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úvodník
DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY
Drazí bratři a setry,
opět tu máme měsíc listopad a s ním spojenou
snahu svou modlitbou pomáhat duším našich
zemřelých bratří a sester, kteří se po smrti dostali do očistce. Tedy, ještě nejsou v nebi, v plnosti Boží slávy, ale směřují do něho. Očistec je
stav dočasný, na jehož konci je život v plnosti
v Boží přítomnosti.
Jak už slovo očistec naznačuje, dochází k očištění duše člověka od nedokonalostí v lásce, kterou projevoval sobě, druhým i Bohu. Tedy dochází ke zdokonalení lásky, aby byla tak čistá,
jako je láska Boží, kterou jsme poznali na Ježíši
Kristu, když nám říká: „Učte se ode mě, neboť
jsem tichý a pokorného srdce.“
Duše v očistci tedy trpí tím, že její láska nebyla
tak čistá a dostatečná jako láska Boží k ní. Tak
může pociťovat chlad svých tvrdých slov nebo
žár svého hněvu či samotu a opuštěnost, kterou
sama trestala své bližní. Nebo trpí silnými výčitkami svědomí, které písmo označuje jako sžírajícího červa. A protože nemá již tělo, nemůže
vykonat žádný dobrý skutek k nápravě chyb,
tak jen pasivně trpí.
Nám věřícím byla dopřána milost, že smíme
odměnu za své dobré skutky a modlitby přenechat, připsat duším v očistci, jako by tyto skutky
konaly ony samy. Tím se rychleji zdokonalují
ve své lásce, zkracuje se jejich čas v očistci
a urychluje se jejich přechod do plnosti slávy
Boží, tedy do nebe.
Někdo namítne, že to nemá žádný smysl, že
člověk přece žije svůj život a nese plnou zod-

povědnost za všechny svoje myšlenky, skutky
a rozhodnutí a že druhý na tom přece nemůže
nic změnit. Láska ale přece touží po tom, aby
všichni byli osvobozeni a zachráněni ze svých
pout hříchu, která si mnohdy přivodili sami

či je k nim přivedli ti druzí. Láska si přeje, aby
všichni dozráli do své plnosti a sjednotili se
s tím, který je láska sama, tedy s Ježíšem Kristem, který je již v nebi. A jak sám říká: „Odcházím
do nebe, abych vám tam připravil místo. A až
přijdu, vezmu si vás všechny k sobě.“
My tedy, bratři a sestry, můžeme svým bratřím
a sestrám, kteří nás již ve smrti předešli a ocitli
se na místě zvaném očistec, pomoci svou modlitbou i dobrými skutky. Církev nám nabízí, že
lze získat částečný nebo plnomocný odpustek, kterým se buď zkracuje čas duším v očistci,
nebo je úplně osvobozuje od trestu, náhrady
škody, kterou je potřeba dát za hříchy, jimiž
vznikla škoda či křivda, a spravedlnost si žádá,
aby byla tato škoda vyrovnána, nahrazena a doplněna.

K tomu nám slouží předepsané modlitby, jimiž
se naplní litera zákona o získání částečných či
plnomocných odpustků, o kterých se dočtete
více v článku o Svátku všech věrných zemřelých.
Duch však velí, kde je opravdová láska, tam je
i plnost Boží milosti, kterou nezastaví sebelepší
a čistší předpis hájící Boží spravedlnost. Láska
tluče na brány Božího milosrdenství a ty nezastaví ani Boží spravedlnost.

