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SVÁTOST MANŽELSTVÍ:  
ZAMYŠLENÍ OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA 
JANA GRAUBNERA 
„Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého 
šťastným. Kdo nečekal nic pro sebe a toužil jen rozdávat, je 
vždy spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal," uvádí 
arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Jan Graubner ve svém 
zamyšlení nad významem svátosti manželství v souvislosti s 
připomínkou svatých manželů Ludvíka a Zélie Martinových, 
rodičů sv. Terezie z Lisieux. 

    
Každé manželství je originální umělecké dílo, jehož svobodnými 
tvůrci jsou sami manželé. Při svatbě dostávají pověření být 
spolupracovníky Boha v tvoření a jsou posvěceni 
k manželskému životu, který je pro ně cestou ke svatosti. Do-
stávají milost Ducha Svatého, aby tvořili svaté společenství, 
které je obrazem lásky Krista a Církve. Když dávají a vychovávají 
Církvi děti, podílejí se na jejím budování. Ze svátosti manželství 
se žije celý společný život. 
Přijímám tě takového, jaký jsi 
Při manželském slibu říkají: „Odevzdávám se tobě.“ Gesto 
upřímně možné jen z opravdové lásky. Vzdám se sebe. Nejen 
nějaké věci, ale i sebe. Už nepatřím sobě. Jsem tvůj. Tobě dá-
vám všechna práva na sebe. Vezmi si mě jako své vlastnictví. Ty 
říkáš totéž a já tě přijímám. Patříme jeden druhému. Bezvý-
hradné darování je projevem skutečné lásky a bezmezné důvě-
ry. Takový úžasný dar přijímám s posvátnou úctou a zodpověd-
ností. Nechci a nesmím tě zklamat. Mým cílem bude tvé štěstí. 
Přijímám tě takového, jaký jsi, ne svou představu o tobě, proto-
že jsem realista. Kdybych neznal tvé přednosti, nikdy bych se 
k takovému kroku neodvážil. Neberu si anděla, ale člověka, a 
vím o tvých slabostech. Znám je a přesto říkám, že tě chci, pro-
tože stojíš za to. Věřím ti, a proto počítám s tím, že na sobě 
budeš pracovat i nadále a že ti bude záležet na mém štěstí. Ale 
nejsem tak naivní, abych si myslel, že ode dneška budeš jiný a 
staré chyby se už nikdy nevrátí. Znám to podle sebe. Kolikrát 
jsem musel začínat znova. Asi budeš muset mít se mnou mno-
ho trpělivosti. Proto můžeš počítat i s mou trpělivostí. A kdyby 
se přece zdálo, že něco nedokážu v tvém jednání přijmout, chci 
se vracet k dnešnímu dni a připomínat si, že jsem nebyl naivní, 
že jsem tě znal a přece chtěl. 
Když tě přijímám, beru na sebe kus odpovědnosti za tvé štěstí a 
nejen na chvíli. Záleží mi na tom, abychom mohli být spolu 
šťastní věčně. A to je možné jen v nebi, když tam budeme oba. 

