
 

ŘÍJEN 2020 
 17. 10.  22. Svatohubertská myslivecká pouť na 

  Hostýně 
 17. 10.  V 18:00 chvály na téma „Jsem s tebou“ 
 od 23. 10.  ŠKOLA PARTNERSTVÍ 2020/2021 - nabízí

 kurzy pro mladé páry a možnost 
 přípravy na manželství (do 19. 3. 2021) 

 31. 10.  Dušičková pobožnost 
 celý měsíc Modlitba růžence 

____________________________
Drazí farníci, 
měsíc září je za námi a v rukou držíte již říjnový Farníček. Jistě 
jsme všichni dobře obeznámeni s tím, co si v říjnu připomíná-
me a vůbec která modlitba je s tímto měsícem neodmyslitelně 
spjata. Jedná se o modlitbu Růžence, o níž se krásně vyjádřil 
papež Jan Pavel II. svými slovy: “Růženec je má nejmilejší 
modlitba. Je to modlitba podivuhodná. Podivuhodná svou 
prostotou a hloubkou.‘‘ Proto neopomínejme zařadit tuto 
prostou a velmi jednoduchou modlitbu s velkou hloubkou na 

náš seznam duchovních praktik! 😊 
Přestože jsme přesyceni množstvím informací o době koro-
navirové, najdete i tentokrát ve Farníčku článek o opatřeních 
v podobě roušek, který vyšel přímo v Katolickém týdeníku. 
Kromě této tématiky se podíváme i na to, jak je nezbytně 
důležité chodit v neděli na mši svatou s dětmi, na symboliku 
kříže a další snad poutavé a obohacující články. Současně 
prosíme, abyste věnovali pozornost oznamu o sjednocení gest 
a držení těla při mši svaté! 
Přejeme Vám příjemné počtení a mnoho Božího požehnání na 
celý měsíc.                                                                       L+J 

JAK DÁLE S ROUŠKAMI? 

,,Nosit roušku v kostele je pro mnohé z nás jistě velmi nepří-
jemná záležitost. Rádi si vidíme do tváře, určitě je to i nepoho-
dlné a únavné, ˮ uvádí generální sekretář České biskupské kon-
ference P. Stanislav Přibyl CSR. Jak ale dodává, neměli bychom 
ani nadále ztrácet ze zřetele vzájemné ohledy, pozornost jeden 
ke druhému. ,,Patří to k naší křesťanské identitě. Ne všichni 
návštěvníci bohoslužeb jsou přeci tak zdraví a v takové kondici, 
aby pro ně případná nákaza nebyla ohrožující. Buďme trpěliví, ˮ 
povzbuzuje návštěvníky bohoslužeb.  
Česká biskupská konference vyzvala věřící k dodržování povin-
nosti stanovených státními orgány už na začátku prázdnin. 
,,Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je 
místní civilní autority vyhlásí z důvodu většího výskytu one-
mocnění, ˮ připomněli čeští a moravští biskupové. 
Plošná povinnost nosit roušky i v kostelech platí v mnoha dal-
ších zemích včetně Francie, Itálie, Rakouska, Slovenska nebo 
Řecka. 
         (převzato z Katolického týdeníku, 25-31 srpen 2020, Karel Pučelík) 

SJEDNOCENÍ POSTOJŮ A GEST  
PŘI MŠI SVATÉ 
Jednota je základ církve a každého farního společenství. Tato 
jednota by se měla projevovat také v našich postojích během 
slavení eucharistické bohoslužby. Od 1.9.2020 vyšla po dohodě 
kněží v našem děkanátu přesná znění těchto postojů (nechci 
psát nařízení...), která bychom měli respektovat a věnovat jim 
patřičnou pozornost. I přestože již uplynula doba od těchto 
změn, stále se některé úkony dělají špatně a je potřeba si je 
ujasnit. (Samozřejmě i to ani nevypadá příliš dobře, když se lidé 
otáčejí a neví, kdy se postavit a kdy posadit…) Všechny postoje 
a jejich znění najdete na stránkách naší farnosti, ve vývěsce, ale 

