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úvodník
DOBA PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH
Milí farníci,
začíná doba prázdnin, doba dovolených.
Mnozí z nás se těší na chvíle, kdy si budou

moci odpočinout a načerpat nových sil, a to
jak fyzických, tak i duchovních. Prostřednictvím tohoto zpravodaje bych vám všem chtěl
popřát před prázdninami, aby vás na všech vašich cestách Bůh doprovázel a chránil, abyste
během dnů volna načerpali opravdu všechno,
co potřebujete pro tělo i pro duši. Těším se
na společná setkání s vámi zvláště při slavnostní pouti v naší farnosti, kdy jsem oslovil bývalého faráře P. Antonína Baslera, který pozvání
přijal. Jsem moc rád, že mezi nás přijede a povzbudí nás svým slovem a vy všichni se určitě
rádi s ním setkáte. Na závěr vás chci poprosit
o modlitbu za všechny akce, které připravujeme v naší farnosti. Do vašich modliteb vkládám především farní tábor pro děti v Sobotíně a setkání mladých křesťanů v Olomouci.
Za všechny vaše modlitby, jako i za všechno,
co pro naši farnost děláte, vám upřímně
děkuji.
o. Josef

oznámení
ČERVENEC / SRPEN
 ve středu 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude
v 9 hodin. V Bratřejově bude slavnostní poutní
mše svatá v 10:30.
na první pátek 7. července bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
ve čtvrtek 13. července bude mše sv. k poctě Panny Marie Fatimské.

v pátek 14. července 2017 budou od 19:30
outdoorové chvály nad městem u kříže na Šibenicích.
v neděli 16. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti.
v neděli 23. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30.
 ve dnech 29. 7. – 5. 8. 2017 se uskuteční
dětský tábor pro děti na faře v Sobotíně.

čtvrtek 3. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
na první pátek 4. srpna bude příležitost ke
svátosti smíření od 16 hodin.
 v sobotu 12. srpna v předvečer pouti
ke sv. Vavřinci bude v našem kostele od 18.15
do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
 v neděli 13. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude
v 9 hodin (po mši bude modlitba k Panně Marii
Fatimské) a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté,
kterou bude slavit P. Antonín Basler, bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti
(v případě nepříznivého počasí na orlovně).
 v pondělí 14. srpna – oslavíme vigílii slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude
v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky.
od úterý 15. do 20. srpna 2017 budou naši
mladí v Olomouci na Celostátním setkání mládeže. Pamatujme na ně i na všechny zúčastněné v modlitbě.
 v neděli 23. srpna bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
 ve dnech 24. až 26. srpna se uskuteční
ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival
UNITED.
 v neděli 20. srpna bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v neděli 20. srpna se uskuteční pouť Orlů
na Svatém Hostýně.
v neděli 3. září budou při mši svaté dětem
požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je,
děti, přinést!
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své
děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu a vyplněnou ji odevzdali neprodleně
na faru.
farní zpravodaj / červenec / srpen 2017