Proto budu dělat všechno proto, abych tam byl sám, ale také 
budu pomáhat tobě k tomuto cíli. Nebudu po tobě chtít nic, 
čím bych tě vzdálil od nebe. Slibuji, že ti zachovám lásku, která 
se projeví skutky, z nichž vždy poznáš, že chci tvé dobro. 
Ježíš miloval až do posledního dechu 
I manželům Pán Ježíš říká: „Milujte se navzájem, jako já jsem 
miloval vás.“ To znamená: když máte v srdci Boha - Lásku, máte 
vždy důvod milovat. Přijde krize, únava, či špatná nálada? To je 
šance milovat jako Bůh, totiž jako první. 
„Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, 
všechno vydrží, nikdy nepřestává,“ píše apoštol Pavel. Jestli se 
mi bude někdy zdát, že jsem už miloval dost, že nyní jsi na řadě 
ty, pak se podívám na kříž. Ježíš miloval až do posledního de-
chu. Já ještě dýchám, proto nemám právo přestat. Pokračuji 
v lásce dál. 
Slibuji ti úctu a věrnost - ty chrání lásku. Bez nich je láska ohro-
žená. Můj partner byl stvořen k obrazu Božímu, od křtu je 
chrámem Ducha Svatého, proto se k němu chovám jako ke 
Kristu. Úcta vyžaduje sebeovládání, abych druhého nezranil 
urážkou, ponížením, pomluvou, či vyjevováním jeho chyb. Úcta 
respektuje důstojnost, čest a svobodu druhého. Velkorysým 
darováním se důstojnost neztrácí, ale roste. 
Bezpodmínečný a nerozlučitelný závazek 
Kdo objevil štěstí lásky, přeje si, aby trvala věčně. Kdo si nechá-
vá zadní vrátka, kdo dává své lásce podmínky a omezení, pod-
kopává vzájemný vztah, protože nedaruje všechno. Vážně přija-
tý závazek manželské věrnosti je základem rodinné jistoty. 
Protože je bezpodmínečný, zavazuje i tehdy, kdyby partner svůj 
slib porušil. Platný sňatek je nerozlučitelný, protože to pramení 
z povahy manželství, a pro církev i proto, že bere manželský slib 
vážně a věří mu. Slib věrnosti je rozšířen o zvláštní závazek: 
„Nikdy tě neopustím a ponesu s tebou všechno dobré i zlé až do 
smrti.“ Skutečnou úctu si zaslouží všichni, kdo zachovávají ten-
to slib i za těžkých podmínek, když přijde nemoc či neštěstí a 
druhý je třeba jen na obtíž. Ale mohl by slušný člověk nechat na 
holičkách milovaného, když jej potká neštěstí? 
Manželská láska není sobectví ve dvou, kdy miluji proto, abych 
vyvolal odpověď a dosáhl zisku, příjemnosti či služby. Manžel-
ská láska je oboustranná a přináší potěšení, radost a štěstí, ale 
musí být darem bez vypočítavosti. Když roste, touží se rozdávat 
a chce být plodná. Těší se na děti, které jistě přinesou starosti a 
určitá omezení, ale vedou k dalšímu rozvoji, když se objeví nový 
rozměr lásky v otcovství a mateřství. Už nežijí jen pro sebe, ale 
společně pro děti. Zkušenost ukazuje, že ochotné přijetí dětí 
rozšiřuje srdce rodičů. 
Rodina je společenství 
Rodina je nová skutečnost. Z dvojice vzniklo společenství, man-
žel se stal otcem a manželka matkou. Je přítomen třetí. Otec se 
učí vyrovnávat s tím, že matka věnuje pozornost dítěti. To však 
není důvod k žárlení. Dítě - plod vzájemné lásky, nebude rozdě-
lovat, pokud budou i nadále dávat jeden druhému celou svou 
lásku a společně ji pak dávat dětem. Žádný nebude získávat 
děti na svou stranu, ale matka povede děti k otci a otec se bude 
radovat z lásky dětí k matce. Těžko vychovává jeden z rodičů, 
pokud je sám na to, aby lásku dítěti dával i vyžadoval. Výsled-
kem takové výchovy může být láska sobecká: miluji tě proto, 
