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,,TOTO JE DEN, KTERÝ DAL NÁM PÁN,  
VESELME SE A RADUJME SE V NĚM!" 

Položme si hned na začátku 
jednoduchou otázku:  Co je to 
radost?  
Žijeme v době, kdy lidé na 
radost docela zapomněli. 
Místo radování se si klademe 

nesčetně mnoho zbytečných otázek a stejně tak se zbytečně 
strachujeme. Pokud se ptáme Boha, kde je teď, když je Ho 
nejvíc potřeba, snad by nám na naši otázku odpověděl podob-
nou otázkou: A kde jsi byl, člověče, ty, když jsem tě potřeboval? 
Z mnoha svědectví vyplývá, že člověk se k Pánu (nebo chceme-li 
duchovnu) uchyluje v okamžiku, kdy má strach a cítí se sám. 
Pán nás za takový postoj netrestá a ani neignoruje. Nezavrhuje 
nás pro naši minulost a chyby. Naopak nás miluje, protože 
patříme Jemu a máme pro Něj nevyčíslitelnou cenu. 
Nikdy předtím, nikdy v budoucnu a vlastně vůbec nikdy se Bůh 
od člověka neodloučil. Ani v této koronavirové situaci. Pokud 
věříte v Boha, který lusknutím prstu vyléčí celý svět, jste na 
omylu. Náš Bůh není žádný časovač a ani netančí, jak my lidé 
pískáme. Je Bohem zázraků, naděje a milosrdenství. Nemá 
žádný velký knoflík a ani ovladač, kterým řídí svět. Některé věci 
se jednoduše u Boha nemohou stát hned. Je třeba nějakou 
dobu počkat a věřit, že On zná ten správný čas. On dobře ví, 
proč se na zemi děje to, co se děje a také ví, kdy bude všemu 
konec… 
Vraťme se ještě na začátek. Známe odpověď na onu otázku? 
Podle mě by pravá radost měla být doprovázena štěstím. Člo-
věk bez radosti je člověkem ochuzeným o štěstí. Radost se 
skrývá v maličkostech, jež nás pohladí na srdci. Radost je skryta 
v každém z nás a s pomocí správných osob a okamžiků se po-
stupně odkrývá.  
Proto se radujme, radujme se právě v těchto dnech! Ve dnech, 
kdy svět ztratil důvod k radosti. A pokud přece jen důvod k ní 
nemáme, vzpomeňme si na slova písně: Toto je den, který dal 
nám Pán, veselme se a radujme se v něm! Každý den je darem, 
a pokud v koloběhu událostí celého dne najdeme aspoň malin-
ký důvod k radosti, léčíme se my sami, léčíme své okolí, ale 
zejména své srdce. A přesně takové srdce se Bohu líbí!  
Proto Vám, drazí farníci, přeji radost. Ale ne tak ledajakou. Totiž 
opravdovou radost spojenou se štěstím. A jak být šťastný? Ze 
srdce vyžeňme nenávist, z mysli starosti a žijme obyčejný 
život. Očekávejme málo, dávejme mnoho a často si zpívejme. 
Vždy se modleme, zapomeňme na sebe, mysleme na ostatní a 
jejich pocity, ale hlavně naplňme své srdce láskou a radostí…                                                                                         
L.F. 

 
7. 6. - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků  
Dobrý den, drazí bratři a sestry, 
na tuto neděli připadá slavnost Nejsvětější Trojice. Záře veliko-
nočního období a Letnic v nás každoročně obnovuje radost a 
úžas víry. Rozpoznáváme, že Bůh není něco vágního, náš Bůh 
není nějaký „sprej“, je konkrétní, nikoli abstraktní a má jmé-

