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DUŠIČKY  

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH  
Historie některých křesťanských svátků bývá složitá. Často může-
me hledat kořeny v pohanských tradicích a událostech. Svátek 
všech svatých vychází z událostí r. 609, kdy došlo k vysvěcení 
Pantheonu v Římě jako křesťanského chrámu. Původně byl svátek 
závazný jen pro obyvatele Říma, ovšem r. 836 byl ustanoven pro 
celou církev. Slavnost připadá na 1. 11. Dnes je Slavnost všech 
svatých pro křesťany připomínkou lidí, kteří už nejsou mezi ná-
mi, a Bůh je přijal do nebeského království. Tedy nejedná se jen o 
slavnost svatých, které nalezneme v církevním kalendáři, ale dost 
možná i našich příbuzných, kteří už jsou věčně u Boha. 

PAMÁTKA  

Tento svátek zná mnoho z nás pod 
názvem „Dušičky.” Slavíme je 2. 11., 
hned po slavnosti Všech svatých. 
Nyní si připomínáme ty, kteří ještě 
nejsou připraveni vstoupit do spole-
čenství s Bohem (do nebe) a jsou očišťováni. Jako křesťané věří-
me, že právě my jim můžeme pomoci svou přímluvnou modlitbou. 
Kromě možnosti zavzpomínat na ty, kteří nám byli blízcí a už tu 
nejsou s námi, jde především o možnost vyprosit jim milost, aby 
jejich duše mohla přijít do nebe.  

ODPUSTKY  - Toto slovo v mnoha lidech vzbuzuje odpor, protože 

ho mají spojeno s prodáváním odpustků v období středověku. Je 
důležité říci, že dnes má naprosto jiný význam. Zkusme to více 
pochopit na příkladu: Člověk někomu ve vzteku rozbije okno. Je to 
špatná věc. Poškozeného požádá o odpuštění. Je mu odpuštěná 
vina, ale… okno zůstává stále rozbité. I když je bez hříchu v této 
konkrétní věci, má ještě určitý dluh vůči tomu, koho svým skut-
kem poškodil. A právě tyto „dluhy” jsou předmětem odpustků. 
My máme tak moc díky odpustkům pomoci těm, kteří si už 
vlastním přičiněním pomoci nemohou. Mnoho lidí říká, že modlit 
se za zemřelé přeci mohu kdykoli, to je pravda, modlíme se za ně 
dokonce při každé mši sv., ale v období okolo dušiček (1. - 8. 11.) 
tyto modlitby nabývají větší moci, kterou jim církev uděluje. Proto 
po splnění konkrétních podmínek, které křesťana vedou k životu 
bez hříchu, je možné dokonce získat pro duše v očistci plnomocné 
odpustky. 

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ 1. 11. - 2. 11.  
-svátost smíření (v rozmezí několika dnů)  
- svaté přijímání (nejlépe v ten den)  
-modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den, např. Zdrávas, 
Maria…)  
-nemít zalíbení ani v lehkém hříchu - vykonání skutku předepsa-
ného pro získání odpustku (v kostele nebo na hřbitově se pomod-
lit Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci) 

3. 11 - 8. 11. = „DUŠIČKOVÝ OKTÁV”  
-svátost smíření (v rozmezí několika dnů)  
-sv. přijímání (nejlépe v ten den)  
-modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den, např. Zdrávas, 
Maria…)  
-nemít zalíbení ani v lehkém hříchu  
-vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku (na hřbitově 
se pomodlit Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci - na rozdíl od 

předešlých dvou dní je získání odpustků vázáno jen na návštěvu 
hřbitova) 

K ZAMYŠLENÍ 
Jsou nám ještě bližší od chvíle, kdy odešli k Tobě, Otče. V Tobě 
našli nejvyšší lásku, která je činí účastnými na celém našem životě. 
Jsou nám ještě bližší, protože nás mohou vidět novým pohledem 
plným světla, který nás dostihne všude a doprovází nás na každém 
kroku. Jsou nám ještě bližší ti, kteří zdánlivě mlčí a už nic necítí, 
oni naslouchají naším srdcím, aby posbírali naše přání a předložili 
Ti je jako svazek modliteb. Jsou nám ještě bližší, nemůžeme vní-
mat celou jejich náklonnost, která však působí a je věrná v kaž-
dém okamžiku, doprovází nás a vede k Tobě. Jsou nám ještě bližší 
ti, kteří nás opustili kvůli lepšímu světu. Oni se chtějí rozdělit o 
svoje štěstí, probouzejí v nás plamen naděje… 

