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Všem dětem, rodičům, učitelům a katechetům přejeme 
úspěšný začátek nového školního roku.  
Především se modleme za všechny děti a mládež z naší 
farnosti. Aby byl tento rok pro ně plný požehnání a rados-
ti. Aby je Pán střežil při hodině matematiky i češtiny, o 
přestávce, cestou do školy i ze školy, na obědě nebo na 
výletě. Také při každém testu, písemce a zkoušce, aby Pán 
sesílal svého Ducha sv., který všechny zahrne dary moud-
rosti, rozumu, síly a rady. 
Kéž Pán žehná i všem učitelům v jejich službě vychovávat 
budoucí generace především ve víře a lásce. Aby dětem 
byly předávány vědomosti, které v příštích letech dokážou 
zužitkovat. 
Ať Pán vede i rodiče a dává jim trpělivost při každodenním 
psaní úkolů s dětmi, při chystání svačin, při podepisování 
žákovských knížek (hlavně když se v nich objeví jiná znám-
ka než jednička…) a hlavně aby i rodiče byli vždy těmi nej-
lepšími učiteli života. 
Prosme, aby vždy nový školní den byl pro každého jednoho 
prvňáčka, studenta, maturanta a žáka tím dnem, kdy si 
uvědomuje, že studium je dar, který má od Boha. Protože 
na mnoha místech na světě žijí děti, které by studovat sice 
chtěly, ale politické, ekonomické a finanční důvody jim 
bohužel tuto možnost nedovolují. Vše je dar, proto ho 
využívejme a také na tyto děti mysleme. 
Na přímluvu Matky Marie odevzdáváme školní rok 
2019/2020 do Jejích rukou, neboť Ona je naší nejlepší 
přímluvkyní u Boha. Panno Maria Nanebevzatá, oroduj za 
nás, naše děti a rodiny!                                                     J+L 

O TOM, JAK BLÍZKO JSI BOHU, ROZHODUJEŠ 
TY SÁM 
Přesně tento úryvek se mi nedávno dostal do rukou a vtiskl se mi 
do paměti natolik, že když jsem si ho pročítala už po několikáté, 
v hlavě mi vyvstalo pár myšlenek. 
Bůh od nás není a nikdy nebyl daleko. Nepíše se tam: „O tom jak 
blízko jsi Bohu, rozhoduje právě On sám.″ Vždy neseme onu „od-
povědnost″ my sami. Často nám možná připadá, že je nám Bůh 
vzdálený, že nás neslyší a neodpovídá na naše volání, na naše 
modlitby. Máme pocit, že utichl nebo že se na chviličku odmlčel. 
On ale nikdy nikam neodešel. To my jsme těmi, kteří od Něj od-
chází. Každodenní strasti, starosti, pachtění se za prací a zbyteč-
nostmi nás od Pána oddaluje. Ještě více ale zanedbávání projevů 
lásky, pokory, ochoty, nedostatečné rozdávání radosti a skutků 
milosrdenství. A úplně nejvíce nás od Boha odvádí život v hříchu. 
Hřích je jako kamínek v botě. Možná s ním kousek cesty ujdeme, 
ale až do cíle se nám to nepodaří, protože kamínek bude tlačit a 
noha nás bude víc a víc bolet. A to přesně dělá hřích s námi lidmi. 
Rozbolí nás kvůli němu srdce. A jak se s bolavým srdcem chceme 
přibližovat k Bohu? Naštěstí pro nás vymyslel dokonalý plán… 
S pocitem viny a hříchu jsme jako marnotratný syn v podobenství 
z Písma. Sám syn se od otce oddálil tím, jak žil a smýšlel. Otec za 
celou tu dobu zůstal stále na stejném místě, nikam se nepřemístil. 
A tak, když se syn vrací, nalézá otce doma a může se k němu opět 