PŘIHLÁŠKY K BIŘMOVÁNÍ
Prosíme všechny zájemce, aby co nejdříve předali o. Josefovi přihlášku k biřmování. Svátost
biřmování se v naší farnosti bude udělovat příští rok, přesné datum upřesníme v lednu. Téměř
roční příprava k této svátosti probíhá ve skupinách pod vedením kněze. Přihlášky je možno si
vyzvednout pod věží v kostele nebo na stránkách farnosti.
Podmínky k biřmování
– alespoň 15 let (horní hranice neexistuje)
– kmotr již biřmovaný
– dostatečná příprava
Více informací naleznete v červnovém Farním
zpravodaji.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
NA VELEHRADĚ
Národní pouť na Velehradě se koná ve středu
5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové. Již
v úterý 4. července se uskuteční na Velehradě
od 19:30 hodin Večer lidí dobré vůle, který bude
od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku
nebo na adrese www.velehrad.eu
KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ
KONFERENCE V BRNĚ
28. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 5. až 9. července
v Brně. Motto konference bude: „Dám vám nové
srdce a do nitra vám vložím nového Ducha“
(Ez 36,26). Zahraničním hostem letošní konference bude P. Daniel Ange. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském
výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal
brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
Program konference tvoří přednášky, adorace,
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neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny informace naleznete na adrese
http://konference.cho.cz
OUTDOOROVÉ CHVÁLY
14. července 2017 budou od 19:30 outdoorové chvály nad městem u kříže na Šibenicích
(na žluté turistické trase u čp. 686), v případě nepříznivého počasí se uskuteční v kostele
sv. Vavřince. Netradiční modlitební setkání povede Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba
ze Zlína.
MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL
UNITED
Již 7. ročník tohoto festivalu se uskuteční
ve dnech 24. až 26. srpna ve Vsetíně. Program
je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro
modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete na odkaze www.festivalunited.cz
INFORMACE EKONOMICKÉ RADY
Začátkem června 2017 se sešla ekonomická
rada, aby projednala několik bodů z hospodářského života naší farnosti.
1. Příprava výstavby Komunitního centra
dále probíhá. Farnost doplnila na základě výzvy poskytovatele dotace předanou dokumentaci o položky, které poskytovatel žádal doplnit.
V současné době poskytovatel dotace zkoumá,
zda toto doplnění splňuje jeho požadavky. Farnost činí i další přípravné kroky směrem k zahájení výstavby centra. Jsou například vyklízeny
prostory hospodářských stavení, na jejichž místě bude nová budova stát a je zajišťována jejich
chystaná demolice.
2. Rekonstrukce prostor budoucí čajovny
dále pokračuje. Byly vyřešeny připomínky památkové péče a v interiéru finišují závěrečné
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stavební práce jako pokládka dlažeb. Dále zbývá osadit venkovní vstupní dveře a upravit plochu před vstupem. Následně je třeba doplnit
prostory nábytkem. Zbrusu nová kuchyňská
linka je však již osazena na svém místě. Děkujeme všem farníkům, kteří se na výstavbě podílejí, stejně jako firmám, díky kterým se toto dílo
blíží ke svému dokončení.
3. Vzhledem k množství úkolů, které před
farností stojí, namátkově uveďme zajištění
statiky kostela (praskliny ve fasádě především
nad okny), rekonstrukce elektroinstalace a s tím
spojené řešení nového vytápění kostela, nová
výmalba, rekonstrukce oltáře atd., zvažuje farnost možnost zapojení do programu Záchrany kulturního dědictví, který vyhlašuje Státní
památkový ústav. K tomu je však nutno zajistit
odborné zpracování jednotlivých záměrů a následně příslušná závazná stanoviska orgánů památkové péče. Jedná se o velké množství práce
na delší časové období. Pokud by však farnost
do takového, příp. obdobného programu byla
zařazena, znamenalo by to velkou pomoc při
řešení nejdůležitějších úkolů, které před námi
stojí a které jsou, lidsky viděno, nad naše možnosti.
Všem farníkům, především však těm aktivním, děkujeme za spolupráci a pro nadcházející dobu dovolených přejeme, s Boží pomocí, jen příjemné zážitky a odpočinek. Současně
prosíme o modlitby za všechny naše společné
potřeby.
Členové ER
CENTRUM PRO RODINU
O velkých prázdninách jsou pro
děti připraveny Letní prázdninové
dny (příměstský tábor) v I. termínu
od 10. do 14. 7. 2017 a ve II. termínu od 28. 8. - 1. 9. 2017. První termín je již naplněn, na druhý termín jsou ještě volná místa.
Prosíme, aby rodiče své děti přihlásili co nejdříve prostřednictvím přihlášky, která je ke stažení
na našem webu http://www.vizovice.dcpr.cz/,
www.farnostvizovice.cz

nebo si ji můžete vyzvednout po tel. dohodě
osobně v kanceláři CPR na faře.
Příjemné letní prázdniny a dny odpočinku přejí
pracovnice Centra pro rodinu Vizovice z.s.
Hana Radoňová a Bc. Hana Puype
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC ČERVENEC

Aby úsilí těch, kdo pracují na polích,
požehnal Bůh také příhodným počasím.
NA MĚSÍC SRPEN