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ  
++Chci před Tebou, Pane, vzpomenout na své mrtvé. 
Na všechny, kteří patřili ke mně a odešli. 
Připadá mi, jako by se mnou šla životem velká skupina lidí 
a každým okamžikem se někdo mlčky odloučil, 
odbočil z cesty a ztratil se ve tmě. 
Skupina je stále menší a tišší 
a jednoho dne také já mlčky odbočím. 
Ti, kteří odešli, mlčí. Napodobují tvé mlčení. 
Zůstávají pro mě skrytí, protože vešli do tvého života. 
Slova jejich lásky ke mně splynula s jásotem tvé nekonečné lásky 
Zde na světě se my lidé ustaraně a uspěchaně  
ujišťujeme o vzájemné lásce. 
Ty však chceš, abychom na důkaz víry pomocí skutků lásky  
opustili sami sebe a smysl svého života našli v Tvém životě.  
V něm žijí ti, kteří nás předešli. Protože žijí, mlčí. 
My naproti tomu hlasitě mluvíme,  
abychom zapomněli, že jsme smrtelní. 
Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane,  
a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen. 
++Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech věřících,  
uděl duším svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů,  
ať pro naše modlitby dosáhnou prominutí, jak si vždy přáli  
- který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.  
++Bože, Pane živých i mrtvých,  
smíme se na Tebe obracet s každou starostí.  
Prosíme Tě za ty, kteří zemřeli 
a dosud nejsou plně spojení s Tebou.  
Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě.  
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s Tebou. Amen. 
++Pane, komu Ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji 
nikdo nezavře. Uveď do svého světla zemřelé, kteří umírali s 
nadějí na vzkříšení. Amen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ty jsi, Pane, zachránil od věčné smrti tento svět. 
Svou vzácnou krví a bolestí, o které bys mohl vyprávět. 

Život svůj jsi za tento svět dal, ale lásky ses od něj nedočkal. 
I vítr uposlechne, když uslyší Tvůj hlas. 

A hora se až k zemi sehne, když jí řekneš: „Přišel tvůj čas.“ 
Jen lidská srdce jako skála tvrdá jsou, lásku Tvou proto nesnesou. 
Proto prosit Tě chci, Pane, velice za tato srdce, za srdce z ulice. 

Ať opět láska Tvá v jejich srdcích zaplane 
a touha po Tobě, Pane, ať navždy jim v srdcích zůstane.



HALLOWEEN A KŘESŤANSTVÍ 
„ V poslední době se stále víc do našich škol dostává slavení svát-