navrátit. A to je ten plán pro každého z nás, tak funguje svatá 
zpověď. My, hříšníci, máme možnost poté, co jsme od Boha ode-
šli, znovu se přivinout do Jeho náruče. Vždyť je tu vždy pro nás a 
ani na zlomek vteřiny se neztrácí. 
Pamatujete si, jakou oslavu přichystal otec svému synovi, když se 
navrátil? Tak přesně taková (možná i větší) oslava se uskuteční 
v nebi pokaždé, když se jeden hříšník navrátí zpět ke svému Otci. 
Ježíš na kříži sice zvolal: „Bože můj, proč jsi mne opustil?″ Jenže 
Bůh Ježíše neopustil.  
Při mém biřmování každý žadatel o tuto svátost dostal od otce 
arcibiskupa kříž. Je na něm Ježíš, ale není sám. Za Ježíšem je na 
tom samém kříži vyobrazen i Bůh Otec a Duch sv. Ježíš tedy sku-
tečně nebyl sám, byl přibit na dřevo kříže i se svým Otcem, který i 
v tu nejbolestivější chvíli byl s Ním. Pán nás nikdy neopouští a 
dokonce nám prokazuje tolik lásky, že to mnohdy neumíme po-
chopit. Boží láska přesahuje tu lásku, kterou známe my (např. 
mezi manželi nebo mezi rodiči a dětmi). Je mnohem větší a krás-
nější. 
Drazí farníci, Bůh nás bezpodmínečně miluje! I když se vzdalujeme 
a padáme, klopýtáme a na Něho samotného zapomínáme. Nikdo 
nám neslíbil, že cesta víry bude jednoduchá. Nám vždy říkali, že 
když jde něco velmi lehce, nejdeme na to správně. Kráčet za Bo-
hem je náročné, ale: „Vše mohu v Kristu, který mi dává sílu!″ (Flp 
4, 13) A návod už dokonce máme. Neutíkejme od Boha, On se od 
nás také nevzdálil, nevzdaluje a ani vzdalovat nehodlá. Častokrát 
to tvrdíme, nebo si to myslíme, ale je třeba si uvědomit, že o tom, 
jak blízko jsme Bohu, rozhodujeme sami. Nikdo jiný. Je tedy lepší 
se k Bohu přibližovat. Je lepší následovat Krista, než naše modly. 
Je lepší nechat se vést Duchem sv., než vlastním tělem. Je lepší 
přibližovat se k nebi, než se hříchy od něj vzdalovat. Protože až 
tam pochopíme Jeho lásku k nám a to, že kráčet za Ním se doo-
pravdy vyplácí!                                                                                 L. F. 

 
MODLITBA STUDENTA 

Nebeský Otče, prameni moudrosti, ty jsi člověka obdařil  
schopností pronikat rozumem do tajů stvoření.  

Daruj mi zdravou zvídavost, abych v zákonitostech, jimiž se řídí 
běh stvořených věcí, poznával stopy Tvé přítomnosti.  

 
Ježíši, vtělené Slovo věčného Otče, Ty jsi poznal námahy  

dospívání a svou moudrostí jsi předčil učitele Zákona.  
Daruj mi vytrvalost, abych i v náročných a zdánlivě nezáživných 
informacích dovedl hledat a rozpoznávat záblesky Tvé pravdy.  

 
Duchu svatý, dárce všech darů,  

bez Tebe nelze dospět k pravému poznání.  
Provázej mě labyrintem poznatků a daruj mi opravdovou  

moudrost, aby mne i v složitých situacích života vždycky vedlo 
světlo Tvé lásky.  

 
Panno Maria, trůne moudrosti, Ty jsi ve svém srdci uchovávala 

Boží pravdy a v tichu jsi o nich rozjímala.  
Otvírej mé srdce Boží milosti a vždy mě připravuj k přijímání 

Hospodinových darů.  
Amen. 