Přeji vám všem touhu pomáhat duším našich
zemřelých, ať vašich blízkých nebo i těch bezejmenných, kteří si zaslouží naši modlitbu a pozornost ještě více. Věřím, že máte touhu pomáhat těmto bezmocným duším a přejete jim
věčné nebe tak, jako sami po něm ve svém srdci
toužíte. Ať i vám Pán vaši službu odplatí životem věčným.
K tomu vám posílám své požehnání.
Váš o. Josef

oznámení
LISTOPAD
V úterý 1. listopadu na slavnost Všech svatých bude mše svatá v 17:30.
 Ve středu 2. listopadu je Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude v
17:30.
Čtvrtek 3. listopadu je adorační den v Bratřejově a v naší diecézi také den modliteb
za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
Na první pátek 4. listopadu bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
 Pondělí 7. listopadu je výročním dnem
převzetí olomoucké arcidiecéze arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem (1992).
 Ve čtvrtek 10. listopadu se koná na faře
v 18:15 setkání pastorační rady farnosti.
V neděli 13. listopadu bude v kostele od 18
do 19 hodin příležitost k soukromé adoraci.
V neděli 13. listopadu se koná finanční sbírka na Charitu.
V pátek 18. listopadu proběhne při mši svaté pro děti a mládež předání Kancionálů dětem, které příští rok přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
18. - 20. listopadu se uskuteční Konference
o evangelizaci v Kongresovém centru ve Zlíně.
V neděli 20. listopadu se na závěr slavnosti Ježíše Krista Krále koná před vystavenou Nejfarní zpravodaj / listopad 2016

světější svátostí obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 V neděli 20. listopadu bude sbírka na potřeby farnosti.
V neděli 20. listopadu bude od 18 hodin Večer chval.
V neděli 20. listopadu se od 14 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Trnavě uskuteční
tradiční Přehlídka schol vizovického děkanátu.
 V neděli 27. listopadu začne nový církevní rok. O nedělích se budou číst texty dle liturgického roku A. Ve všedních dnech první čtení
a responsoriální žalm z 1. ročního cyklu.
Zápis úmyslů mší svatých na rok 2017 se
bude konat v sobotu 26. listopadu od 13 hodin do začátku mše svaté a v neděli 27. listopadu po mši svaté v sakristii kostela.
SVÁTEK VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
Začátek listopadu je v myslích naprosté většiny lidí spojen s návštěvou hřbitovů a hrobů
zemřelých členů rodiny, případně známých.
V křesťanské tradici je tato připomínka označována jako svátek Všech věrných zemřelých
(též méně formálně Dušičky). Tradičně připadá
na 2. 11. a bezprostředně následuje po svátku Všech svatých (1. 11.). Po připomínce všech,
kteří jsou pro žijící křesťany vzorem cesty
k Bohu, tak přichází připomenutí těch, kteří
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kvůli méně závažným hříchům ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do nebe a procházejí procesem očišťování (v terminologii katolické církve očistcem; protestanské církve tuto
představu odmítají jako nebiblickou).
Připomínání zesnulých patří k nejstarší křesťanské tradici (vzpomínka na mrtvé je i součástí každé mše) a její spojení se všemi zemřelými křesťany se v církvi objevuje kolem r. 1000.
Vyčlenění 2. listopadu jako pevného data pro
tuto připomínku je pak zásluhou Odila (+1048),
opata benediktinského kláštera ve francouzském městečku Cluny. Zvyk se rozšířil nejdříve
do ostatních klášterů této řehole a v rozmezí
11. a 13. století do dalších zemí.
Svátek všech věrných zemřelých je v katolické
církvi spojen i s možností získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. V aktuálním liturgickém kalendáři je nepřesně uvedeno, že odpustky je možné získat pouze od 1. do 8. listopadu.
Apoštolská penitenciárie však vydala na žádost
českých a moravských biskupů 8. října 2012 Dekret k odpustkům při návštěvě hřbitova. Ten
dává věřícím dovolení získat na území českých
a moravských diecézí plnomocné odpustky pro
duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok
již od 25. října, pokud to není možné ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. listopadu. Je zapotřebí splnit tři obvyklé podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce), navštívit hřbitov a pomodlit se
tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je
dáno na dobu 7 let.
1. listopadu odpoledne a po celý den 2. listopadu je pak možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Je nutno
splnit tři obvyklé podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a také
pomodlit se v kostele modlitbu Páně a vyznání víry.
Možnost denně získat plnomocné odpustky
přivlastnitelné pouze duším v očistci existuje
i od 1. listopadu do 8. listopadu. Je k tomu za/3

potřebí splnit tři obvyklé podmínky (sv. zpověď,
sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce),
navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen
v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto
získat odpustky částečné.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LISTOPAD