no: „Bůh je láska“, nikoli sentimentální, pocitová, ale láska 
Otce, který je u zrodu každého života, láska Syna, který umírá 
na kříži a vstává z mrtvých, láska Ducha, který obnovuje člověka 
i svět. Pomyšlení na Boha, který je láska, nám prospívá, proto-
že nás učí mít rád a dávat se druhým, jako se Ježíš dává nám a 
kráčí spolu s námi. Ježíš putuje s námi cestou života. 
Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků, nýbrž tvář, 
kterou zjevil Bůh samotný, nikoli z výše nějaké profesorské 
katedry, ale sdílením člověčenství. Právě Ježíš nám zjevil Otce a 
přislíbil Ducha svatého. Bůh putoval se svým lidem v dějinách 
Izraelského lidu, Ježíš kráčel spolu s námi a přislíbil Ducha sva-
tého, který je ohněm, učí nás všemu, co neznáme, vede nás 
zevnitř a dává dobré myšlenky a inspirace. 
Dnes chválíme Boha nikoli pro nějaké zvláštní tajemství, ale pro 
Něho samého, „pro Jeho velikou slávu,“ jak praví liturgický 
hymnus. Chválíme Jej a děkujeme Mu, protože je Láska a pro-
tože nás volá, abychom vstoupili do náruče Jeho společenství, 
kterým je věčný život.                         Papež František , 26. 5. 2013  

 
11. 6. -  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
Slavnost Těla a Krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo, se začala 
slavit proto, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, 
a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - 
Nejsvětější svátosti. 
Patří mezi pohyblivé svátky, to znamená, že v různé roky při-
padne na různé datum. Slavnost se koná vždy ve čtvrtek v ob-
dobí po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nej-
světější Trojice. Datum slavnosti je tedy odvozeno od data 
Velikonoc. Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými apoštoly 
poslední večeři a při ní poprvé proměnil chléb a víno ve svoje 
tělo a svoji krev. Protože během Velikonoc na Zelený čtvrtek v 
den připomínky Ježíšova zatčení a začátku jeho utrpení nemůže 
slavnost naplno vyznít, slaví se samostatně po Velikonocích. 
Svátek zavedl papež Urban IV. v roce 1264. 
Zázrak, který dal podnět ke vzniku slavnosti Božího Těla, se stal 
v roce 1263 v Bolzeně v Itálii. Tehdy se kněz Petr z Prahy vydal 
do Říma k Urbanu IV. v naději, že setkání mu pomůže rozehnat 
pochybnosti o přítomnosti Krista v eucharistii. Cestou se stal 
svědkem toho, jak se při proměňování hostie zbrotila krví a 
potřísnila purifikatorium a korporál. Kněz poté navštívil papeže, 
který zrovna pobýval v Orvietu. Již rok poté ustanovil papež 
Urban IV. svátek Božího Těla. 
Pro slavnost je typické podávání přijímání věřícím pod obojí 
způsobou. Po mši bývá alespoň krátká adorace. V závěrečné 
části mše svaté bylo zvykem konat procesí s baldachýnem a 
zastavovat se při jednotlivých vyzdobených oltářích za zpěvu 
eucharistických písní (v katolickém kancionálu od čísla 700 
výše). Družičky - bývaly oblečeny v bílém a házely plátky květin 
- nejčastěji růže a pivoňky před kněze, který pod baldachýnem 
nesl v monstranci Nejsvětější svátost. Květy posypaná cesta je 
jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému v průvodu. Kolem bal-
dachýnu šli ministranti se svícemi. Slavnostní průvod s Nejsvě-
tější svátostí ven mimo prostor kostela se koná až do součas-
nosti a lze se jej zúčastnit i ve velkých městech. Průvod bývá 
spojen se žehnáním městu Nejsvětější svátostí a někdy vede 
po trase mezi několika kostely. 