 



RADY PAPEŽE FRANTIŠKA NA ŠŤASTNĚJŠÍ A 
SPOKOJENĚJŠÍ ŽIVOT  
1. Žij a nechej žít 
Každý z nás by se 
měl řídit tímto hes-
lem, říká papež. 
Heslo je velmi po-
dobné jednomu 
italskému hlásající-
mu 'Pohybuj se 
vpřed a to samé 
dovol i druhým'. 
2. Rozdávej druhým kousek sebe 
,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje 
František, protože “pokud se stáhneme do sebe samých, riskuje-
me tím, že se staneme egocentriky.“ 
3. Životem postupuj klidně 
Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své 
znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem Ricar-
do Guiraldese. V něm se hlavní hrdina gaučo Don Segundo Som-
bra ohlíží za svým životem. Don Segundo popisuje, že v mládí byl 
říčkou plnou kamení, kterého se nedokázal zbavit. V dospělosti 
rychle plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb, i 
když minimální, znatelný. Svatý Otec řekl, že se mu obzvláště líbí 
přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj schopnost pohybu doprová-
zeného laskavostí, pokorou a klidem. 
4. Zdravý způsob trávení volného času 
U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi, 
lituje papež. ,,Konsumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o 
zdravý způsob trávení volného času,“ říká a vyzývá: ,,Třebaže 
mnoho rodičů pracuje dlouho do večera, musí si najít čas na své 
děti. Rodiny by rovněž během společného stolování měly vypnout 
televizi. Televize sice je důležitý zdroj informací, během jídla lidem 
ale znemožňuje vzájemnou komunikaci.“ 

5. Neděle je svátek 
Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože 
neděle je dnem rodiny. 
6. Důstojná pracovní místa 
,,Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná 
pracovní místa. Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí 
drogám a budou náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát 
lidem jídlo podle mínění papeže nestačí. ,,Důstojnosti je dosaženo 
až tehdy, kdy domů přineseme jídlo za námi vydělané peníze,“ 
uzavírá. 
7. Respekt k přírodě 
„Přírodu musíme respektovat a starat se o ni,“ uvádí hlava kato-
lické církve. ,,Enviromentální degradace je jednou z největších 
výzev, před kterou stojíme. Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: Ne-
páchá lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky s příro-
dou zachází?'“ 
8. Nebuďme negativní 
Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní. ,,Když 
mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. 
Umět se rychle přenést přes negativní věci je zdravé,“ uvádí. 
9. Respektujme víru druhých 
,,Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky 
vzájemné komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten 
nejškodlivější a paralyzující aspekt všech náboženství.“ Svou myš-
lenku František následně rozvíjí: ,,Přístup 'Mluvím s tebou, abych 
tě přesvědčil', je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev se roz-
růstá tím, že k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím, že je pře-
mlouvá.“ 
10. Pracujme pro mír 
,,Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“ 
komentuje papež a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem 
ticha a klidu. ,,Mír není nikdy klidný. Mír musí být proaktivní a 
dynamický,“ uzavírá své myšlenky. 
(Papež František je veřejnosti odhalil v rozhovoru publikovaném již 
v červenci roku 2014 ve venezuelském týdeníku Viva.)
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K ČEMU JE DOBRÉ CHVÁLIT BOHA? JE TO  
JAKO VYZNÁNÍ LÁSKY 
Chvála je nádherná modlitba. Když ji srov-
nám například s modlitbou proseb nebo 
díků, je modlitbou nejvíce nezištnou. Pro-
sebná modlitba je také důležitá, ale ve své podstatě je zištná. 
Něco od Boha chci a prosím ho, aby mi to dal. Kdybych ale k Bohu 
přišel jen tehdy, když něco potřebuju, degradoval bych ho na 
pouhý automat na kafe a sebe na otravného somráka. Vhodím 
modlitbičku jako nějakou minci a vyjede kafe v podobě splněného 
přání. Bylo by to dost ubohé přátelství. Děkovná modlitba také 
není úplně nezištná, je ale aspoň spravedlivá. Bůh mi něco dává, 
třeba požehná nějaký můj záměr, a já mu za to poděkuju. Něco za 
něco, prostě slušnost. Stále se ale točím víceméně kolem sebe. 
Modlitba chvály jde mnohem dál. Zde dělám v určitém slova 
smyslu něco navíc, zapomínám na sebe a své potřeby. Ve chvále 
říkám Bohu, co pro mě znamená, jakou s ním mám dosavadní 
zkušenost. Je to jako vyznání lásky. Třeba že je skvělý, nádherný, 
že je milosrdný, moudrý, že mě má rád, ale třeba že je pro mě i 
nepochopitelný. Stačí si vzít pro inspiraci biblické starozákonní 
žalmy a můžeme vidět, jak byl například král David ve chvále Boha 
kreativní. Chvála má ještě jeden paradox. Bůh není žádný narcistní 
jedinec, který se potřebuje opájet naším uctíváním. Chválit ho ale 
potřebujeme my sami! Při modlitbě chvály pozvedáme oči od 
našich běžných radostí i těžkostí a hledíme výš…  Následně pak 
můžeme zakoušet pokoj a radost. Je to častá zkušenost mnoha 
skupin lidí, zaměřených na oslavu Boha, že lidé z modlitby chvály a 
uctívání odcházejí občerstveni a povzbuzeni. 