Abychom hlouběji prožívali společenství
svatých a modlili se za bratry a sestry,
kteří jsou už na věčnosti.
CENTRUM PRO RODINU
Každou středu od 15,30
do 16,30 probíhá na faře
v učebně kroužek Tvořivé
dílničky (budeme vyrábět
z různých materiálů, malovat atd.)
Každý čtvrtek - dle plakátku pod věží kostela - probíhá na orlovně Klub maminek v době
od 9 do 11h. Přijďte mezi nás.
Na dobu adventní bude připraveno pro děti
snažení a také tradiční roráty.
Těšíme se na setkání při společných aktivitách
nebo v kanceláři v přízemí fary (pondělí 8-11,30
a 15-17)
Hana Radoňová

1. října se na Velehradě uskutečnila pouť rodin děkanátů Zlín a Vizovice. CPR organizovalo program pro
děti.
www.farnostvizovice.cz

MÍSTNOST PRO SETKÁVÁNÍ FARNÍKŮ
V srpnu letošního roku se začalo s výstavbou
čajovny v prostorách naší fary. Záměrem bylo
využít stávající nevyhovující prostor pro zřízení multifunkční místnosti pro setkávání farníků
při různých společenských akcích a farních aktivitách.
Samotné výstavbě předcházela náročná příprava jak po stránce vypracování projektu, tak
po stránce legislativní. K projektu byl přizván

lo připravit projektovou dokumentaci ke schválení Památkovým úřadem a zkoordinovat práci
na stavbě. Výsledkem celého snažení je vytvoření dvou místností. Jedna místnost bude sloužit jako malý sál s variabilním využitím (kavárna) a druhá místnost poslouží jako kuchyňka
s přípravnou a posezením.
Náročnost rekonstrukce byla již částečně předpokládaná v přípravě projektu, ale po odkrytí původní podlahy a zjištění stavu elektroinstalace se značně
zvýšila. Zjistilo se, že
obvodová zeď není
izolována proti zemní vlhkosti a že zeď tak
nasává spodní vodu až
do výšky 0,6 m nad
úroveň podlahy. Technologii podřezání zdiva jsme zamítli pro
její náročnost nejen
po stránce technické přípravy, ale především po finanční
stránce a také z hlediska památkové ochrany objektu. Zvolená
technologie hydroizoNávrh a vizualizace farní kavárny. Autor: Ing. arch. Tomáš Gábor
lační clony je o poloviodborník na hydroizolaci a sanace zdiva, jelikož nu levnější a má srovnatelný účinek. Další fází
v průběhu prací došlo ke zjištění závažné sku- prací je vybudování rozvodů sítí pro kuchyňský
tečnosti o prosakování spodní vody do objektu koutek s nezbytnými spotřebiči, které budou
fary a absenci hydroizolace ve skladbách pod- sloužit farníkům při různých akcích a setkání.
lahy řešeného prostoru. Pro uskutečnění naše- Celková investice pro vybudování multifunkčho záměru, bylo potřeba původní místnost ko- ních prostor fary je stanovena na 150 000 Kč.
telny stavebně rozdělit na dvě části a přesunout Tyto nové prostory budou velkým přínosem
část technologie pro vytápění fary. Tímto roz- pro všechny farníky a poslouží pro setkávání
dělením vznikly dvě samostatné místnosti, kte- biřmovanců, spolek maminek, čajovnu či jako
ré rozšíří prostorový potenciál fary. Díky spolu- další prostor při pořádání poutí. Děkujeme
práci potřebných profesí se podařilo vymyslet všem farníkům, kteří ve svém volném čase porozvod sítí a vedení pro tento nový prostor tak, máhají s realizací, a štědrým dárcům za finanční
aby fungoval jako samostatný, nezávislý celek dary a ostatním za podporu a modlitbu. Všem
a neovlivnil možnou pozdější úpravu fary. ještě jednou velké díky a velké Pan Bůh zaplať.
Po různých odborných konzultacích se povedPetr Červenka
farní zpravodaj / listopad 2016
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NEJEN NEWTON VYTĚŽIL Z JABLKA…
Milí farníci, je to přibližně rok, co jste nám nemalou částkou přispěli na nákup kláves a dalšího příslušenství k nim. To nejznělejší poděkování se pravidelně ozývá v kostele. Letos jsme
se rozhodli, že přikoupíme druhou kvalitní kytaru, abychom měli všechny potřebné nástroje dostupné na faře. Požádat o finanční dar není
nijak originální, proto jsme tentokrát požádali o hmotný dar v podobě jablek v sadě. Uspořádali jsme tři brigády a celkem 3 tuny jablek
setřepali, posbírali a prodali. Za utržené peníze