SVĚDECTVÍ: EUCHARISTIE 
JAKO SVĚTLO A SÍLA PRO 
KAŽDODENNÍ ŽIVOT VE 
SVĚTĚ 

Na první svaté přijímání jsem se ve 
svých devíti letech velmi těšila: „Musí 
to být něco krásného a určitě je to taky 
dobré!“ Měla jsem ráda náboženství, 
milovala jsem tajemství a byla jsem 
velice mlsná a nadcházející událost 
slibovala zážitek ve všech těchto směrech. Krásně mě nastrojili, 
všichni se tvářili slavnostně, kostel byl ještě krásnější než jindy, 
všechno mě dojímalo. Ale chutí hostie jsem byla zklamaná, 
nemělo to ani chuť chleba, v první chvíli mi to přišlo jako nějaký 
další podvod na nás dětech. 
To by ale přece náš pan farář neudělal. Po chvilce jsem se spo-
kojila s tím, že tajemný význam této chvíle je důležitější než 
dobrá chuť na jazyku. I když jsem byla poučena, že přijímám 
Tělo Páně, přece jen jsem si Pána Ježíše spojovala spíš s tím, co 
mi o něm vyprávěli nebo četli, než s tím, co mi bylo podáno. Z 
tohoto dne nemám žádnou památku, ani si nepamatuji jeho 
datum. 
Uplynula léta. Musela jsem si projít svým odklonem od žité víry 
k tzv. „normálnímu“ životu bez Boha, v něhož jsem sice nějak 
věřila, ale jehož přikázáními jsem se nechtěla moc řídit. Jenom 
jedno mi zůstalo: víra, že Bůh je dobrý, protože skutečná síla je 
vždycky laskavá. Dojímala mě taky Panna Maria, ta zvláštní 
dívka. A taky krása chrámů a jejich uměleckých děl. Občas mě 
to k nim táhlo. 
Pak přišel návrat. Zpočátku pozvolný, pak najednou dramatický 
a jednoho dne stála zatoulaná ovce před knězem a mohla zno-
vu přijmout svátostného Krista. Toto svaté přijímání si pamatuji 
i s mnoha detaily onoho dne jako veliký svátek a jeho výročí pro 
sebe vždycky tiše oslavuji. Bylo to 8. května 1996. Ani jsem moc 
nevnímala, že je to mariánský svátek, celé moje myšlení bylo 
obráceno k tomu, že mi bylo všechno odpuštěno, že mohu jít 
ke svatému přijímání a že jsem zase opravdovou členkou církve. 
A byla jsem rozhodnuta, že tuto výsadu už si vzít nedám. 
Toto přijetí Nejsvětější svátosti se v dalších několika dnech 
ukázalo být branou k řetězu milostí, které mě nesly dál a dál, či 
spíše blíž a blíž k branám kontemplativního kláštera. Postupně 
jsem začala mít pocit, jakoby mě řídila nějaká neviditelná ruka. 
Jakmile jsem si s něčím nevěděla rady - ať už se to týkalo víry 
nebo každodenních povinností - vzápětí mi přišla odněkud 
odpověď: z novin, z rádia, při homilii, z hovoru přátel; sotva 
jsem se dostala do nějaké nesnáze nebo rozhodování, už mi 
přicházela pomoc nebo mi bylo téměř bez mého úsilí nabídnuto 
východisko. Byla jsem na nějaké cestě, ale netušila jsem ještě, 
kam vede. Trochu mě to těšilo, trochu uvádělo do zmatku. 
Na poděkování za jednu z velkých přijatých milostí jsem začala 
chodit denně na mši svatou. Nejčastěji k premonstrátům do 
strahovského kláštera. Každodenní přijímání bylo z mé strany 
potvrzením věrnosti Bohu a církvi, ale neprožívala jsem je ještě 
jako společenství s Pánem. Posun na této cestě nastal jednoho 
pošmourného prosincového dne. Myslím, že padal sníh s deš-
těm, čekala jsem na tramvaj a kolem mě se sunula řada aut. 
Mezi nimi jedno obyčejné autíčko, snad stará škodovka, s vysu-
nutou anténou, na jejímž vrcholku zářil červenooranžový baló-
nek. A mně to najednou připomnělo velmi zvláštní zážitek z 
nedávné doby - podivné vycházející slunce. Vzpomínka na toto 
slunce mě nutila sledovat, kam míří ten balónek. Ztratil se mi 
poblíž malostranského kostela svatého Josefa. Nevím, jestli 
jsem vůbec kdy byla uvnitř; napadlo mě vzít za kliku. Bylo ote-
vřeno. V kostele bylo šero, jen na hlavním oltáři zářila nasvíce-
ná monstrance s Nejsvětější svátostí. Nikdy a nikde tak nezářila 