                                   (Robert Dojčár, Po proudu plavou jenom chcíplé ryby) 

PRO ZASMÁNÍ 

 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a viděl, že je to dobré. 
Stvořil moře a souš a na souši rostliny a viděl, že je to dobré. 
Stvořil na nebi slunce, měsíc a hvězdy a viděl, že je to dobré. 
Na zemi stvořil nejrůznější zvířata, ptáky a ryby a viděl, že je to 
dobré. 
Stvořil člověka k svému obrazu a viděl, že je to velmi dobré. 
Nakonec stvořil ženu. Prohlíží si ji zepředu, zezadu, zprava, zleva, 
shora, zdola… „No, však ona se domaluje.“ 

 Boženka čeká své čtvrté miminko. V neděli po obědě sedí v 
křesle a čte si Katolický týdeník, když tu najednou zasténá údě-
sem: „Ne, to nepřežiju!"  
„Co se děje?" ptá se jí manžel.  
„Představ si to, tady píšou, že každé čtvrté dítě na světě je Číňan!" 

 Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho 
přijal.  
Přichází do Egypta k faraónovi. "Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh 
celé země. Chceš mě přijmout?" Faraón si mne bradu a říká: "To 
půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout."  
Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k baby-
lónskému králi a nabízí se mu: "Nechceš mě přijmout za svého 
Boha ?" I babylónský král říká: "Víš, to bude těžké. My už tady 
máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty..."  
Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. "Mojžíši, ne-
chceš mě přijmout za svého Boha?"  
Mojžíš říká: "No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?"  
"Dám ti přikázání."  
Mojžíš se zamyslí a říká: "A co za něj budeš chtít?"  
"Nic." "Nic? Tak to mi jich dej deset.“

https://www.ikarmel.cz/produkt/po-proudu-plavou-jenom-chciple-ryby


SVĚTCI MĚSÍCE ZÁŘÍ 
SV. LUDMILA (16. 9.) 

První česká světice, 
která se zapsala do 
srdcí mnoha lidí. 
Narodila se kolem r. 
860, tedy v době 
příchodu Cyrila a 
Metoděje na Velkou 
Moravu. Sehrála 
důležitou roli při 
výchově svých synů 
Spytihněva a Vrati-
slava a také vnuků 
Václava a Boleslava. 
Sotva Ludmila vyrost-
la z dětských hraček, 
už se jí rodiče roz-
hodli provdat. Oženil 
se s ní kníže Bořivoj, 
panovník v Čechách. 