Abychom na přímluvu Panny Marie
Nanebevzaté šťastně došli k cíli
své pozemské pouti.
OREL
Během prázdnin a začátkem
nového šk. roku se uskuteční následující akce, na které vás srdečně zveme:
5. července v 9:20 - setkání u hrobu Mons.
Šrámka na velehradském hřbitově, poté účast
na Cyrilometodějské pouti.
19. - 20. srpna - tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně - v sobotu možnost pěšího či
cyklo- putování (odjezd na Hostýn na kolech
ve 13 hod. z Kašavy), večer na Hostýně běh
k Božímu hrobu, mše sv., světelná křížová cesta. Ubytování je možné si zařídit přes ústředí
Orla na www.orel.cz. Bližší informace poskytne
A. Doležalová.
2. září - Pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení školního roku na Provodově - dopoledne
mše sv., poté opékání špekáčků, program pro
děti, křížová cesta, požehnání.
Podrobnější informace ke všem akcím najdete na webu www.orelvizovice.cz, na Facebooku
nebo v orelské nástěnce.
Oddíl Cvičení rodičů s dětmi - Orlíček rád přijme do svých řad nové členy! Od září 2017 se
budeme opět scházet ve dvou skupinkách - Orlíček (děti 1-3 roky) a Orlíček předškoláček (děti
4-6 let). Zveme proto nové maminky a tatínky se svými dětmi mezi nás. Zájemci, hlaste se
farní zpravodaj / červenec / srpen 2017

Alžbětě Doležalové (alz.dolezalova@seznam.
cz), abychom se domluvili, který den cvičení by
vám nejlépe vyhovoval.
Přejeme všem našim členům a příznivcům krásné prázdniny, během nichž budete moci být
„Sportem (ale i odpočinkem) blíž k Bohu i lidem“.
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při
organizaci Her bez hranic. Fotografie z akce
i podrobné výsledky si můžete prohlédnout
na webu naší orelské jednoty.
ANIMÁTOR - FUNKCE NEJEN U FILMU
Když se řekne „animátor“, většina lidí si pravděpodobně vzpomene na animované filmy
a předpokládá nějakou souvislost. Existují
však i další druhy animátorů. Třeba animátoři
mládeže.
Skoro každá farnost, i když to farníci většinou
neví, nějakého má. Takový animátor má poměrně náročnou funkci. Snaží se pomáhat mladým
na cestě k Bohu, spojovat farnost a děkanát,
prezentovat chod farnosti ostatním farnostem
z děkanátu a vyměňovat si postřehy na pravidelných schůzkách, pořádat nejen pro mladé
lidi různé akce (mládežnické mše, tábory nebo
setkání mládeže) a motivovat ostatní, aby je navštěvovali. Je to osoba, která se dává druhým
a nečeká za to odměnu.
I u nás ve Vizovicích jsou (v současnosti Lukáš
Oškera, Honza Radoň a Alča Kolaříková). V tomto roce jsme spolu s dalšími animátory našeho
děkanátu a jinými ochotnými mladými pořádali: páteční mládežnické mše, každoroční postní duchovní obnovu, florbalový turnaj, setkání
dětí z náboženství, křížovou cestu na květnou
neděli, volejbalový turnaj, děkanátní diskotéku,
arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně, pomáháme při organizaci tábora, brigád, prázdninových dnů a na různých akcích Centra pro rodinu nebo Orla. Snažíme se udržovat funkční dvě
scholy, dvě spolča i ministranty.
Děláme, co to jde, ale jsme jen lidé, a jak se říká:
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„Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“, proto bychom chtěli moc poděkovat všem,
kteří si na nás, na mládež, občas ve svých modlitbách vzpomenou. A zároveň bychom se chtěli obrátit i na ostatní, abyste poprosili Pána o požehnání pro všechny mladé v naší farnosti (ale
i jinde), aby našli odvahu přihlásit se veřejně

ke své víře (třeba na setkání mládeže v Olomouci), ale také pro ty, kteří taková setkání a jiné
akce pořádají, ať jim Duch svatý vkládá slova
do úst a nápady do hlav, aby oslovili co nejvíc
lidí. Protože pokud se všichni spojíme (naše
práce a vaše modlitby), jistě to přinese ovoce.
Alča Kolaříková

ohlédnutí

V sobotu 4. 6. změřily týmy z různých koutů děkanátu své síly ve volejbale. I letos zůstal putovní pohár ve Vizovicích. Děkujeme všem účastníkům
a především organizátorům. Těšíme se na další
ročník.

Ve dnech 2. - 4. 6. se konala víkendovka Malé scholy.
V sobotu 3. 6. se holky zúčastnily přehlídky schol
Cantate v Luhačovicích.