jako tehdy ve ztemnělém domě svatého Josefa. Nevím, jak 
dlouho jsem tam byla. Ta chvíle ale byla zlomová; naučila jsem 
se ctít ve chrámu živou přítomnost skrytého Boha. Dověděla 
jsem se, že je zde stálý výstav Nejsvětější svátosti a od té chvíle 
jsem sem občas zašla, zvlášť ve chvílích nějakého rozhodování. 
Mše svaté byly nejkrásnější na Strahově, ale adorace byla nej-
krásnější zde. Objevovali se tam skoro stále stejní lidé, turista 
tam naštěstí málokdy zavítal. Vděčím těm chvílím za mnoho, 
kéž nikdy nepřestane Pán přitahovat své věrné do tohoto kos-
tela. Velice bych si přála, aby kostely byly zase otevřené aspoň 
po dvě až tři hodiny denně. Jak má člověk objevit Boha, když to, 
co o něm mluví, je dáno pod zámek? A jak má vytrvat v lásce k 
němu, když ji nemůže živit setkáváním? Láska roste i krátkými 
pohledy. Podle mé zkušenosti si Pán cení těchto malých pozor-
ností z naší strany; prosím všechny, kdo ho hledají, aby na tuto 
cestu nezapomínali. 
Na závěr ještě jednu vzpomínku z menšího moravského města. 
V době, kdy už jsem toužila po klášterním životě a cítila se být 
vyznamenávaná Božími milostmi, jsem tam při jednou mši 
svaté seděla vedle nějaké staré, už bělovlasé ženy. Neznaly 
jsme se a vlastně jsem si ji ani neuvědomovala. Až při pozdra-
vení pokoje. Zvedla ke mně tvář s tak nádherným zářivým po-
hledem, že jsem až užasla. Čisté zářící oči, nepatrný úsměv. 
Pohled, který nebyl ani naivní, ani se nesnažil zalíbit; plný klidné 
vnitřní radosti. Čím asi žila? Co jí asi Pán dal poznat? Vedl ji 
cestou milostí nebo jí dal Milost žít vždycky podle jeho vůle? 
Časem jsem si všimla její přítomnosti na církevní slavnosti v 
jiném městě. Nenápadná, myslím, že jsem ji s nikým nevídala. 
Dodnes je pro mě symbolem svatých všedního dne, i když o ní 
vlastně nic nevím. Jen to, že chodí do kostela a že její oči září 
radostí. Kéž náš milovaný Ježíš Kristus skrze společenství s ním 
nám dá také tak čisté oči a rozsvítí nás pokojnou radostí. 
Sestra premonstrátka z Doksan                         www.pastorace.cz 

 
MLUVIT O ŠPATNÝCH VĚCECH  
JE JEDNODUŠŠÍ, NEŽ O TĚCH DOBRÝCH 
Pojďte, slyšte! Chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. Bůh 
bud' veleben, že neodmítl mou prosbu, že mi neodňal svou 
lásku. (srov. Ž 66,16) 
Když se spolu sejdou přátelé nebo známí a povídají si o tom, 
kdo co zažil, dělal a prožil, co nejčastěji zaznívá? Nejen v po-
slední době vnímám, že rozhovory jsou často plné negativismu, 
stěžování a nespokojenosti. Čím to je? Nemáme a nedostává-
me nic dobrého? Nebo jsme prostě jen takoví věční stěžovate-
lé? Nic nám není dost dobré, nevážíme si toho, co máme? Nebo 
snad vůbec nic dobrého a pěkného neprožíváme? Anebo je to 
tak, že mluvit o špatných věcech je vlastně jednodušší, než o 
těch dobrých? 
Jaké to je, říci přátelům: „Mám se dobře, žijeme v harmonic-
kém vztahu, mám radost ze svých dětí,  vím, že mě Bůh miluje a 
mnoho věcí se nám daří…“ Když chci takto odpovědět na obli-
gátní otázku „Jak se máš?“, možná ale raději přidám trochu té 
„špíny“, aby můj život nezněl tak ideálně, aby mi nebylo co 
závidět. Co kdyby si druzí lidé začali myslet, že se mám až moc 
dobře?! 
Stejně tak je to i s naším vztahem k Bohu. Jak často slyším: 
„Bůh je mi vzdálený, nezajímá se o mě, jsem na Boha rozzlobe-
ný…“ Jak málo slýchám: “Bůh mě každý den zachraňuje, jsem 
mu za tolik vděčný, neodmítá mě…“ 
Věřím ale, že je mnoho životních příběhů, které jsou plné vel-
kých Božích zázraků, avšak zůstávají skryté uvnitř našich srdcí. 
Není to škoda? 
Možná by je někdo potřeboval slyšet…               
                                                                                          www.vira.cz 
               