Oba tehdy na pozvání velkomoravského knížete Svatopluka na-
vštívili Velehrad, kde se setkali s Metodějem a nechali se pokřtít. 
Ludmila byla velice učenlivá a chápavá a brzy si osvojila křesťan-
ské ctnosti, zvláště laskavost a štědrost k chudým. 
Po návratu do Čech čekala Ludmilu i jejího muže těžká práce. 
Spolu s Bořivojem se snažili přinášet víru nejen do svých životů, 
ale také životů svých poddaných. Nechali vystavět kostel na Le-
vém Hradci i na Pražském hradě. Vzpoura pohanů byla však silná a 
Bořivoj měl co dělat, aby ji ustál. Ludmila se zatím věnovala 
chudým, nemocným, vdovám i sirotkům. 
V r. 889 ovdověla a zůstala na výchovu svých dětí sama. Čechy 
byly přidruženy k Velké Moravě a vládl jim kníže Svatopluk. Pozdě-
ji však Spytihněv, Ludmilin syn, opět Čechy od Velké Moravy odtr-
hl a začal je obnovovat. Po jeho smrti vláda připadla Vratislavovi. 
Ludmila oba své syny vychovala v křesťanské lásce a oba patřili 
k dobrým panovníkům. 
Vratislav se ale rozhodl oženit s Drahomírou, jenže té bylo křes-
ťanství cizí a ani v manželství s Vratislavem se neobrátila. Po smrti 
jejího muže byla výchova jejich synů Václava a Boleslava svěřena 
babičce Ludmile, což se Drahomíry nesmírně dotklo.  
Drahomíra na Ludmilu žárlila v mnoha směrech. Vychovávala její 
děti a lid ji také miloval více než ji. Ludmila však nechtěla rozdmý-
chávat spory, proto se rozhodla stáhnout na rodný hrad Tetín. 
Jenže právě zde byla nakonec zavražděna. Možná na rozkaz Dra-
homíry, možná na rozkaz pohanských velmožů. Jisté je, že vrazi 
nechtěli z Ludmily udělat mučednici a prolít její krev, proto ji uškr-
tili jejím vlastním šátkem. 
Ludmila patří k největším českým světicím. Je vzorem ve výchově i 
manželství pro všechny ženy. Svého muže podporovala, ale záro-
veň se nebála vyjádřit názor, bylo-li to třeba. Kníže Václav nechal 
její ostatky přenést do Prahy a už za jeho života byla neoficiálně 
počítána mezi svaté. Její svatost byla pak o několik desítek let 
později potvrzena. 
PATRONKA: babiček, matek, křesťanských vychovatelů 

 
SV. MATKA TEREZA (5. 9.) 

Narodila se s občanským jménem Ganxhe v jugoslávské Skopje, 
dnešním hlavním městě Makedonie. Její rodina pocházela 
z Albánie a byli bohatí. Albánci jsou vesměs muslimové, ale rodina 
Ganxhe byli katolíci, pokřtěna byla jako Anežka. 
Jednou, když jí bylo 12 let, u nich ve farnosti kázal misionář 
z Indie. Tehdy poprvé ucítila, že ji Bůh povolává k zasvěcenému 
životu. V 18-ti se vydala do Irska do komunity kongregace loretán-
ských sester. Novickou se ale měla stát v Derjeelingu, 2000 m n. 

m. kdesi daleko v Himaláji. Tak se rozjela na lodi do Kalkaty a 
potom ji čekalo ještě 150 km po souši do hor. 
V klášteře se z ní stala Marie Terezie od Dítěte Ježíše. Pobývala 
tam 2 roky, než se vrátila do Kalkaty, kde měly loretánské sestry 
školu. Vyučovala tam zeměpis a dějepis a později se stala ředitel-
kou. Když žila v Kalkatě, setkávala se s trpícími. Byla velmi vníma-
vá a všímala si ubožáků, chudých, nemocných, umírajících na 
ulicích Kalkaty. A potom se vracela jednoho dne na exercicie do 
Darjeelingu, když v tom prožila nové povolání. Ježíš miluje všech-
ny ty ubožáky a chce, aby to oni mohli skrze Matku Terezu vědět. 
Rozhodla se tedy žít mezi bezdomovci. Představené a místní arci-