abys ty miloval mě. Zatímco matka vedoucí dítě k otci a otec 
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k matce, mohou prakticky ukazovat, že láska je nezištné směřo-
vání k třetímu, ne půjčka za oplátku. 
Rodinu může potkat bolest, že nemohou mít vlastní děti. Na-
jdou-li odvahu k přijetí za vlastní nebo do pěstounské péče děti 
bez rodičů, jejich srdce se mohutně rozšíří. Podobně i postižené 
dítě může být pro manželství zkouškou, ale pokud je plně při-
jato, je cestou k objevení zvláštní hloubky lásky. 
Výchova dětí 
K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova. Jejím cílem 
jsou děti vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobré 
křesťany. Není to úkol lehký, ale když se podaří, je to nejlepší 
vysvědčení rodičů. „Nikdo nedá, co sám nemá,“ říká stará 
moudrost. Nejvíc to asi platí o učitelích a vychovatelích. Jiní 
říkají: „To, co jsi, křičí tak hlasitě, že neslyším to, co říkáš.“ I 
rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v sobě, co 
vyzařují, jaké prostředí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozu-
mí, ale vnímá a pamatuje si. Přebírá vzorce jednání. Největší díl 
výchovy se zvládá v předškolním věku, včetně výchovně vý-
znamné doby ještě před narozením. Harmonie manželů, pokoj 
a radost, ale i kázeň a řád, stejně jako důvěrný život s Bohem 
v době, kdy se čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou inves-
ticí do budoucnosti dítěte i dalších generací. 
Při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše 
kopie či bezchybné stroje, ale abychom jim vštípili smysl pro 
odpovědnost, řád a spravedlnost, ale i sociální návyky, ohled na 
druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky pomáhat (to se daří 
nejlépe v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět 
přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat. Jestli 
se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné přátelství 
s Bohem a vzbudit touhu líbit se mu, podařilo se to nejdůleži-
tější. 
Křesťanští rodiče nechají své děti co nejdříve pokřtít. Ke křtu 
vyberou kmotry, kteří jim budou pomáhat s náboženskou vý-
chovou dětí. Proto to mají být katolíci, kteří jsou biřmovaní 
(teprve biřmováním se získává právo na kmotrovství), a také 
podle víry žijí, aby mohli být dobrým příkladem. 
Rodina jako domácí církev 
Posvátnost rodiny zazáří, když rodina žije jako domácí církev, 
jako společenství víry, které staví na Božím slově, které se ne-
jen v rodině čte, ale i uvádí ve skutek a navzájem se o duchovní 
zkušenosti dělí. Společenství, které se modlí, které počítá 
s Bohem, chce se mu líbit a oslavovat ho, přivádí k němu další. 
I v rodinné církvi má své místo oběť. Každá bolest či nezdar 
nebo dobrovolné ovládnutí se může spojit s Ježíšovou obětí a 
darovat Bohu jako dar lásky. Přináší to požehnání a posvěcení 
domova i povznášející radost. Mnozí rodiče mají dobré zkuše-
nosti s tím, jak pro jednotlivé členy rodiny účinně vyprošovali 
Boží dary, když k modlitbám přidali dobrovolnou oběť z lásky. 
Skvělou zkušenost mají někteří také s tím, že svou rodinu svěřili 
Bohu, třeba formou zasvěcení rodiny. 
Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého šťast-
ným. Kdo nečekal nic pro sebe a toužil jen rozdávat, je vždy 
spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  (www.cirkev.cz, foto: Petr Synek, Člověk a Víra) 