http://www.klasterdoksany.cz/


 CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ČERVNU 

 Mládež naší farnosti Vás srdečně zve na další chvály v sobotu 

6. června, začátek v 19 hodin. Téma je „Jsi správný křesťan?“ 

 Na rok 2020, Rok Božího slova, je pro dospělé farníky připra-

vena aktivita. Jedná se o výzvu k četbě Písma na základě při-

blížení jednoho tématu z Bible - např. Boží láska, Boží pokoj, 

odvaha, přátelství… Každý měsíc budou pro vás připraveny 

úryvky z Písma na jiné téma. Na každý den bude odkaz směřu-

jící k dané vlastnosti. Na měsíc červen je připraveno téma 

„Radost z Boha“. 

 

NEZMEŠKEJTE POŽEHNÁNÍ 
Mladý muž se připravoval ke státnicím na universitě. Mnoho 
měsíců obdivoval nádherné sportovní auto v prodejním autosa-
lonu a věděl, že jeho otec by si ho mohl v pohodě dovolit. Řekl 
tedy otci, že to auto je všechno, co by od něj chtěl. Když nade-
šel den promocí, mladý muž očekával náznaky toho, že jeho 
otec mu auto koupil. Nakonec ráno, před jeho promocemi, si 
ho jeho otec zavolal a řekl mu, jak je pyšný, že má takového 
skvělého syna a jak moc ho miluje a předal mu nádherně zaba-
lenou dárkovou krabici. Zvědavý, ale trošku zklamaný, mladý 
muž otevřel krabici a našel nádhernou, v kůži vázanou Bibli, na 
které bylo zlatě vyryto jeho jméno. "Se všemi těmi penězi, 
které máš, jsi mi dal Bibli?" Rozzlobeně zvýšil mladý muž hlas 
na svého otce. Vyřítil se z domu a nechal Bibli za sebou. 
Mnoho let uplynulo a z mladého muže se stal úspěšný obchod-
ník. Měl nádherný dům a skvělou rodinu, ale uvědomil si, že 
jeho otec už je velmi starý. Napadlo ho, že by za ním možná 
mohl zajít, protože ho neviděl ode dne své promoce. Ale před 
tím, než mohl udělat jakékoliv přípravy, obdržel telegram, že 
jeho otec už, bohužel, zesnul a odkázal mu všechen jeho maje-
tek. Musí se tedy vrátit domů, aby se postaral o všechny ne-
zbytné věci. Když přijel k otcovu domu, zármutek a lítost za-
chvátil jeho srdce. 
Když začal procházet všechny otcovy důležité dokumenty, 
náhle uviděl Bibli, která vypadala úplně stejně tak, jak ji před 
léty zanechal. Se slzami v očích ji otevřel a začal otáčet stránku 
za stránkou. Jeho otec pečlivě podtrhnul v Matoušově evange-
liu kapitolu 7, verš 11: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým 
dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá 
dobré těm, kdo ho prosí!“ 
Jakmile přečetl tato slova, ze zadní strany Bible vypadly klíče od 
auta. Měly na sobě visačku se jménem prodejce, toho samého 
prodejce, který před lety prodával jeho vysněné auto. Na ce-
dulce bylo datum jeho promocí se slovy „plně uhrazeno“. 
Kolikrát zmeškáme Boží požehnání jen proto, že není zabaleno 
tak, jak bychom si přáli. 