biskup k tomu byli 
nedůvěřiví a raději 
nechali ortel na pape-
ži. Od něj se Terezii 
dostalo schválení a 
pochvala jejích úmys-
lů. 
Obrátila se tedy na 
americké misionářky, 
které pořádaly kurzy 
základů hygieny, ošet-
řování a porodnictví. 
V zimě ve svých 38 

letech už byla mezi lidmi na ulici, oděna v oblečení pro chudáky, 
v bílém sárí s modrým lemem. Setkávala se s těžce nemocnými a 
postiženými lidmi. Lidmi, kteří umírali a kterým ještě mohla za-
chránit život. 
Začaly se k ní přidávat další ženy. To byl základ kongregace Sester 
misionářek lásky.  Kongregace zakládala domy pro umírající, 
nejdřív jen v Kalkatě, později i mimo město. Mezitím se pomoc 
sester rozrůstala, nejenom v počtu míst, ale i počtu sester. 
R. 1979 obdržela Nobelovu cenu míru. Při přebíráni vzpomněla na 
trpící - dbejme na nenarozené děti, podporujme adopci, nezabí-
jejme děti a nepohazujme je na ulici jako by byly nějaký odpad. 
Do Československa zavítala už v r. 1994, později na pozvání V. 
Havla r. 1990 a o 2 roky později při zakládání domu v Bratislavě.  
Poslední roky trpělo její srdce, ledviny, plíce, trápila ji artritida. 
Zemřela na infarkt. Za jejího života bylo založeno 610 domů ve 
123 zemích a potřebným v kongregaci Sester misionářek lásky 
pomáhalo na 4000 lidí. V 80-tých letech se k nim připojili také 
Kněží misionáři lásky a Laičtí misionáři lásky, kterých je dnes asi 4 
miliony.  

 

Ve Tvém jménu je síla a sláva. 

Ve Tvém jménu je všechen čas od věků. 

Ty jsi pravda, láska a život. 

Život, který nikdy nekončí. 

Ty jsi pokoj a světlo v našich srdcích. 