i na stránkách děkanátu. Pojďme se tedy společně podívat, ve 
kterých úkonech se chybuje: 
1. Při nesení obětních darů klasicky sedíme a v SEDU SETRVÁ-
ME i během výzvy kněze (Modlete se bratři a sestry, aby se má i 
Vaše oběť zalíbila Bohu, Otci Všemohoucímu.) a i během naší 
odpovědi (Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa). Až po těch-
to slovech si STOUPÁME!!! (Ne dřív, jak to děláme teď!) 
2. Nyní tedy všichni stojíme během Svatý… a POKLEKÁME 
k eucharistické modlitbě (proměňování) až v okamžiku, kdy 
kněz vztáhne ruce nad dary (zjednodušeně až zacinkají minis-
tranti…). 
3. Je třeba zmínit i postoj před čtením evangelia, ale ten je 
velmi sporný (někdo si stoupá už v okamžiku, kdy tak učiní 
kněz, někdo čeká atd.). Pokud ve zpěvu před evangeliem nezní 
slavné Aleluja, měli bychom zůstat sedět. V opačném případě 
stoupáme. 
Proto apeluji na každého, aby se během mše svaté plně sou-
středil. Jedná se pouze o 2 (3) změny, které by neměli dělat 
nikomu problém. Samozřejmě se učíme postupně s odstupem 
času, ale pokud je tato změna zavedena k vůli jakési jednotě, 
měla by být tato jednota zřetelná...                                          L. F. 

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ  
- MISIJNÍ NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2020 
Misijní neděle, kterou oslavíme 18. října 2020, se nese v du-
chu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 
6,8) 

Toto volání vychází 
z Božího srdce, z jeho 
milosrdenství a 
v současné světové krizi 
se obrací na církev i na 
lidstvo. „Jako učedníci 
evangelia jsme byli náhle 
zasaženi nečekanou a 
prudkou bouří. Uvědomili 
jsme si, že plujeme na 
stejné lodi, jsme slabí a 
dezorientovaní, současně 
však důležití a potřební. 
Jsme povoláni, abychom 
veslovali společně. Potře-
bujeme vzájemné po-
vzbuzení a útěchu. Všich-

ni jsme na stejné lodi,” píše v poselství pro letošní rok papež 
František. 
Zatímco v minulém roce představovala Misijní neděle zakonče-
ní Mimořádného misijního měsíce října, tak ta letošní bude 
naopak příležitostí uvědomit si, nakolik zůstalo naše nadšení 
pro misie živé. Spojením jednotlivých farností na celém světě v 
modlitbě a příspěvkem do sbírky vytváříme výjimečné spole-
čenství solidarity, které obzvláště letos nabývá na významu, jak 



vyplývá i ze slov samotného Svatého otce, jenž nám připomíná, 
že všichni tvoříme posádku jedné lodě, a výzvou pandemie je 
pochopit, co nám jejím prostřednictvím chce Bůh sdělit: 
Jsme jako učedníci, kteří jednomyslně a s úzkostí volají: 
,Hyneme!‘ I my jsme si uvědomili, že dál nemůžeme jít každý na 
svou pěst, ale společně. Jsme opravdu vystrašení, dezoriento-
vaní a bojíme se. Skrze bolest a smrt zakoušíme lidskou křeh-
kost; současně však vnímáme svou silnou touhu po životě a po 
osvobození od zlého. V tomto kontextu se misijní povolání a 
výzva vyjít z lásky k Bohu a k bližnímu ze sebe ukazuje jako 
šance sloužit, sdílet, přimlouvat se. Misijní poslání, se kterým se 
Bůh obrací ke každému, nás vyvádí z vystrašeného 
a uzavřeného „já“ a skrze darování sebe sama nás přivádí 
k novému „já“. (…) Výzvou pro misijní poslání církve je pochopit, 
co nám v této době pandemie říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, 
izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, 
kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo 
přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají 
co jíst. Povinnost dodržovat fyzické rozestupy a zůstávat doma 
je pro nás výzvou, abychom pochopili, že potřebujeme spole-
čenské vztahy a komunitární vztah s Bohem. Tato situace by 
v nás v žádném případě neměla stupňovat nedůvěru a lhostej-
nost, ale měla by vést k větší pozornosti v našem vztahu 
k druhým lidem. Skrze modlitbu, ve které se Bůh dotýká našeho 
srdce a přetváří ho, se otevřeme potřebám lásky, důstojnosti 
a svobody našich bratří, jako i péči o tvorstvo. Skutečnost, že se 
s celou církví nemůžeme scházet ke slavení eucharistie, nám 
umožnila sdílet situaci mnoha křesťanských komunit, které 
nemohou slavit mši svatou každou neděli. Otázkou, kterou nám 
Bůh v této situaci klade: „Koho pošlu?“, se znovu obrací na nás 
a očekává od nás velkodušnou a přesvědčivou odpověď: „Zde 
jsem, mne pošli!“ Bůh stále znovu hledá, koho poslat do světa 
a k národům, abychom vydávali svědectví o jeho lásce, o jeho 
záchraně od hříchu a smrti, o jeho vysvobození od zlého. 