VZPOMÍNKA NA TATÍNKA  
Můj tatínek se jmenoval Josef Holba. 
Když jsem se vdala a odstěhovala do 
Zlína, jezdila jsem do Návojné jen na 
víkendy. Jednou si mě tatínek zavolal 
k sobě a říká mi: „A chodíte vy tam v tom 
Zlíně do kostela? Choďte do kostela, 
v kostele nikdy nikdo neuslyšel nic špat-
ného!“ Byl velice hodný, pracovitý, zbož-
ný a lidmi oblíbený člověk. Nepil, nekouřil a neměl rád oslavy, 
na kterých lidé pod vlivem alkoholu tropili různé špatné věci. 
Celý život byl zdravý, netrpěl žádnou nemocí. Jeho celoživotním 
koníčkem byly koně, o které se uměl velice dobře starat, rozu-
měl jim a oni jemu. Od rána do večera pracoval na polích. Ale 
když přešlo poledne a začaly zvonit zvony, ať dělal, co dělal, 
zastavil koně, sundal čepici z hlavy a modlil se modlitbu Anděl 
Páně. A taky doma; pes už věděl, když zvonilo, utíkal ke stodole 
na lavičku, kde tatínek sedával a modlil se, a seděl tam s ním. 

Tatínek zemřel v pravé poled-
ne…..myslíte, že to byla náhoda? Letos 
to bude 12 let. 
Dnes už neslyším klapot koňských 
podkov jako dřív, když se tatínek vracel 
domů a maminka mu na stůl chystala 
talíř horké domácí polévky. A když 
občas náhodou to klapání uslyším, oči 
se mi zalejí slzami a můžu si jen zazpí-
vat písničku, ve které se zpívá: 

„...kdeže se poděly koně z naší dědiny…“ 
Prosím, vzpomeňte na něho v modlitbách. Děkuji vám všem! 
S úctou a nekonečnou láskou vzpomíná  
                                                          dcera Anna Marie Hacajová 
(Vy, mladí z naší farnosti, važte si rodičů, dokud je máte, a ani 
slovíčkem jim nikdy neubližte! Je to nemoderní, ale já jsem to 
tak celý život dělala.) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ČERVEN 
 