z jablek a dary ze zpívání na svatbách, pohřbech i křtech jsme koupili kytaru, se kterou
chceme oslavovat našeho Boha.
Děkujeme všem, kteří nám k tomu jakkoliv dopomohli!
Avšak nástroj bez hráče je jak zpěvník bez
zpěváka. Zveme mezi nás malé holky i kluky
do Malé scholy, která doprovází páteční dětské
mše a nacvičuje přede mší od 16:30 na faře. Větší děvčata i chlapce od 8. třídy do Velké scholy,
která zpívá v neděli a nacvičuje od 8:00 na faře.
Těšíme se na vás!

blahoprání
3. listopadu slaví 57. narozeniny P. Petr Vaculík SDB
(11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)
13. listopadu slaví svátek P. ThDr. Stanislav Glűck
Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha
Svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

ohlédnutí
MODLITBY MATEK
O víkendu 21. - 23. 10. jsem se v Brně zúčastnila celonárodního setkání komunity Modlitby
matek. Organizátorkám patří velký dík za vynikající výběr řečníků (O. Šebestián Svrčina, Františka Böhmová atd.), dobře skloubený program,
dostatečný počet kněží pro možnost duchovního rozhovoru nebo sv. zpovědi pro 400 maminek a několik tatínků. Sobotní mše sv. se konala
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u sv. Tomáše. Výborné kapely z Řečkovic a Havlíčkova Brodu umocňovaly duchovní prožitek.
Co mne nejvíce oslovilo, jsou svědectví maminek, a dokonce i jejich dětí o síle modlitby
a o jejím vyslyšení. Maminky, tatínkové, babičky
a dědečkové, modleme se za své děti!
Předkládejme je našemu Pánu v důvěře! Má to
cenu! A velikou!
maminka Pavla Pečeňová
www.farnostvizovice.cz

charita
FARNÍ DOBROVOLNÁ CHARITA
Podle přání otce arcibiskupa by v každé farnosti mělo vzniknout středisko farní dobrovolné charity. V jejím čele by měl být člověk, který zná činnost oblastní profesionální Charity
a ví, co může nabídnout pro jeho farnost. Který
poradí těm, co pomoc potřebují a zároveň spojí
ty, kteří si mohou pomáhat ve farnosti sami. Je
důležité, aby tento farník spolupracoval s knězem, byl mu pomocníkem a informoval jej o své
činnosti.
Je dobré začít tam, kde se lidé modlí a začnou si
důvěřovat a sdílet se se svými potřebami.
Pod zlínskou Charitou již vzniklo deset středisek, jejichž zástupci se společně setkali už pětkrát. Základem setkání je vždy připomenout
a představit blíže Charitu Zlín, její služby, možnosti, cíle, poslání, ale i vize. Ale také si vzájemně sdělovat své postřehy, plány a zkušenosti.
Protože hlavní náplní činnosti farních středisek
je vyhledávání potřebných a dobrovolná činnost v jejich prospěch, za předpokladu maxi-