Bože, náš Otče, 
dej nám odvahu proroků. 

S pohledem do budoucnosti 
chceme s důvěrou odpovědět: 

„Zde jsem, pošli mě!“ 
Otevři naši mysl 

a naše srdce pro Tvé Slovo. 
Pane Ježíši, 

dnes nás každého osobně voláš: 
„Pojď a následuj mě!“ 

Svěřujeme ti všechny misionáře, 
ať je Duch Svatý i nadále posiluje. 

Ať jsou všichni pokřtění 
živými svědky Tvého milosrdenství. Amen. 

 

6 VĚCÍ, KTERÉ SE VAŠE DĚTI NAUČÍ, KDYŽ 
V NEDĚLI VYNECHÁTE MŠI SVATOU 
Netrvá nám dlouho, než si jako rodiče uvědomíme, že naše děti 
absorbují všechno, co děláme a říkáme. Vzpomínám si, když 
jsem poprvé slyšela, jak si má dvouletá dcera jednou hluboce 
povzdechla: ,, Ó, můj Bože. Nezvládám to.“ Její tón a výraz byly 
přesně jako moje. 
Někdy se setkáte tváří v tvář svým vlastním hříšným návykům 
skrze slova a skutky svých dětí. 
Nedávno jsem byla na křtu, při kterém kněz připomenul každé 
přítomné osobě, že právě pokřtěné dítě se bude prostřednic-
tvím jeho skutků dozvídat o Bohu a jak na Něj reagovat. Kdyby 
naše dítě vidělo svědectví o naší modlitbě, naučilo by se mod-
litbě, ale pokud by dítě nevidělo komunikaci s Bohem od lidí ve 
svém životě, dozví se od nás pouze to, že to nebylo potřebné. 

