, čímž modlitba získá své zaměření. Není to
vyšetřování či zasněné sebepozorování, ale druh modlitby – způsob, jak
být s Bohem.“
Ignác chápal „dary“ v nejširším smyslu slova. Se samozřejmostí bychom
do této kategorie zařadili dobré zprávy, chvilku něžnosti s manželkou,
dokončení důležitého projektu v práci. Do zpytování však patří i méně
zřejmé věci: překvapující záblesk slunečního světla uprostřed
zamračeného zimního dne, chuť dobrého oběda, spokojenost se
společným večerem stráveným s dětmi na konci náročného dne.
V Ignácových očích existovala – bez ohledu na jejich zdánlivou
malichernost – spousta příležitostí k vděčnosti. Je třeba si je jen vyvolat
v paměti a „vychutnat“, jak by řekl.
Vychutnávání je lékem na čím dál větší spěch v našem životě. Žijeme
v rušném světě, který klade důraz na rychlost, efektivitu, produktivitu, a
my zjišťujeme, že jsme v jednom kole a ve spěchu plníme jeden úkol za
druhým. Život se mění na nekonečný sled úkolů a náš den se stává
seznamem toho, co máme udělat. Stáváme se lidskými roboty, místo
abychom byli lidskými bytostmi.
Když si něco vychutnáváme, zpomalujeme. Ve zpytování svědomí si
nevzpomínáme na důležité zážitky dne jen proto, abychom je zařadili do
seznamu věcí, které jsme viděli nebo udělali. Máme si je spíš vychutnávat,
jako by byly dobrým jídlem. Zastavíme se, abychom měli radost z toho,
co se stalo. Objevování skrytých denních radostí prohlubuje naši
vděčnost Bohu. Jak řekl Anthony de Mello: „Cokoli, za co jsme vděčni,
posvěcujeme.“
Každá forma modlitby má však svá úskalí. Jedno z úskalí prosebné
modlitby spočívá v tom, že může náš duchovní život připravit o vědomí
Boží svobody a může ho posunout do sféry pověrčivosti nebo dokonce
magie. Můžete nabýt dojmu, že když se pomodlíte určitým způsobem
určitou modlitbu nebo ji budete opakovat, přemluvíte Boha, aby něco

udělal. Přinutíte ho reagovat. Modlitby ale nejsou kouzla nebo zaklínadla
určená k tomu, aby se něco stalo. (Přesně v to jsem doufal, když jsem byl
malý!)
Možná kvůli této obavě z pověrčivosti mi hodně lidí řeklo, že se cítí
provinile, když se modlí prosebnou modlitbu. Nebo sobecky. Říkají: „Je
tolik lidí na světě, kteří potřebují pomoc mnohem víc než já. Jak bych
mohl od Boha něco chtít?“
Nepochybně existuje spousta lidí, kteří potřebují pomoc víc než vy (a já).
A ačkoli je důležité držet své vlastní potřeby na uzdě, sotva je možné
nemodlit se prosebné modlitby. Neznám nikoho, kdo by necítil potřebu
prosit Boha o pomoc.
Mám rád vtip o jednom chlapíkovi, který zoufale hledá místo
k zaparkování před kostelem. Za chvílí začíná svatba, kde má být
svědkem, a nemůže si dovolit přijít pozdě. “Bože“, modlí se, „jestli mi
najdeš místo k zaparkování, budu každou neděli do konce života chodit
do kostela!“
V tom okamžiku se jedno místo těsně před ním uvolní. „Ach Bože,
nemusíš se obtěžovat,“ řekne, „právě jsem jedno našel.“
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz

Jarní louka
Zašuměl deštík. Za chvilku
louka má zelenou košilku.
A vlaje na ní stuha - za řekou vyšla duha.

Skřivánek zpívá na slunku.
Z trylků a sněženek
má louka korunku.
Hana Rakusová

Postřehy a příspěvky do Listů Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka únorového čísla je do 23.3.2020
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

Mše svaté v měsíci březnu 2020
Proskovice
1.3.

10.00

8.3.

10.00

15.3.
22.3.

10.00
10.00

29.3.