BŮH JE STVOŘIL JAKO MUŽE A ŽENU 
Jedna legenda vypráví, že Bůh stvořil Adama jednou, ale Evu 
čtyřikrát… 
Na počátku Bůh stvořil Adama a nic lepšího už ho stvořit nena-
padlo. Adam byl šťastný uprostřed zeleně, vody, stromů; šťast-
ný, že byl stvořen a že se cítil svobodný. 
Po několika měsících však Adama přemohl smutek. Cítil se 
smutný, protože nic z toho, co viděl a dělal, mu nepřinášelo 
uspokojení. 
Bůh si všiml, že se Adam změnil a zeptal se ho: 
„Adame, co tě tak znepokojuje? Chybí ti něco k úplnému štěs-

tí?“ 
Adam odpověděl: „Pane, jestli nežádám příliš, rád bych měl 
někoho, s kým bych mohl s radostí sdílet to, co vidím, cítím a 
miluji.“ 
Bůh jej uvedl do spánku, a když se Adam vzbudil, našel vedle 
sebe tu největší nádheru, jakou kdy viděl. Ale nemohl tomu 
uvěřit. Bůh se ho otázal, zda je spokojený, ale Adam neodpově-
děl. Byl ohromený. Žádal sice společnost, ale Bůh jeho očeká-
vání předčil. Díval se na ni znovu a znovu, a když se na něj us-
mála, poskočil radostí. 
Uběhlo šest měsíců. Adam byl opět smutný. 
„Co se děje, Adame? Jsi zase nešťastný?“ 
Adam odpověděl, že nechce být nevděčný a žena že je okouzlu-
jící, ale byl by raději, kdyby si ji Bůh vzal. Řekl: „Ona je krásná, 
půvabná a okouzlující, ale připravila mě o svobodu. Už nemůžu 
jít, kam se mi zachce, neustále mi odporuje, vyžaduje, abych se 
po příchodu domů umyl, dlouho se připravuje, když s ní chci jít 
na procházku, budí mě v nevhodnou hodinu, chce lásku, když 
nemám chuť, a když chci já, tak nechce ona. Bezdůvodně pláče, 
zlobí se a je tvrdohlavá.“ 
„Znamená to tedy, že už se ti nelíbí,“ řekl Bůh. 
„Pane, líbí se mi, ale nestojí mi za to s ní žít. Odveď si ji. Chci 
zpátky svou svobodu.“ 
Bůh si ženu odvedl a za dva měsíce byl Adam opět smutný a 
Bohu přiznal: „Neber to jako nevděk, ale jde o Evu. Požádal 
jsem tě, aby sis ji odvedl, ale stýská se mi po ní. Jsem svobodný, 
ale zdá se mi, že všude slyším její hlas, vidím její úsměv, cítím 
její pohlazení. Myslím, že nemá cenu být svobodný, když ji 
nemám po boku.“ 
A Bůh mu Evu vrátil. 
Uplynuly dva roky a Adam se potřetí rozčílil a požádal Boha, 
aby si Evu odvedl. A Bůh si ji odvedl. Adama však znovu zachvá-
tilo hluboké zoufalství.‘ 
Bůh mu tedy slíbil, že mu Evu vrátí, ale požadoval: „Adame, 
ukončíme tuto dětskou hru. Buď přijmeš Evu s jejími nedostat-
ky, neboť i ona musela vydržet mnoho tvých vrtochů, nebo 
zůstaneš sám v ráji s opicemi a orangutány. Dobře si to rozmys-
li, protože když ji odvedu, už ji nikdy nevrátím!“ 
Adam se poškrábal na hlavě, vyžádal si čas na rozmyšlenou a 
odebral se do jeskyně. „Žít s ní je peklo, ale zároveň prožívám 
příjemné okamžiky. Žít bez ní je také peklo a bez příjemných 
okamžiků. Je lepší žít s ní než bez ní.“ 
A zůstal s Evou. Vzniklo tak nerozlučitelné manželství. 
Na pozadí humorného příběhu se můžu sám sebe ptát, co 
znamená soužití s jinými osobami… 
Možná rychle ztrácím trpělivost, když vidím nedostatky těch, s 
nimiž žiji… 
Předtím, než učiním nějaké rozhodnutí, mohl bych se zamyslet 
nad důsledky…      (z knihy Další příběhy pro uzdravení duše) 
 

ZA NĚKOHO MILÉHO 



Žehnáme-li druhému člověku, důvěřujeme slovům, která se 
nám rodí v srdci. Máme-li s tím přece jen potíže, snad nám 
pomůže následující modlitba: 

Milosrdný, dobrý Bože, 
požehnej mé sestře (bratru, dítěti, manželovi, příteli). 
Rozestři nad ním svou ochrannou ruku a dej 
jí všude zakusit svou uzdravující a milující blízkost. 
Pronikni ji svým svatým Duchem. 
Ať Tvůj svatý a uzdravující Duch prostoupí  
všechny hlubiny její duše. 
Uzdrav její rány. 
Oživ v ní vše, co odumřelo. 
Svlaž všechno, co vyprahlo. 
Přiveď ji k prameni požehnání, který tryská v jejím nitru. 
Ať se taková, jaká je, stane požehnáním pro všechny,  
s nimiž se setká. 
Dej jí důvěru, že žehnáš její cestě. 
Jdi tou cestou s ní, aby ji vedla ke stále větší vitalitě,  
svobodě a lásce. 
Amen.         (Elias Vella-Jsi požehnáním) 

 