ku Halloween. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento svátek slučitel-
ný s křesťanstvím a jestli jeho aktivní slavení není v rozporu s naší 
křesťanskou vírou. V naší farnosti jsou na to velmi rozdílné názory. 
Někteří tvrdí, že na tom nic není, že je to jako maškarní před post-
ní dobou, a jiní zase, že jde o návrat k pohanství a že slavit tento 
svátek je hřích. Děkuji za odpověď.“ 
Halloween se neslučuje s křesťanstvím ani v nejmenším. Hallowe-
en je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Tento svá-
tek má kořeny v prastaré pohanské tradici dávných Keltů, kteří se 
loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc 
z 31. 10. na 1. 11. nesla název magická noc Samhain podle kelt-
ského boha Samhaina, který byl podle víry starých Keltů pánem 
mrtvých. Magičnost této noci spočívala v tom, že Keltové věřili, že 
se v ní stírá hranice mezi mrtvými a živými a že je možné tuto noc 
s mrtvými komunikovat. O této noci probíhaly bujaré oslavy, zapa-
lovaly se obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převle-
ky, aby se chránili proti duchům zemřelých nebo se snažili tímto si 
je naklonit. Věřili, že duchové zemřelých mohou tuto noc pomá-
hat přátelům nebo škodit nepřátelům. Ohně měly duším zemře-
lých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše zemře-
lých odvedl zpět do říše duchů. Z křesťanského pohledu jde tedy o 
dávnou praxi spiritismu, který je s křesťanstvím naprosto nesluči-
telný. Pro křesťany je možné komunikovat s mrtvými pouze v 
Kristu, v rámci modlitby a slavení eucharistie. Problém tedy může 
nastat v situaci, kdy díky esoterické módnosti se spojí tento svátek 
s magickými rituály a vyvoláváním duchů zemřelých. Název vznikl 
zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech 
svatých“. Dnes se většinou slaví tak, že se děti oblékají do straši-
delných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. 
Svátek se slavil většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v 
USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. 
Dnes se rozšiřuje do stále více zemí. Tradičními znaky Halloweenu 
jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, 
černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými bar-
vami jsou černá a oranžová. Dnes je tento importovaný pohanský 
svátek především předmětem zábavy a obchodu. Lidé jsou vyzý-
váni, aby vytvořili halloweenskou strašidelnou atmosféru díky 
maskám a strašidelným kostýmům. Bohužel propagací tohoto 
pohanského svátku se postupně vytlačuje křesťanský svátek Všech 
svatých, ve kterém jednak prosíme o přímluvu naše svaté a uvě-
domujeme si smysl a cíl svého pozemského života, a památka 
Všech věrných zemřelých, kdy se účastníme mše svaté obětované 
za zemřelé, navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za ně. Je bolest-
né vidět, jak dřívější společné chystání věnečků na hroby našich 
drahých vystřídalo dlabání dýně a převlékání dětí do podivných 
strašidelných masek, a tím přejímání pohanského svátku s podiv-
ným obsahem. Slavit Halloween jako náboženský svátek by 
opravdu bylo hříšné, ale mít dýni za oknem jistě ne. Je otázka, 
proč to děláme. Pokud se nelze některým takovým novotám vy-
hnout, je důležité využít tuto příležitost a vysvětlit dětem rozdíl 
mezi svátkem Všech svatých, památkou zemřelých a Hallowee-
nem, a varovat před jakýmikoli pokusy o vyvolávání duchů ze-
mřelých nebo zahrávání si s magií, byť by byly myšleny jen jako 
zábava. 

SVĚDECTVÍ Z NÁRODNÍHO SETKÁNÍ  
MODLITEB MATEK V PRADUBICÍCH 
Devět maminek z naší farnosti se zúčastnilo národního setkání 
hnutí Modlitby matek.   
Atmosféra dýchající láskou, úsměvy, ochotou pomoci druhému a 
700 maminek z celé republiky, to bylo 19. - 20. října 2018 národní 
setkání hnutí Modliteb Matek v Pardubicích. Mottem tohoto se-
tkání bylo "Vlídné a laskavé srdce". O vlídné, laskavé a pokorné 
srdce se snaží snad každý z nás. Víme, že je k tomu potřeba vyjít 

ze sebe sama, přijímat druhého člověka i s 
jeho chybami, vidět v druhém člověku 
samotného Krista, jednat a neprosazovat 
svou vůli, ale vůli Boží, nechat zapalovat 
naše srdce Kristovou láskou - to vše a ještě 
mnohé zaznělo na tomto setkání z úst P. 
V. Kodeta a K. Lachmanové. Dojemné bylo 
i svědectví maminky, která přišla o svého 
pětiletého synka. Citát z Knihy Moudrosti 
"Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti, dosáhl plnosti dlouhého 
věku", byl povzbuzením pro maminky podobného osudu, ale ne-
jen pro ně. Celým setkáním se linula přítomnost  Ducha Svatého, o 
čemž svědčí i výborná organizace celého setkání (umíte si před-
stavit usměrnit 700 ženských?). Z Pardubic jsme si odvezli hodně 
duchovních zážitků, obětavosti druhých, povzbuzení a odvahy 
nebát se důvěřovat Kristově lásce (a také perníkové srdíčko Mod-
liteb Matek). Boží Láska nemá hranice.... 
                                                                          (účastnice setkání MM) 

NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA SV. HOSTÝN 
V pátek 7. 9. v noci jsem se zúčastnila 
„Nočního modlitebního procesí proti rati-
fikaci Istanbulské úmluvy a na podporu 
tradiční rodiny“ (Istanbulská úmluva skry-
tou formou útočí na samotnou podstatu 
stvoření a zaváděním GENDER ideologie 
chce prosadit zničení tradiční rodiny a 
přirozeného řádu hodnot, které ustanovil 
Bůh). Pochod začal pár minut po 24. hod. z 
parkoviště z Bystřice pod Hostýnem a pak 