10.00

Krmelín

Za Bernarda a Ludmilu Jařabačovy, Michala Derenina, Armina a Ludmilu
Varsányiovy.
Za Jaroslava Slatinského, manželku, jejich sourozence a rodiče z obou stran a
požehnání pro žijící rodiny z obou stran.
Za Josefa Slatinského, manželku Helenu, rodiče z obou stran a žijící rodinu.
Za Františku Janšovou, manžela, syna Vladimíra, žijící rodinu a Evu
Breginovou.
Sbírka na TV NOE
Za Jaroslava a Boženu Novákovy, rodiny z obou stran, Marii Vaškovou a duše
v očistci..
Sbírka na potřeby ve farnosti

1.3..
6.3.
8.3.
15.3.
19.3.

08.45
16.45
08.45
08.45
18.00

Za Alžbětu a Jana Jarolímovy a zemřelou rodinu.
Za Dagmar Lyčkovou.
Za Aloise Šperlína, manželku Alici, syna Petra a rodinu z obou stran.
Za Miloše Zezulku, syna, rodiče z obou stran a rodinu Cvekovou.
Za Ludmilu Adámkovou a živou rodinu Tatayovou a Červenkovou. Sv. Josefa

22.3.
25.3.
29.3.

08.45
18.00
08.45

Za Růženu Foltovou a rodiče z obou stran.
Za úctu k počatému životu a nenarozené děti.
Za Josefa Jakubka, rodiče a švagrovou Marii

Sbírka na TV NOE
Slavnost Zvěstování Páně
Sbírka na potřeby ve farnosti

Evangelium nás zve, abychom poznali pravdu o svém srdci, abychom viděli, do čeho
vkládáme jistotu svého života.
Papež František, Guaudete et exultata

Stará Bělá
1.
Ne
2.
3.
4.
5.
6.

07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55
06.55
18.00

Za farníky
Za + Ludmilu Sýkorovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za paní Evu Doležílkovou a manžela Stanislava.

7.

07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55
18.00

Na poděkování za 40 let života s prosbou o další Boží požehnání.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Libuši a Jiřího Stuchlé, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.

8.
Ne
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
Ne.
16.
17.
18.
19.

07.30
18.00
07.30
09.00

24.

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

25.

18.00

26.
27.
28.

06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00

20.
21.
z obou
22.
Ne
23.

29.
Ne
30.
31.

Za + Marii Lindovskou, manžela, rodiče.

Za + Marii Adamusovou, manžela, syna Jana a vnuka.
Na poděkování za dar života a víry.
Mše svatá

Za + Cyrila Damborského a za zesnulé spolužáky ZŠ ročník 1950 a 1951 s prosbou o
Boží milosrdenství.

Za + P. Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za + Vojtěcha Adámka, manželku, dceru, 2 syny, za živou rodinu a duše v očistci.
Za Kristýnu Adámkovouz, 2 manžely a duše v očistci.

Za + Jiřinu Hermovou a manžela.

Za Vlastu a Jaroslava Šeděnkovy s prosbou o Boží požehnání , dar víry a
ochranu celé rodiny.
Za + Zdeňku Šindlovou.
Na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
Za živou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let života všechny přijaté milosti s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let a celou rodinu Tomisovou.

Za + manžela, bratra, rodiče a duše v očistci.
Za Jarmilu Šeredovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za počatý nenarozený život dětí.
Na poděkování za 70 let života a další Boží ochranu.
Za muže a mládence z naší farnosti.
Sl. Sv. Josefa
Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Martina Matěje a za živou a + rodinu a za duše v očistci.
Za Václava Kaloče, manželku Marii a za živou a + rodinu.
Za + maminku, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za farníky.
Sb. na TV NOE
Za + rodinu Pchálkovou a Andrýskovou.

Za matky v požehnaném stavu, naše rodiny, za lékaře a zdarvotní personál, aby chránili
lidský život od početí do přirozené smrti.
Poděkování za dar života a zdraví, s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších
let.
Slavnost Zvěstování Páně

Za živou a + rodinu Dlouhou.
Za živou a + rodinu Foltovou, Kozubkovou a Čížovou.
Za Jaromíra Cholevu a jeho rodinu.
Za Josefa Kokeše, živou a + rodinu.
Na poděkování za 75 let života, za + rodiče a požehnání pro celou rodinu.
Za farníky.
Sb. na farnost
Za živou a + rodinu Stuchlou a Krčmářovou.
Za všechna vnoučata s prosbou o ochranu Panny Marie a působení Ducha
svatého.