MOHU TĚ OCHRÁNIT PŘED PÁDEM 
Chci pro tebe udělat víc, než tě pouze chránit před zlem. Chci 
také osvobodit tvé srdce od touhy hřešit. Když čelíš pokušení, 
převezmi pravomoc nad zlem a nahlas promlouvej má vysvobo-
zující slova - zjistíš tak, že mám větší moc než nepřítel tvé duše. 
Já jsem tvá Moc, tvé Bezpečí. Dokážu tě udržet na cestě 
k věčnému životu a zabránit tomu, aby něco zmařilo mou do-
konalou vůli s tebou. Oddělil jsem tě pro větší záměr, než jsou 
požitky, které tento svět nabízí. Proto ke mně volej, ještě než se 
chytíš do pasti, a já ti otevřu únikovou cestu. Hledej mě a já ti 
dám moc zvítězit. Čím víc budeš poznávat mou dobrotu, tím 
míň budeš toužit po dočasném pokušení. Jsem silný v každé tvé 
slabosti a dám ti sílu, abys prošel/la každou situací - anebo se jí 
vyhnul/a. Povstaň, vyjdi v mém jménu a dovol mi, abych ti 
pomohl žít vyrovnaně.  
S láskou tvůj Král a Ochránce   
                (Milované Princezně: milostné dopisy od tvého krále,                         
                 Sheri Rose Shepherd, upraveno) 

 
KOLIK MÁŠ PŘÁTEL? 
„Kolik si myslíte, že máte přátel?“ zeptal se jeden spolucestující 
druhého během nedávné cesty. Podíval jsem se na něj a před-
stíral jsem, že si čtu noviny. Ve skutečnosti jsem poslouchal 
jejich rozhovor, který mě vedl k zamyšlení. 
„Taky jsem si myslel, že jich mám hodně,“ řekl muž, „dokud 
jsem nemusel přehodnotit podstatu přátelství.“ 
„Kdo neví, co je to přítel?“ přemítal jsem. Ale v průběhu rozho-
voru jsem si uvědomil, že naše tradiční představa přátelství 
nevystihuje realitu přesně. 
Jeho další otázka směřovala více k podstatě. 
„Kolik lidí, které považujete za své přátele, byste pozval na 
svatbu?“ 
 

„Tak asi dvě stě až tři sta.“ 
„A na křest dítěte?“ 
„Tak asi sedmdesát až sto.“ 
„Kdybyste chtěl jít dnes večer do kina nebo na stadion, kolika 
osobám byste zavolal?“ 
„Nevím… snad patnácti až dvaceti.“ 
„Je vidět, že máte hodně přátel,“ řekl druhý muž s úsměvem. 
„Ale pro kolik z nich jsou důležité vaše osobních záležitosti, 
vaše problémy? S kolika sdílíte své ušlechtilé plány, osobní 
nebo rodinné problémy? Na ramenou kolika z nich byste se 
mohl vyplakat a cítit se pochopený? A kolik z nich se upřímně 
raduje z vašich úspěchů a na vlastní kůži prožívají vaše trápe-
ní?“ 
„Děláte mi to těžké,“ odpověděl,  „takových je už méně: dva 
nebo tři.“ 
„A kdyby jeden z těch dvou nebo tří byl smrtelně nemocen a 
zbývalo by mu pár měsíců života, nabídl byste jim, že se ujmete 
jejich rodin a postaráte se o vzdělání jejich dětí?“ 
„To je opravdu složité, nevybral bych z nich žádného.“ 
„Máte tedy hodně lidí, kteří vám dělají společnost, dva až tři 
dobré kamarády, avšak přítele žádného,“ zakončil podivný 
cestující. 
Musel jsem se upřímně zamyslet nad tím, jak je obtížné najít a 
především si udržet opravdové přátelství, neboť společníků a 
kamarádů máme všichni dost.  
A ty, kolik máš přátel?            (z knihy Příběhy pro uzdravení duše) 

 