I přestože nikdo z nás není dokonalý, máme zodpovědnost za 
chování, které chceme, aby naše dítě napodobovalo. Stejně, 
jako se děti učí z toho, co děláme, také se učí z toho, co nedě-
láme.  
Když každou neděli vynecháme prioritní návštěvu nedělní mše 
svaté, srdcím našich dětí se nedostane slovo o víře a životě 
s Bohem.  
6 věcí, které se děti naučí, když v neděli vynechají mši svatou: 
BŮH JE DŮLEŽITÝ, ALE NE AŽ TAK DŮLEŽITÝ 
Trávit čas s Bohem je určitě skvělé, ale jen tehdy, pokud je to 
pro mě výhodné. Fotbalové zápasy, spánek a … (vložte aktivitu 
podle sebe) jsou důležitější než snaha být s Bohem jednu hodi-
nu týdně aspoň v nedělní mši svatou. 
BŮH VE SKUTEČNOSTI NEVÍ, CO ŘÍKÁ 
Ano, je to přikázání, aby byl Pánův den zasvěcený, ale bůh ne-
chápe, jak jsme z celého pracovního týdne utahaní, znechucení, 
takže si můžeme na základě okolností našeho života rozhod-
nout, co vlastně znamená toto přikázání o neděli a všechny 
Jeho další přikázání. Je na nás, abychom si vybrali, které 
z Božích přikázání chceme dodržovat. 
CÍRKEV VE SKUTEČNOSTI NEOČEKÁVÁ, ŽE SE BUDEME DRŽET 
JEJÍHO UČENÍ 
Ano, církev nám káže navštěvovat mši v neděli, ale církev ne-
chápe, jak jsme zaneprázdnění, kolik máme dětí nebo jak jsme 
unavení, takže se můžeme na základě okolností našeho života 
rozhodnout, co tím církev opravdu říká. 
MŠE SVATÁ JE O MNĚ A O TOM, CO SÁM NABÍD-
NU/NENABÍDNU JINÝM 
Když chodíme na mši svatou, jak se nám líbí, jako bychom za-
pomněli, že jít na mši buduje církevní komunitu. Vaše farnost 
může vyžadovat, abyste byli lektorem, zpívali ve sboru nebo se 
rozdělili či nesli obětní dary. Vidět svoji rodinu v kostele může 
být právě to, co starší člověk potřebuje, aby mu to přineslo 
radost do osamocené neděle. Existuje mnoho důvodů, proč 
jsme společenstvím víry, a proč se setkáváme při bohoslužbách. 
POKUD JSOU VĚCI TĚŽKÉ - NUDNÉ, NEMUSÍME JE DĚLAT 
Když nechodíme na mši a našim dětem říkáme, že je to proto, 
že je mše nudná anebo z toho nic nemáme, naše děti se dozví, 
že musíme dělat jen ty věci, které jsou zábavné a vzrušující, 
Toto jednoduše neplatí, pokud jde o naši víru a každodenní 
život. Většině lidí se nezdá zábavné a vzrušující platit daně, ale 
stále to musíme dělat. 
POCHYBOVAT O PRAVÉ PŘÍTOMNOSTI JEŽÍŠE V EUCHARISTII A 
MILOSTECH, KTERÉ POCHÁZÍ Z JEHO PROMĚNĚNÍ 
Pokud skutečně věříme, že Ježíš je přítomný v eucharistii a že 
k nám přichází každou neděli při mši svaté, co by Vás od Něj 
odradilo? Proč byste nechtěli dostávat milosti, které uděluje 
prostřednictvím tohoto neuvěřitelného daru. Náš katechismus 
nás učí: Eucharistie je srdcem a vrcholem života církve, protože 
v ní Kristus spojuje svou církev a všechny její členy se svou 
obětí chvály a díkuvzdání a nabízí ji tak navždy na kříži svému 
Otci, touto obětí vylévá milost spásy na své tělo, které je církví. 
Rodiče, vím a úplně chápu, jak těžké je přivést dítě do kostela. 
Často, když opouštím mši, cítím se, jako bych právě soutěžila 
v zápase. Bez ohledu na to, jak moc plánuji a připravuji, mám 
spoustu dní, kdy jsou děti úplně jiné než andělské. Je to bitka. 
Je to však boj, který stojí za to bojovat. Není lepší místo kam 
zavést naše děti než k Ježíšovým nohám. Není lepší lekce, než je 
naučit, jak dát Boha na první místo vždy, bez ohledu na to, co 
se děje v našich životech anebo jak těžké je být na mši. Hádejte, 
co se stane, když budete čekat na to, abyste děti přivedli na 
mši, pokud se nebudou umět chovat lépe anebo Váš život ne-
bude tak zaneprázdněný? Budete čekat týdny zbytečně, toto se 
nestane. Satan nám vždy poskytne výmluvu, abychom vynecha-
li oslavu nejvyšší formy modlitby, kterou na Zemi máme, ale 



Bůh nám vždy dá milosti, abychom odpověděli ano, když požá-
dáme o pomoc. 
Udělejte z nedělní mše svaté jednu stabilní věc, kterou Vaše 
rodina bude neustále dělat společně. Věřte mi, že požehnání a 
milosti, které vycházejí z tohoto společného zvyku, změní Váš 
rodinný život mocným a zázračným způsobem. 

(Modlitba.sk o Bohu, človeku a ich vzťahu, Ivanka Paúrová,  
ze slovenského originálu přeloženo a upraveno) 

KŘÍŽEK Z IZOLEPY VYPADAL HROZNĚ 

KDYŽ MI BYLO DVANÁCT LET 
Když mi bylo asi dvanáct let, rozhodl jsem se pro křest. V té 
době jsem zatoužil nosit na krku křížek. A protože jsem žádný 
neměl, vyrobil jsem si jej. Ze špejlí jsem vytvořil malý křížek, 
položil jej na kůži, tu jsem obšil, celé to přelepil izolepou a za-
věsil na krk. Muselo to vypadat hrozně. I spolužáci na základní 
škole mi říkali, že je to strašné a ať to sundám. Já jsem ho tedy 
nosil pod tričkem, než jsem měl možnost si koupit nějaký jiný. 
KŘÍŽEK UKRYTÝ POD OBLEČENÍM 
Možná, že někdo nosí křížek raději pod oblečením, aby se na 
něj druzí divně nedívali. Důležitější, než šperk na krku je samo-
zřejmě znamení kříže, které máme v srdci. Ale je také pravda, 
že to, co máme ve svém nitru, může a má být vidět také nave-
nek. A do našeho života přece patří také osobní věci, výzdoba 
domácnosti či prvky krajiny. Líbí se mi proto, když v přírodě 
potkám opravený kříž, je mi sympatické, když si středoškoláci 
namalují nenápadnou značku kříže na obal svých školních seši-