mální spolupráce s místním knězem.
Například - Setkání pečujících, které zlínská
Charita pravidelně pořádá pro všechny, kteří
chtějí naslouchat či sdělovat, mají chuť seznámit se či potřebu nabrat novou sílu, vystoupit
z každodenního stereotypu, „nadechnout se“,
neboť péče o ty nejbližší v domácím prostředí
je velmi náročná, ale důležitá je i péče o sebe
samu. Proto by všichni, kdo pečují, neměli zapomínat na sebe a předcházet tak svému vyhoření. Mezi hlavní cíle, které postupně budou farní střediska naplňovat, jsme zařadili návštěvu
nemocných, doprovod na bohoslužbu, k lékaři, vzájemná setkávání, aktivity pro různé cílové
skupiny, materiální sbírky či duchovní podporu.
Příští setkání členů bude spojeno s přednáškou
MUDr. Jitky Krausové - Milosrdenství, víme, co
to je?, kterou pořádá pro veřejnost Charita Zlín
22. 10. v 16 hodin v budově kláštera. Po ní následuje krátké setkání.
Požehnaný čas přeje Noela Frolková,
pastorační asistentka Charity Zlín

svetec mesíce
KAREL BOROMEJSKÝ
(biskup, kardinál, patron duchovních
správců, seminářů, boromejek;
svátek slaven 4. listopadu)
Carlo Borromeo se narodil r. 1538 v Aroně v Itálii jako v poměrně početné šlechtické rodině,
která patřila k nejváženějším a nejbohatším
v Lombardii (matka pocházela z vlivného medicejského rodu). Ve věku 12 let se stal opatem
kláštera ve svém rodišti (podobné případy nebyly v tehdejší době ojedinělé) a zároveň studoval latinu. Jeho mimořádné nadání ke studiu
mu umožnilo už ve 14 letech studovat občanské a církevní právo na univerzitě v Pávii (nedaleko Milána). Už tam se projevila jeho opravfarní zpravodaj / listopad 2016

dovost, smysl pro odpovědnost, důkladnost
a příkladná píle. Studium bral tak vážně a věnoval se mu tak intenzivně, že jej musel několikrát přerušit z důvodu absolutního vyčerpání.
Po smrti otce r. 1554 měl Karel převzít rodinné
záležitosti, ale dal přednost studiu. To ukončil
s vynikajícím prospěchem v 21 letech a jeden
z jeho učitelů mu jasnozřivě předpověděl zářivou budoucnost. O velmi osobním vztahu
k mateřské univerzitě svědčí to, že r. 1561 na ní
založil kolej zasvěcenou sv. Justýně z Padovy
a finančně přispíval na její činnost; dnes nese
jeho jméno.
Když se Karlův strýc Jan Angelo Medici stal
r. 1559 papežem (zvolil si jméno Pius IV.), povo/6

lal do Říma i svého synovce Karla. Nejprve ho
ustanovil svým sekretářem, o rok později ho
jmenoval kardinálem. Volba, kterou mnozí nesli
nelibě a mnozí i kritizovali, se ukázala jako prozíravá a dobrá. Dobová hodnocení ukazují, jak
příkladně Karel přistupoval ke svým závazkům
a povinnostem i jak příkladný život vedl.
R. 1562 Pius IV. svolal po přestávce tridentský
koncil (zahájený r. 1542), který měl reformovat
katolickou církev, zabránit jejímu dalšímu oslabení i šíření reformace. Soustředil se především
na definování svátostí, eucharistie, očistce, odpustků a uctívání svatých, reformu řádů a nový
katechismus. Koncil přes řadu krizových momentů dospěl do zdárného konce v prosinci
r. 1563 a Karel měl na jeho úspěchu velký podíl; zároveň patřil k nejhorlivějším obhajovatelům a prosazovatelům jeho závěrů. Zařadil se
tak vedle sv. Ignáce z Loyoly a sv. Filipa Neriho
k nejvýraznějším představitelům protireformace. Oprávněně ale kladl důraz i na náboženskou výchovu dětí, podporu kněžských seminářů a formaci budoucích kněží.
V září 1563 – tedy v době, kdy ještě probíhala
koncilová jednání – přijal Karel kněžské svěcení. Jakmile koncil skončil, byl vysvěcen za biskupa. Odmítl tak naléhání rodiny, aby se oženil,
přičemž smrt bratra Federica podstatně ovlivnila jeho rozhodnutí zůstat v duchovním stavu.
V 27 letech byl pak oficiálně jmenován milánským arcibiskupem. Novou situaci vnímal jako
zásadní životní závazek jít příkladem, hledat
především Boží království a v této perspektivě
vnímat i svůj život. První dojmy v úřadě asi byly
značně depresivní. Setkával se s vírou mnohdy
pokleslou či zcela chybějící, s vlivy bludařů, korupcí a žalostným stavem mnohých kostelů.
Náprava byla dlouhá a brala mu mnoho sil a ti,