1. 7. slaví své 44. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč
15. 7. slaví svátek a 9. 8. své 42. narozeniny
P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina
(ve Vizovicích od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2016)
29. 8. slaví své 69. narozeniny
Mons. Jan Graubner (1982 – 1990)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

svetec mesíce
JAN BAPTISTE MARIA VIANNEY
(kněz, patron kněží; svátek 4. srpna)
Tento kněz bývá označován jako vzor faráře, ale
je i příkladem opravdovosti víry, houževnatosti,
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pokory a skromnosti pro všechny věřící. Narodil
se r. 1786 nedaleko Lyonu ve zbožné katolické
rodině, která se živila zemědělstvím. U křtu dostal jméno Jan Křtitel a rodiče jej zasvětili Panně
www.farnostvizovice.cz

Marii, později si přidal ke jménu Maria a velkým
mariánským ctitelem zůstal celý život. Když mu
byly tři roky, vypukla Velká francouzská revoluce a otřásla celou zemí. Katolíci byli pronásledováni, mnozí kněží se ukrývali a sloužili mše
tajně. Těch se účastnili i Vianneyovi a odvahu
kněží na útěku Jan obdivoval. Pevně se rozhodl,
že se stane knězem - ve 13 letech
přijal první svaté přijímání a zároveň si doplňoval náboženské
znalosti za pomoci řádových
sester, k jeho duchovní formaci
výrazně přispěl i kněz v Écully,
abbé Balley. Číst a psát se ale začal
učit teprve v 17 letech, protože
neklidná doba a tvrdá práce
na statku mu bránily chodit do
školy. Studium mu příliš nešlo,
navíc ho odvedli do armády.
Službě se vyhnul a s dalšími
dezertéry se skrýval v horách.
Po amnestii se vrátil zpět a r. 1812
začal studovat na kněze. V tempu i
výsledcích však zaostával za ostatními, a proto ho poslali zpět. Abbé
Balley tehdy zasáhl a přesvědčil
generálního vikáře, že Jan má
pro kněžství všechny potřebné předpoklady.
Studia nakonec dokončil, r. 1815 byl vysvěcen
a stal se pomocníkem Balleyho jako kaplan.
Když Balley po dvou letech zemřel, Jana
přemístili do malé vesnice Ars, místa s lhostejnými či vlažnými věřícími, zanedbaného po revoluci duchovně i fyzicky. O nedělích se pracovalo na poli nebo tančilo či hýřilo v krčmě. Jan
viděl, kolik úsilí bude třeba k nápravě, a byl si
vědom, že může selhat. Svůj úkol nicméně přijal
pokorně a bez reptání, protože pochopil, že

Bůh ho chce mít právě tam. Usilovně pracoval
na mravním povznesení věřících i na obnově
fary a kostela. Sebedůvěru získával jen pomalu.
Zpočátku pro něj bylo těžké i připravit si kázání
– text si psal a pak se jej učil nazpaměť, občas
při kázání zapomněl, co chtěl říci. Jedl málo
a skoro nespal, zaháněl záchvaty malomyslnosti, kdy několikrát z fary utekl, ale
vždy se vrátil. Nasazení pro Boha
i pro bližní, trpělivost, dobrota
a dary milosti (uzdravování a prorokování) nakonec přinesly ovoce.
Mravně i fyzicky zpustlá vesnice se
probudila a za zapáleným kazatelem a oblíbeným zpovědníkem
přicházely tisíce lidí. Nezapomínal
ani na mládež. V Ars založil dívčí
školu La Providence a přišla i ocenění – jmenování kanovníkem i rytířem čestné legie. Mnozí kněží
v okolí mu však záviděli. Považovali
ho za hlupáka a pomlouvali ho,
naštěstí se za něj postavil biskup,
který si byl vědom, jakou osobností Jan je.
Zemřel r. 1859, jeho tělo uložili
do místního farního kostela.
V r. 1905 byl prohlášen za blahoslaveného,
r. 1925 za svatého a r. 1929 za patrona kněží.
Benedikt XVI. vyhlásil rok 2009 (150 let od jeho
úmrtí) rokem kněží a vyzdvihl Jana jako velký
vzor. Monografii W. Hünermanna o jeho životě
(Farář arský) vydalo Karmelitánské nakladatelství roku 2007. K dispozici jsou i překlady jeho
kázání (viz http://www.fatym.com/taf/knihy/
vianney4.htm) a je po něm pojmenována řada
institucí a kostelů po celém světě, zejména
v Americe a Asii.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVI, číslo 7 / 8, červenec / srpen 2017. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431,
email: favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška
Kořenková, PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích.
Uzávěrka zářijového čísla je 18. srpna 2017. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.
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intence cervenec
1.