1. 6. (PO) 18:30 Za + manžela Jarolíma Janáče (1. výročí úmrtí), za dvoje + rodiče, + švagrové a švagry a ochranu Panny Marie  
  a Boží požehnání pro živé rodiny, Ná 135 
2. 6. (ÚT) 7:00 Za + Marii Hořákovou, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 
3. 6. (ST) 18:30 Za + Jana Řeháka, + bratry, + sestry, + švagry, + rodiče, + řeholního bratra Gerarda, NL 151 
4. 6. (ČT) 18:30 Za + Marii a Františka Fojtíkovy, sourozence a dvoje prarodiče, ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 37 
5. 6. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Josefa Kolínka, + rodiče Kolínkovy, + rodiče Fojtíkovy, ochranu Panny Marie pro celou živou  rodinu  
  Kolínkovu, Ne 295 
6. 6. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, ochranu a pomoc Boží a Panny Marie pro živou rodinu,  
  za + rodiče z obou stran a za duše v očistci, Ne 153 
7. 6. (NE) 7:15 Za rodiče Bartošákovy, rodiče z obou stran, 2 zetě, duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 
  Panny Marie pro živou rodinu, NL 69 
  10:00 Poutní mše svatá u kapličky v Návojné 
8. 6. (PO) 18:30 Na poděkování za 30 let manželství, s prosbou o Boží ochranu do dalších let pro celou rodinu, NL 194 
9. 6. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Skřekovy, + zetě a Boží požehnání pro celou rodinu, Ná 70 
10. 6. (ST) 18:30 Na poděkování za dožití 55-ti let života, za + Josefu a Karla Slaběňákových, jejich rodiče, duše v očistci, Boží 
  požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 376 
11. 6. (ČT) 7:00 Za + rodinu Vaňkovu a Novákovu a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 113 
  18:00 Za farníky 
12. 6. (PÁ) 18:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní, s pokornou prosbou o Boží požehnání do dalších let a za živé a + příbuzné 
  a přátele, Ná 164 
13. 6. (SO) 7:00 Za + rodiče Bartošákovy a dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 91 
14. 6. (NE) 7:15 Za + Josefa Solaře, dvoje rodiče, Karla Slaběňáka, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 256 
  9:00 Za + rodiče a prarodiče Šánkovy, sestru, 2 švagry, + rodiče Kolínkovy, ostatní příbuzné a Boží požehnání pro 
  živou rodinu, Ná 42 
  10:30 Za farníky 
15. 6. (PO) 18:30 Za + manžela, jeho + otce, + rodinu Martiškovou a Masaříkovou, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro  
  rodinu Kolínkovou, Ne 185 
16. 6. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Evu a Jaroslava Fojtíkovy, rodinu Roncovou, Miklasovou a Vlčkovou, s prosbou o zdraví, ochranu  
  a pomoc Boží pro živé rodiny, NL 44 
17. 6. (ST) 18:30 Za + Josefa Macháče, + sourozence, + syna Josefa, rodiče z obou stran, za duše v očistci a za pomoc a ochranu 
  Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 248 
18. 6. (ČT) 18:30 Za + Annu Šenkeříkovou, + rodiče a příbuzné z obou stran a za živou rodinu, Ne 267 
19. 6. (PÁ) 7:00 Za dobrodince 
  18:30 Za + Aloise Fojtíka, rodiče Macháčovy, bratry, švagry, švagrovou, neteř Marii a Boží ochranu pro  celou rodinu, 
  Ne 327 
20. 6. (SO) 7:00 Za živé a + poutníky svatohostýnské 
21. 6. (NE) 7:15 Za + rodiče Fojtíkovy, + syna Františka, rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ne 230 
  9:00 Za + Jana a Anežku Káňovy a za živou a + rodinu Káňovu, Ná 97 
  10:30 Za farníky 
22. 6. (PO) 18:30 Za + Václava Vaňka, rodiče, bratra Františka, synovce Pavla a Vojtěcha, neteř Chiaru a ochranu Boží pro živou 
  rodinu, Ne 12 
23. 6. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy, Bůbelovy, za dar zdraví pro živou rodinu, NL 176 
24. 6. (ST) 7:00 Za živé a + Jany z naší farnosti 
  18:30 Za + rodiče Macháčovy, + vnuka Pavla, + Boženu Brachtlovou, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
  celou živou rodinu, Ná 74 
25. 6. (ČT) 18:30 Za + rodiče Kolínkovy a Šánkovy, bratra Josefa, švagrovou Marii, švagry Petra a Josefa a příbuzné, s prosbou o 
  zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ná 162 
26. 6. (PÁ) 18:30 Za + manžele Novákovy, syna, 2 švagry, tetu Rozálii a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 179 
27. 6. (SO) 7:00 Za + rodiče Cíchovy a Podešťovy a za duše v očistci, s prosbou o dar víry a zdraví pro celou živou  rodinu, NL 63 
28. 6. (NE) 7:15 Za + rodiče Holbovy, + Františka Davida, rodiče z obou stran a + příbuzné a za dar zdraví, Boží po žehnání  
  a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 348 
  9:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran, s prosbou na přímluvu Panny Marie o dar zdraví a Boží požehnání pro 
  celou živou rodinu, Ne 233 
  10:30 Za farníky 
29. 6. (PO) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy a Novákovy, + příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 292 
  18:30 Za živé a + spolužáky z ročníku 1948 a za živé a + kněze a učitele 
30. 6. (ÚT) 7:00 Poděkování za uplynulý školní rok - za děti, rodiče a učitele 

 