o které se měl opřít, stáli často proti němu. Vadila jim jeho opravdovost a zásadovost (vnímaná jako neústupnost) a některá jeho roz-

hodnutí dokázala vzbudit ty nejtemnější vášně
vedoucí až k pokusům zabít ho. Slabí a trpící ale
stáli při něm a vraceli mu láskyplnou péči, kterou osvědčil zejména osobní účastí a pomocí
potřebným při hladomoru r. 1571 a hrůzné morové epidemii r. 1576. Karlův dlouhý a těžký boj
s protivenstvími byl oslavou Boha i toho, kdo
hledá jeho vůli a následuje ho. Zemřel v Miláně
ve 46 letech po záchvatu silné horečky; tam
je i pohřben. Blahořečen byl 1602, svatořečen
r. 1610.
Jeho jméno nese řada kněžských seminářů po
celém světě. Nejbližší z nich (a jediný v Evropě)
je v Košicích.
Existuje i Kongregace Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského, známých jako boromejky.
Vznikla r. 1652 ve Francii a dnes působí zejména
v České Republice, Rakousku Izraeli a Mexiku.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XV, číslo 11, listopad 2016. 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 prosincového čísla je 18. listopadu 2016. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.
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intence listopad
Slavnost VŠECH SVATÝCH
1.

Út

17.30

Za + Petra Krieglera, syna Petra, rodinu Krieglerovu, Dudíkovu,
za živou rodinu a za duše v očistci
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

2.

St

17.30

Za + Ladislava Čadu a za živou rodinu

3.

Čt

17.30

Za Marii a Františka Hlavenkovy, děti, dar zdraví a za Boží požehnání
pro živou rodinu a za duše v očistci

4.

Pá

17.30

Za + syna a vnuka Tomáše Tučka, zemřelé rodiče, Františku a Ladislava
Květákovy, dar zdraví pro živou rodinu a za duše v očistci

5.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

6.

Ne

9.00

Za farníky

7.

Po

17.30

Za + Jaromíra Kaláče a za živou rodinu

10.

Čt

17.30

Za rodinu Radoňovu a Hábovu s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie

11.

Pá

17.30

Za + Aloise Smolku, jeho syna Milana a za živou rodinu

12.

So

17.30

Za + rodiče Esterkovy, dar zdraví a za Boží požehnání pro živou rodinu

13.

Ne

9.00

Za + Miloslava Gráce, syna Oldřicha, Josefa Horňáka, rodiče z obou stran
a za živou rodinu

14.

Po

17.30

Za + Marii a Petra Pečeňovy

17.

Čt

17.30

Na poděkování za dar manželství, za Boží požehnání pro celou rodinu
a za duše v očistci

18.

Pá

17.30

Za rodinu Červenkovu a Daňkovu

19.

So

17.30

Za + rodiče Jurčíkovy a za zemřelé rodiče Humpovy i živou rodinu
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

20.

Ne

9.00

Za živou a + rodinu Mlýnkovu a Žůrkovu

21.

Po

17.30

Za + manžele Meluzínovy

24.

Čt

17.30

Za + rodiče, sestru Zdeňku, bratra Františka a za ochranu P. Marie
pro živou rodinu

25.

Pá

17.30

Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty

26.

So

17.30

Zasvěcení PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ

Za farníky
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

27.

Ne

9.00

Za + Hanu Grajovou a za živou rodinu

28.

Po

17.30

Za + Marii a Jana Šimákovy, + Marii a Josefa Rapantovy a za zemřelou
Marii Michalčíkovou s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