tů, jsem rád, když vidím, že krucifix visí u lidí doma. Znamení 
kříže je znamením Krista, který nás křížem zachránil. (Radek 
Tichý) 
ZNAMENÍ LÁSKY PROJEVENÉ AŽ DO KONCE 
Pokřižovat se po probuzení, před jídlem, v nebezpečí, na obra-
nu před zlem a před spaním znamená říct sobě i druhým, komu 
patříme a kým chceme být. Naše řeč, myšlení, pohled i jednání 
se nachází pod znamením kříže, tedy pod znamením Ježíšovy 
lásky projevené až do konce. Ti, kdo se připravují na křest (ka-
techumeni) jsou označováni křížem spolu s těmito slovy: „Při-
jměte znamení kříže na uši, abyste naslouchali Pánovu hlasu“, 
na oči, abyste spatřili zář Boží tváře, na ústa, abyste odpovídali 
Božímu slovu, na hruď, aby Kristus vírou přebýval ve vašich 
srdcích a na ramena, abyste nesli sladké Kristovo jho.“ Křesťany 
se stáváme do té míry, v jaké se do nás vtiskne Ježíšův kříž… 
(Papež František) 
KŘÍŽEM PROTI ĎÁBLU 
Když jsi pokoušen, označ se na svém čele znamením kříže. Ne-
boť toto znamení utrpení je postaveno proti ďáblu jako brnění. 
Znamení kříže dokazuje naši víru, která je nyní v nás, víra, která 
je nám daná skrze Beránka dokonalého. Označíme-li se takto 
rukou na čele, budeme uchránění před tím, který nás chce 
zahubit.      (Neznámý autor) 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE 
V OČISTCI JE MOŽNÉ ZÍSKAT  
UŽ PŘED 1. LISTOPADEM 
Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) pro-
dloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 
79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdr-
žet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před 
Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.   
Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbi-
tovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky 
pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.   
Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do 
roku 2026.  
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci 
jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit 
hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na 
úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou 
zpověď.  
 + Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference 
                                                                                                (www.cirkev.cz) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OHLÉDNUTÍ  ZA „TEČKOU ZA LÉTEM“ 
Přestože předpověď počasí nebyla zrovna příznivá, sešli se v neděli 30. srpna v Návojné na Stráni děti a jejich rodiče a prarodiče, aby 
společnou modlitbou a hrou v přírodě udělali pomyslnou „tečku“ za létem a prázdninami. Byly připraveny různé hry a aktivity neje-
nom pro děti, ale i pro dospělé a celé rodiny. Těm, kterým vyhládlo, jistě přišlo vhod pohoštění v podobě langošů anebo „hadů“ 
z kynutého těsta, pečených na ohni. 
Děkujeme našemu nebeskému Otci nejenom za toto krásné nedělní odpoledne, ale i za celé prázdniny, které naše děti mohly prožít ve 
zdraví, s kamarády, rodiči i prarodiči. Poděkování si zaslouží také Obec Návojná za přípravu zázemí pro tuto akci, a také Obec Nedašo-
va Lhota a další, kdo zajistili ceny do soutěží, kdo přispěli finančně anebo prostě „přiložili ruku k dílu“ :-D 

 

 

 

 

 

 