pokračoval až k bazilice Panny Marie na vrch Hostýna. Během 
cesty jsme se modlili všechny růžence s krátkým rozjímáním před 
každým desátkem. Ve tři hodiny začala mše svatá. V kázání o. 
Marian Kuffa mluvil o nutnosti a nevyhnutelnosti zachovat tradič-
ní rodinu, respektovat Boží řád stvoření… Hlavně vyzýval všechny, 
abychom se nebáli veřejně vystupovat a zastávat se Pravdy -   
NEMLČET proti zlu. Domů jsme odjížděli v 5 hod. a doma jsme byli 
v 7 hod. Bylo to namáhavé, přemáhat náročnost cesty a nočního 
putování, ale jde nám o hodně a modlitba spojená s obětí má 
svou cenu! Prosme společně nebeského Otce o požehnání pro 
naši vlast, rodiny a za zachování křesťanských hodnot. Zapojme se 
v rodinách, modlitebních skupinách, společenstvích, abychom 
vytvořili řetěz modliteb proti přijetí a podepsání „Istanbulské 
úmluvy“ v naší vlasti.                                                        (farnice M.) 

SVĚTEC MĚSÍCE LISTOPADU 
SV. CECÍLIE (22. listopadu)  
Svatá Cecílie požívá v katolické církvi 
zvláštní úcty již od nejstarších časů. Podle 
legendy pocházela Cecílie z bohaté římské 
rodiny a byla od útlého mládí vychovávána 
ke křesťanské víře. Lnula k tichému životu 
v domácnosti a vyhýbala se hlučným osla-
vám. Ráda hrála na hudební nástroje a 
bavila se zpěvem. Aby byla ve své víře co nejvíce spojena s Ježí-
šem Kristem, zavázala se mu slibem ustavičného panenství. Rodi-
če nevěděli o jejím slibu a zasnoubili ji pohanskému mládenci 
Valeriánovi. Po svatbě svěřila tajemství svého slibu manželovi. 
Valerián byl upřímným křesťanským duchem Cecílie natolik na-
dchnut, že i on se dal pokřtít a přijal tak křesťanskou víru. Sv. 
Cecílie se pokládá od pradávna za patronku chrámové hudby a 
hudebníků. Podnět k tomu patrně dala legenda o její svatbě: Když 
za svatebního veselí hrála veselá hudba, ozývala se v srdci nevěsty 
hudba jiná, svatější, která ji povznášela do nebe k Ježíši Kristu. Z 
legendy je také patrné, že byla hudebně vzdělána. Sv. Cecílie bývá 
většinou zobrazována jako spanilá panna hrající na varhany, nebo 
jak s modelem varhan vzhlíží k nebesům. Odznaky jejího panenství 
a mučednictví bývají na obrazech věnec lilií a palma. 



 „PRO SPRÁVNÝ CHOD FARNOSTI JE DŮLEŽITÉ  
ZAPOJENÍ LAIKŮ…”                        (Mons. Jan Graubner)      
Ve středu 17. 10. 2018 se skupina farníků osobně setkala s naším 
otcem arcibiskupem J. Graubnerem na arcibiskupství v Olomouci. 
Naše návštěva byla již pár týdnů předem domluvená. U této příle-
žitosti jsme také otci arcibiskupovi poblahopřáli k Jeho 70-tým 
narozeninám. Po milém uvítání nás usadil a pohostil, společně 
jsme probírali nejrůznější témata, počínaje zejména naší farností, 
celkovou situací v ní, ale také jsme zavzpomínali i na našeho          
+ o. Marka. Celková atmosféra 
byla velmi příjemná, otec nešet-
řil humorem ani zážitky z vlast-
ního života. Nejvíc nám ale 
pomohl svými radami, co a jak 
ve farnosti zlepšit a jak právě 
teď „neusnout na vavřínech.” 
Následovalo požehnání a spo-
lečné foto v režii řeholní sestry a my jsme se s dobrým pocitem 
vraceli zpět domů.  
Otec arcibiskup všem posílá Boží požehnání a já přeposílám Jeho 
odkaz, abychom se nebáli vykročit a otevřít se novým věcem. 

Nebát se přicházet s něčím novým, povolávat lidi ke službě ve 
farnosti a využívat každé příležitosti k setkávání se ve společen-
stvích. Činnost laiků je neodmyslitelná pro intenzivní a aktivní 
chod farnosti, tak se otevřme nápadům a nechme Boha konat 
Jeho vůli v naší farnosti.  
A napadá mě už jen jedna věc. Při zpáteční cestě jsme poslouchali 
slovenskou křesťanskou kapelu a píseň, ve které se zpívalo: „Nad 
týmto miestom znie nová pieseň nádeje, že nič nie je nemožné 
tým, ktorí veria!” Tak se spolu modleme, aby tato píseň zněla i v 
naší farnosti, otevřeme Bohu svá srdce a nechme Jej, aby náš 
učinil svým nástrojem. S Boží pomocí pak odhalíme, zda právě my 
sami nejsme tím prostředkem povolaným k službě druhým farní-
kům.                                                                                                    L. F.  
 