Ty jsi naše naděje, že uzříme spásu Tvoji, 

až se naše srdce naposled zachvěje…



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ZÁŘÍ 
1. 9. (NE) 7:15 Za + Annu a Františka Holbovy, + syna, dvoje prarodiče, sourozence a příbuzné, + rodiče Gašpárkovy, dar 
  zdraví a ochranu pro ž. rodiny, s prosbou o Boží milosrdenství pro všechny, zvláště za uzdravení malé Rózičky, Ne 105 
.  9:00 Za + rodiče Kolínkovy, + prarodiče, + sourozence, švagry a ostatní + příbuzné, s prosbou o pomoc Boží a  
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovou a Kolínkovou, Ne 180 
  10:30 Za farníky 
2. 9. (PO) Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, NL 131 
3. 9. (ÚT) Za + manžela, + syna, dvoje + rodiče, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé  
  rodiny, Ne 234 
4. 9. (ST) Za + rodiče Novákovy, + rodiče Bartošákovy, + Anežku a Milana Prekopovy, + tetu Rozalii, + sestry a ostatní příbuzné, 
  za duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny, NL 167 
5. 9. (ČT) Za živou a + rodinu, Ná 107 
6. 9. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + syna Mariána Šafaříka, Ne 47 
7. 9. (SO) 7:00 Za + Václava Zichu, + rodiče a jejich + sourozence a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 85 
8. 9. (NE) 7:15 Za + Josefa Solaře, rodiče z obou stran, + Karla Slaběňáka, za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou živou 
  rodinu, Ne 256 
  9:00 Za + rodiče Líňovy, švagra a příbuzné, s prosbou o zdraví duše i těla, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 
  Líňovou, Kupčíkovou a Smolíkovou, NL 184 
  10:30 Za farníky  
9. 9. (PO) Za + Jana Fojtíka, rodiče z obou stran, za zdraví a ochranu Panny Marie, Boží požehnání pro živou rodinu, NL 75 
10. 9. (ÚT) Za + Jaroslava Fojtíka, rodiče z obou stran a za + sourozence, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, Ne 257 
11. 9. (ST) Za + Josefa Šenkeříka, dvoje rodiče, + bratry, švagrovou a zetě, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ne 268 
12. 9. (ČT) Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté dary a milosti, s prosbou o ochranu a pomoc Boží do dalšího života  
  a za + rodiče z obou stran, Ne 271 
13. 9. (PÁ) 7:00 Za + Aloise Šerého a Miroslava Jurču a za všechny živé a + spolužáky z ročníku 1950 
14. 9. (SO) 7:00 Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče a prarodiče z obou stran, + příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví 
  duše i těla, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
15. 9.  (NE) 7:15 Za + Marii Šenkeříkovou, + Zdeňka a rodiče z obou stran, za duše v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu 
  Šenkeříkovou, Ná 142 
  9:00 Za + rodiče Novákovy, + zetě, prarodiče z obou stran, poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou 
  živou rodinu, Ne 109 
  10:30 Za farníky 
16. 9. (PO) Za + manžela Josefa Šuráně, + rodiče a příbuzné, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 55 
17. 9. (ÚT) Za + Antonína Janáče, + rodiče a prarodiče z obou stran, + rodinu Čemakovou a Boží ochranu pro živou rodinu, Ná 140 
18. 9. (ST) Za Josefa Ptáčka, syna Josefa, sestru, 4 švagry a za rodiče z obou stran, poděkování za 60 let života, ochranu  
  Boží pro celou živou rodinu, Ná 54 
19. 9. (ČT) Za + Aloise Naňáka (1. výročí úmrtí), + rodiče Naňákovy a Prekopovy a + rodiče Dominikovy, Ne 310 
20. 9. (PÁ) Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syna, snachy, rodiče Pykalovy, snachy a duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro celou 
  živou rodinu, Ne 177 
21. 9. (SO) 7:00 Za + manžela, vnuka, rodiče z obou stran, 3 sourozence, rodiče Kořenkovy, pomoc a ochranu Boží pro celou 
  živou rodinu, Ne 261 
22. 9.  (NE) 7:15 Za + rodiče z obou stran a + rodinu, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu Holbovou a  
  Měřičkovou, NL 144 
  9:00 Za + prarodiče Kolínkovy a jejich děti, Ne 69 
  10:30 Za farníky 
23. 9. (PO) Za + rodinu Švachovou a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 350 
24. 9. (ÚT) Za + rodiče Gáborovy, prarodiče Pacíkovy, + švagry a Boží ochranu pro celou živou rodinu Gáborovou, NL 123 
25. 9. (ST) Za živou a + rodinu Zvonkovou, Ne 346 
26. 9. (ČT) Za + Anežku a Jana Miklasovy, Emilii a Antonína Ungermannovy, za živou a + rodinu Miklasovou a Ungermannovou,  
  Ne 325 
27. 9. (PÁ) Za + Václava Lysáčka, sourozence, švagry, rodiče Bilnicovy a Lysáčkovy, s prosbou o požehnání pro živou rodinu 
28. 9. (SO) 7:00 Za + Václava Jelínka, 2 manželky a za živou a + rodinu, Ne 299 
29. 9. (NE) 7:15 Za + rodiče Vaňkovy, syna Aloise, Vojtěcha, dceru Marii, ochranu Panny Marie pro ž. rodinu Vaňkovou, NL 64 
  9:00 Za + Františka a Annu Vaňkovy, + Marii, Anežku a Emila Dohnanských, rodiče z obou stran, + příbuzné, 
   ochranu Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 161 
  10:30 Za farníky 
30. 9. (PO) Na poděkování Pánu Bohu za 55 let života Ludmily, + rodiče Cíchovy a Podešťovy, Václava Zichu, s prosbou o ochranu 
  Matky Boží pro celou živou rodinu, NL 63 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ve středu 11. září se bude konat naše tradiční pouť na Svatý Hostýn. 
Zapisovat se můžete v zákristii. 

 
 