KRÁTKÝ PŘÍBĚH NA ZAMYŠLENÍ 
Bylo období velkého sucha. Rostliny usychaly na vyprahlé zemi, 
dobytek i lidé se trápili žízní. Kukuřice na poli postupně chřadla 
a hrozilo, že brzy nebude ani co jíst. A tak se indiáni rozhodli 
požádat svého šamana, aby přivolal déšť. Šaman se vymlouval, 
že takové věci neumí. Ale když sucho neustávalo a prosby jeho 
lidí byly stále naléhavější, rozhodl se, že to zkusí… 
Zavřel se ve svém týpí a po tři dny meditoval, cvičil a vykonával 
všelijaké očistné praktiky. Čtvrtý den brzy ráno vyšel ven, sedl si 
na zem a čekal. Indiáni se kolem něj shromáždili a netrpělivě 
čekali s ním. Ale déšť nepřicházel, na obloze se neobjevil jediný 
mráček a slunce už zapadalo. Všichni zklamaně odešli, ale ša-
man trpělivě seděl 
dál. 
Když se krajinou 
rozhostila tma, 
prudce se zvedl vítr. 
Na půdu dopadly 
první kapičky vody, 
v mžiku se spustil 
hustý déšť. Indiáni 
vybíhali ze svých 
týpí, tancovali a 
radovali se, provolávali slávu svému šamanovi. „Ty jsi tak moc-
ný!“ říkali mu, „Přivolal jsi mraky, vítr a spustil jsi déšť!“ 
„Já?“ podivil se šaman. „Já nic nepřivolal, jsem člověk jako vy a 
člověk přece nemůže poroučet přírodě - větrům, mrakům ani 
dešťům. Já jsem se jen za ty tři dny dal do pořádku. A když jsem 
v pořádku já, pak i moje okolí by mělo být v pořádku.“ 
 

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCÍ SRPNU? 
9. - 14. 8.Farní tábor pro děti v Horní Lhotě 
16. 8.   Poutní mše svatá v Nedašově 
22. 8.   Mše svatá na Kaňúře za + otce Marka v 17:00  
   (sloužit bude otec František Cinciala) 
30. 8.    Tradiční farní den (více informací na plakátcích a     
   v oznamech, záleží na epidemiologické situaci v ČR a 
   nejnovějších opatřeních) 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA SRPEN 
 