Ráda bych se s Vámi podělila o to, co mi nejvíc utkvělo v paměti z 
návštěvy otce arcibiskupa. Řekl: „Nepřetahujte se z jednoho spole-
čenství do jiného, neběhejte do každého společenství. Buďte věrní 
jednomu a vtahujte mezi sebe nové lidi! To je výzva pro každého, 
kdo nějaké společenství vede, ale i pro ty, kteří ještě nikam nepat-
ří.” To je výzva pro každého z farnosti, abychom se s Boží pomocí 
našli, společně chválili Boha a pracovali na Jeho vinici.           V. N.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Od Pána Ježíše jsme slyšeli, co máme dělat, abychom se stali svatými.  
Těmto devíti zásadám říkáme blahoslavenství. 

 Blahoslavení, kteří nechtějí mít všechno, ale stačí jim to, co mají. 

 Blahoslavení, kteří umí uznat svoji chybu a litovat jí. 

 Blahoslavení, kteří se nesnaží být vždy první, nekřičí a nerozčilují se. 

 Blahoslavení, kteří nepodvádí a mluví pravdu. 

 Blahoslavení, kteří všem pomáhají a jsou ochotní. 

 Blahoslavení, kteří nedělají nic neslušného. 

 Blahoslavení, kteří se snaží, aby se všichni kolem nich cítili hezky, kteří jsou milí, kamarádští a veselí. 

 Blahoslavení, kteří vydrží dělat dobré věci, i když se jim druzí posmívají. 

 Blahoslavení, kteří jsou hrdí na to, že jsou křesťany, a žijí podle toho. 