So

2.

Ne 9.00

Za živé a + členy orelské jednoty

3.

Po 17.30

Na poděkování Pánu Bohu za dar života a kněžství P. Radka Maláče

5.

St

9.00

6.

Čt

17.30

volné

7.

Pá

17.30

Za + Josefa Světlíka, dva bratry a za duše v očistci

8.

So

17.30

Za + Josefa Kudelu k 2. výročí úmrtí, za živou a + rodinu Kudelovu,
Lukášovu a Mališkovu

9.

Ne 9.00

10.

Po 17.30

13.

Čt

17.30

14.

Pá

17.30

Za + Mons. Jana Kutáče

15.

So

17.30

Za + Ludmilu a Františka Hábovy a za živou rodinu

16.

Ne 9.00

Za živou a + rodinu Janečkovu

17.

Po 17.30

Za + Julii Sušilovou, + bratra a rodiče z obou stran

20.

Čt

17.30

Za + manžela, jeho rodiče a švagrovou Vlastu

21.

Pá

17.30

22.

So

17.30

23.

Ne 9.00

Na poděkování za dary v manželství

24.

Po 17.30

Za živou a + rodinu Zajícovu, Johnovu a za duše v očistci

27.

Čt

17.30

Za + manžele Chromé a za uzdravení syna

28.

Pá

17.30

Za + rodinu Macalíkovu a Mořkovskou s prosbou k Matce Boží,
aby chránila živou rodinu

29.

So

17.30

volné

30.

Ne 9.00

Za + manžele Janečkovy, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

31.

Po 17.30

Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie
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17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

Slavnost SVATÉHO CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy
volné

volné
Za + Antonína Doležala, rodiče z obou stran a rodinu Haitovu
s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
Za + Bedřicha Kneifela, Marii a Michala Holčákovy,
Josefa Pozlovského a za Boží ochranu pro živou rodinu

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Ludmilu a Josefa Čižmářovy a za živou rodinu Pšenčíkovu,
Hasíkovu a Balajkovu

www.farnostvizovice.cz

intence srpen
3.

Čt

4.

Pá 17.30

5.

So 17.30

6.

Ne 9.00

7.

Po 17.30

10. Čt

17.30

17.30

11. Pá 17.30

17. Čt
18. Pá
19. So
20. Ne
21. Po
24. Čt

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
volné
volné
Za + Františka Brázdila, rodiče a za živou rodinu

9.00
15.00

Za farníky a poutníky

14. Po 17.30
15. Út

Za + manžela, syna Milana, rodiče z obou stran, + rodiče Vysoudilovy,
živou rodinu a za duše v očistci
Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

Za + rodiče Jarmilu a Josefa Žůrkovy, staříčky z obou stran
a za duše v očistci
Za živé a + kněze, kteří se narodili a sloužili v naší farnosti

12. So 17.30
13. Ne

volné

Za + Františka Meluzína, rodiče a za živou rodinu

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17.30 Za živou rodinu Hábovu, Machů a Radoňovu s prosbou o ochranu
Panny Marie
Za + Marii a Josefa Florjančičovy, rodiče z obou stran
17.30
a za duše v očistci
Za + rodiče Šternberské, manžela Františka Jiříčka, vnuka Tomáše
17.30
a za živou rodinu
Za + Marii a Josefa Hábovy, dceru Karlu Řezníčkovou, zetě
17.30
a za rodiče
Za + Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka a za živou
9.00
i + rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní
17.30
s prosbou o Boží požehnání pro všechny dobrodince
17.30 volno

25. Pá 17.30
26. So 17.30

Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran,
živou rodinu a za duše v očistci
Na poděkování za 45 let společného života a za živou i + rodinu

28. Po 17.30

Za + Marii a Františka Krajčovy, rodiče z obou stran a za rodinu
Němcovu
Za + rodiče, sourozence a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

31. Čt

volné

27. Ne 9.00

17.30