1. 8. (SO) 7:00 Za + rodiče Holbovy, Miroslava Trochtu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Holbovu 
2. 8. (NE) 7:15 Za živé a + Anny z farnosti 
  9:00 Na poděkování za 60 let života, za dvoje + rodiče, + švagra a Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu, Ne 363 
  10:30 Za farníky 
3. 8. (PO) 18:30 Za + rodiče Jana a Annu Bůbelovy, jejich příbuzné, za + rodiče Vaculíkovy, jejich 5 synů, 2 zetě a snachu,           
  s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 353 
4. 8. (ÚT) 7:00 Za + Světlanku a dar víry pro živou rodinu, Ne 187 
5. 8. (ST) 18:30 Za + Jana Vaculíka, jeho sourozence, rodiče a Annu Súkanu, ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 77 
6. 8. (ČT) 18:30 Za + rodiče Karla a Annu Fojtíkovy a za živou rodinu, Ne 254 
7. 8. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + rodiče Boženu a Františka Miklasovy, za dar zdraví pro živou rodinu, NL 79 
8. 8. (SO) 7:00 Za + Annu Novosádovou (1. výročí úmrtí), jejího manžela Jana, jejich rodiče a za dar zdraví, ochranu  
  Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 110 
9. 8.  (NE) 7:15 Za + rodiče Novákovy, + prarodiče, + zetě a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 109 
  9:00 Na poděkování za dožití 80-ti let života, za + rodiče o obou stran, sourozence a duše v očistci, Boží požehnání 
  a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 7 
  10:30 Za farníky 
10. 8. (PO) 18:30 Za + Aloise a Anežku Fojtíkovy, za + Jana Fojtíka a za nemocnou manželku a ochranu Panny Marie  
  pro živou rodinu, NL 172 
11. 8. (ÚT) 7:00 Za + Petra, + otce, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Holbovou, Ne 278 
12. 8. (ST) 18:30 Za + Marii Kolínkovou (1. výročí úmrtí), + manžela a živou rodinu, Ne 67 
13. 8. (ČT) 7:00 Za dobrodince 
14. 8. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Anežku a Josefa Kolínkovy, sestru Raimundu, jejich rodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
  Kolínkovou, Ne274 
15. 8. (SO) 7:00 Za + Františka Fojtíka, sourozence, rodiče, švagry, švagrové a duše v očistci, požehnání a ochranu Boží pro 
  živou rodinu 
  18:30 Za živé a + Marie z naší farnosti 
16. 8. (NE) 7:15 Za živé a + poutníky svatohostýnské 
  9:00 Za + Marii Michalčíkovou, + Marii Rapantovou a Josefa a za živou rodinu, Ná 52 
  10:30 Za farníky  
17. 8. (PO) 18:30 Za + manžela Aloise Novosáda, rodiče z obou stran, sestru Annu, + švagry a švagrové, s prosbou o dar zdraví a 
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 13 
18. 8. (ÚT) 7:00 Za + Vincence Miklase, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 280 
19. 8. (ST) 18:30 Za + Ludmilu Mišovu, rodiče z obou stran, sourozence a Boží požehnání pro celou živou. rodinu, Ne 241 
20. 8. (ČT) 18:30 Za + Aloise Kolínka, + syna, + rodiče Markovy a syna Josefa, s prosbou o ochranu Panny Marie pro  
  živou rodinu Kolínkovu, Ne 185 
21. 8. (PÁ) 18:30 Za + Jana a Ludmilu Šenkeříkovy, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 16 
22. 8. (SO) 7:00 Za + Josefa Šerého, + dceru Jitku, dvoje + rodiče a za živou rodinu Šerých, NL 61 
23. 8. (NE) 7:15 Za + Anežku Fojtíkovou (1. výročí úmrtí), + manžela a za živou rodinu, NL 134 
  9:00 Poděkování za dožití životního jubilea Marie a Jana Holbových, ochranu Panny Marie do dalších let, s prosbou 
  o milosti a dary Ducha svatého pro živou rodinu, NL 24 
  10:30 Za farníky 
24. 8. (PO) 18:30 Za + Jiřího Kročka, + Františka Patockého, + Zdeňka Macháče, + Jana Diváckého a + Františka a Františku   
  Macháčovou, za Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu Macháčovou, Diváckou a  Patockou 
25. 8. (ÚT) 7:00 Za + Pavla Naňáka (5. výročí úmrtí), + otce a poděkování za 85 let života manželky Anny a ochranu Boží pro 
  živou rodinu, Ná 6 
26. 8. (ST) 18:30 Za + rodiče Fojtíkovy a Poláchovy, 3 + bratry, 2 + švagrové, 3 + švagry, s prosbou o zdraví pro celou živou  
  rodinu, Ná 38 
27. 8. (ČT) 18:30 Za + Jaroslava Macháče u příležitosti nedožitých 100 let, jeho + manželku, 2 + syny, + příbuzné a ochranu a 
  pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL  
28. 8. (PÁ) 18:30 Za + Petra Hořáka, + rodiče Hořákovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 40 
29. 8. (SO) 7:00 Za + rodiče Náňákovy, + dceru, + syna, + zetě Václava, s prosbou o dary Ducha svatého pro živé rodiny 
30. 8. (NE) 7:15 Za + rodiče Vaňkovy a + rodiče Filípkovy a jejich + syny, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 18 
  9:00 Za + rodiče Vaňkovy, Marii Pacíkovou, Emila a Anežku Dohnanských, za duše v očistci, + příbuzné a ochranu a 
  pomoc Boží pro živou rodinu, NL 161 
  10:30 Za farníky 
31. 8. (PO) 18:30 Za + Františka Nováka (1. výročí úmrtí) 

 

Muži a ženy, kteří se modlí, vědí, že naděje je silnější než sklíčenost. Věří, že láska je silnější 

než smrt, a že láska jistě jednou zvítězí, i když zatím nevíme, kdy a jak se to stane.                                                                          

             (papež František) 