 
Ke každému blahoslavenství patří jeden obrázek. Přiřaď je správně a vybarvi ty děti,  
kteří se chovají podle blahoslavenství. 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LISTOPAD  
1. 11.  (ČT) 7:00 Za živou a + rodinu Kolínkovou, Fojtíkovou, Šuráňovou a Tomečkovou a poděkování za 75 let života, Ne 286 
  17:15 Za + Annu Šenkeříkovou, + rodiče z obou stran a za živou rodinu, Ne 267 
2. 11. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + Františka Řeháka, při příležitosti nedožitých 80-ti let, za jeho + rodiče, sourozence, švagry a švagrové,  
  s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 115 
3. 11. (SO) 14:00 Dušičková pobožnost - za všechny + z naší farnosti 
4. 11. (NE) 7:15 Za + rodiče Bartošákovy a zetě, za + Dagmar Jíkovou, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
  Jíkovou a Bartošákovou, Ne 205 
  9:00 Za + rodiče Naňákovy, + syna Františka, + vnučku Aničku, za duše v očistci, ochrana a pomoc Boží pro celou 
  živou rodinu, Ne 197 
  10:30 Za farníky 
5. 11. (PO) Za + Františka, + rodiče z obou stran, + syny, pomoc Boží pro živou rodinu, NL 93 
6. 11. (ÚT) Za Ladislava Ridošku, vnuka Jarečka, rodiče z obou stran, 2 švagry, ochranu a pomoc Boží pro celou ž. rodinu, NL 142 
7. 11. (ST) Poděkování za 40 let života, + rodinu Novákovou a Kolínkovou, ochranu a pomoc Boží pro ž. rodinu, Ne 8 
8. 11.  (ČT) Za + rodiče Valentovy, + dceru a 2 syny a za duše v očistci, Ná 84 
9. 11. (PÁ) Za + rodiče z obou stran a poděkování za dožití 65-ti let života, dar zdraví, ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
  Macháčovou, NL 152 
10. 11. (SO) 7:00 Za + rodiče Hořákovy, + tetu Marii, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Hořákovou, Ne 344 
11. 11. (NE) 7:15 Za + rodiče Macháčovy, + rodinu Bartošovou, Ďulíkovou a Gabosovou a za ochranu a pomoc Boží a Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ná 105 
  9:00 Za + Marii Svobodovou, + rodiče Marii a Aloise Macháčovy, ochranu a pomoc Boží pro celou ž. rodinu, Ná 102 
  10:30 Za farníky 
12. 11. (PO) Za rodiče Bartošákovy, Františka Bařinku a poděkování za 50 let jeho dcery, NL 96 
13. 11. (ÚT) 7:00 Za + rodiče, 2 + sestry, + bratra, + švagra, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, 
  Janáčovou, Ná 32 
14. 11. (ST) Za + rodiče Novákovy, rodiče a prarodiče z obou stran, za rodinu Holbovou, ochranu a pomoc Boží pro ž. rodinu, Ne 87 
15. 11. (ČT) Na poděkování za 80 let života Josefa, za + manželku, rodiče z obou stran, tetu Jeničku, dva švagry, s prosbou o Boží 
  ochranu a pomoc pro živou rodinu, Ne 140 
16. 11. (PÁ) Za + rodiče Kolínkovy, 10. výročí od smrti maminky Ludmily, za + rodinu Řemeslníčkovou, za + sourozence a švagry a za 
  ostatní + příbuzné, s prosbou o pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovou a Kolínkovou, Ne 180 
17. 11. (SO) 7:00 Za + Anežku a Jaroslava Fojtíkovy, + zetě Josefa, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Fojtíkovou, Ne 198 
18. 11. (NE) 7:15 Za + Anežku Miklasovou (1. výročí úmrtí), Ne 207 
  9:00 Za živé a + osmdesátníky z ročníku 1938, jejich učitele a kněze, kteří je učili, zvláště za P. Františka Půčka, 
  který je křtil a připravoval k Prvnímu svatému přijímání a od jehož úmrtí letos uplynulo 50 let, a za P. Aloise Marka, 
  který jim přijímání podával 
  10:30 Za farníky 
19. 11.  (PO) Za + Jana Nováka, dvoje + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 235 
20. 11. (ÚT) Za + Marii Mikuškovou, syna Jaroslava, 3 švagry, švagrovou a bratrance Rosťu Vlhu a za živou a + rodinu Mikuškovou, 
  Ne 285 
21. 11. (ST) Za + Anežku a Jana Miklasovy, Emilii a Antonína Ungermannovy a za celou živou a + rodinu, Ne 325 
22. 11. (ČT) Za + rodiče Bartošákovy, Novákovy, tetu Rozálii, 3 sestry, Anežku a Milana Prekopovy a požehnání pro celou živou 
  rodinu, NL 167 
23. 11. (PÁ) Za + Marii a Františka Šánkovy, + sestru Marii, + Aloise Kolínka, + příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví duše i těla, 
  za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 42 
24. 11. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, za + rodinu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu 
  Panny Marie do dalších let 
25. 11. (NE) 7:15 Za + Aloise Šerého, za rodiče z obou stran, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro ž. rodinu, NL 132 
  9:00 Za + manžela, + syna Zdeňka, + snachu a Boží ochranu pro živou rodinu, Ne 183 
  10:30 Za farníky 
26. 11. (PO) Za + rodiče Šerých, + bratry, švagry, neteř Aničku a ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 178 
27. 11. (ÚT) Na poděkování za dožití 70-ti let Josefa a Ludmily, + rodiče Mikuškovy a Dubčákovy a ochranu Panny Marie pro živé 
  rodiny z obou stran, Ne 132 
28. 11. (ST) Za + manžela, sestru, rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Maděrkovou, Ná 69 
29. 11. (ČT) Za + Marii a Jaroslava Novosádovy, jejich dceru Irenku, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou  
  rodinu, Ná 136 
30. 11. (PÁ) Za + Anežku Gašpárkovou, + manžela, + vnuka Toníčka, + Františka Holbu, s prosbou o Boží požehnání a vedení 
  Duchem svatým pro živé rodiny, NL 46 

Z FARNÍCH OZNAMŮ 
  Dušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 3. 11. Vzpomínku na naše zemřelé začneme mší sv. ve 14.00 hod. 

  Každý první pátek v měsíci bude hodinu přede mší svatou adorace spojená se zpovědí pro děti i dospělé. V ostatní 

pátky bude Nejsvětější Svátost vystavena po mši svaté a bude spojena s modlitbou Korunky Božího milosrdenství. 

 Každou první neděli v měsíci po hrubé mši svaté bude slavnostní požehnání. Proto křty budou udělovány vždy v 

ostatní neděle. 