 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ŘÍJEN - Od 5. 10. večerní mše svaté od 17:15 
1. 10. (ČT) 18:30 Poděkování Pánu Bohu za dar zdraví, ochranu, všechny přijaté dary a milosti a za celou ž. rodinu 
2. 10. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + rodiče Františka a Ludmilu Šenkeříkovy, Ne 260 
3. 10. (SO) 7:00 Za + Františka Macháče (nedožitých 70 let), za + rodiče, syna, dceru, zetě, vnuka, snachu a + Josefa 
  Fojtíka a Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu, NL 155 
4. 10. (NE) 7:15 Za Františka a Marii Fojtíkovy, prarodiče a poděkování za dožití 70-ti let života, Boží požehnání a 
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 37 
  9:00 Za + Zdeňka Mráze, za duše v očistci a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 181 
  10:30 Za farníky 
5. 10. (PO) 17:15 Za + Jana Solaře, + rodiče z obou stran a všechny příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro celou živou 
  rodinu, Ne 96 
6. 10. (ÚT) 7:00 Za + manžele Švachovy, + rodiče z obou stran, ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu, Ná 94 
7. 10. (ST) 17:15 Za + Františka Mišuna, NL 202 
8. 10. (ČT) 17:15 Za + rodiče Zvonkovy, jejich + děti, 2 zetě, 2 snachy, + vnuka Pavla, ochranu a pomoc Boží pro  
  živou rodinu, Ne 284 
9. 10. (PÁ) 17:15 Za + Václava Lysáčka, rodiče z obou stran, + sourozence, švagry a ochranu Panny Marie pro živou 
  rodinu, NL 198 
10. 10. (SO) 7:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 75-ti let Josefa a + rodiče, bratra, zetě a za ochranu a Boží  
  požehnání do dalšího života, Ne 271 
11. 10. (NE) 7:15 Za manžela, jeho bratry a sestry, rodiče z obou stran, s prosbou o Boží ochranu pro ž. rod., Ne 231 
  9:00  
  10:30 Za farníky 
12. 10. (PO) 17:15 Za dvoje + rodiče, děti a příbuzné, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé, NL 41 
13. 10. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
14. 10. (ST) 17:15 Za Františka Fojtíka, manželku, 2 bratry, rodiče a celou živou rodinu, NL 66 
15. 10. (ČT) 17:15 Za + rodinu Krahulcovu, Šafaříkovu, Masařovu, za nedožitých 100 let Františka, + syna Mariána a 
  živou rodinu, Ne 47 
16. 10. (PÁ) 17:15 Za + Jarolíma Kolínka, za + rodiče Šenkeříkovy, 2 syny, 2 švagrové a duše v očistci, Ne 255 
17. 10. (SO) 7:00 Za + Josefa Měřičku (1. výročí úmrtí) 
18. 10. (NE) 7:15 Za všechny + z rodiny Měřičkové, Fojtíkové a Chamajové, Ne 363 
  9:00 Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 131 
  10:30 Za farníky 
19. 10. (PO) 17:15 Za + Marii Ptáčkovou, + rodiče Šebákovy, za dar víry a požehnání pro živou rodinu, Ná 151 
20. 10. (ÚT) 7:00 Za + Anežku a Milana Gašpárkovy, + rodiče Vaculíkovy, ochranu a Boží požehnání pro ž. r., Ne 198 
21. 10. (ST) 17:15 Za + Ludmilu Rebrovu, + rodiče Sívkovy, dva sourozence a za dar zdraví a pomoc Boží pro celou  
  živou rodinu, Ná 144 
22. 10. (ČT) 17:15 Za + Zdeňka Kozubíka, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 168  
23. 10. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Macháčovy a + rodiny Bartošovy, Ďulíkovy a Gabosovy a za ochranu a pomoc Boží a 
  Panny Marie pro živou rodinu, Ná 105 
24. 10. (SO) 7:00 Za + rodiče Novákovy, Řehákovy, jejich + děti, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 
  Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 14 
25. 10. (NE) 7:15 Za + rodiče Solařovy, za + rodiče Pacíkovy, jejich příbuzné a duše v očistci a ochranu Boží pro celou 
  živou rodinu, NL 65 
  9:00 Za rodiče Vaňkovy, syna, 3 zetě, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Vaňkovu a 
  Novákovu, Ne 298 
  10:30 Za farníky 
26. 10. (PO) 17:15 Za + Marii Svobodovou, rodiče Macháčovy a Svobodovy, ochranu a pomoc Boží pro ž. rod., Ná 102 
27. 10. (ÚT) 7:00 Za + Františka Šánka, + rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Šánkovu 
28. 10. (ST) 17:15 Za + Aloise Holbu, + rodiče, bratra, švagra, kmotry a duše v očistci a + příbuzné, Ne 242 
29. 10. (ČT) 17:15 Poděkování za dožití 70-ti let života, + manžela, vnuka Jarečka, rodiče z obou stran, 2 švagry,  
  ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 142 
30. 10. (PÁ) 17:15 Za rodiče Aloise a Marii Novákovy a rodiče z obou stran a Františku Holbovu a syna, Ne 87 
31. 10. (SO) 14:00 Za zemřelé farníky + dušičková pobožnost 

 

Stýkej se s lidmi, kteří opatrují srdce jako srdce dítěte. Uč se z údivu, pěstuj úžas. 

Žij, miluj, sni, věř. A s milostí Boží nikdy nezoufej.                          
(papež František) 


