
 

DUBEN 2021 
 1. - 4. 4. Velikonoční triduum 

 11. 4. Neděle Božího milosrdenství 

 každý den ve 20:00 modlitba růžence za ukončení 

pandemie 

_____________________________

Drazí farníci, 
v měsíci dubnu, konkrétně 9. 4., oslaví své 60. narozeniny náš 
otec Marek Kurzyński. Touto cestou bychom mu chtěli k jeho 
životnímu jubileu pogratu-
lovat. Celá farnost přeje 
otci Markovi do dalších let 
pevné zdraví, štěstí, lásku, 
ochranu Panny Marie a 
hojnost Božího požehnání. 
Také neuhasínající věrnost 
Bohu, vytrvalost a mnoho 
sil v kněžské službě a rov-
něž vedení Duchem svatým 
na všech jeho cestách pl-
ných radostí i starostí. Otci 
také děkujeme za veškerou jeho dosavadní službu v naší far-
nosti. V neděli 11. 4. bude za otce Marka sloužena mše svatá 
v 15:00, při které mu bude zástupci farnosti k jeho narozeni-
nám osobně popřáno. 

Od radostné zprávy musí-
me přejít i k té smutnější.  
V březnu odešel na věčnost  
P. Stanislav Maliński MIC, 
dlouholetý  
kaplan brumovské a neda-
šovské farnosti. Za jeho 
službu Bohu děkujeme a 
v modlitbě vyprošujeme, 
aby ho Pán přijal k sobě do 
Otcovské vlasti.  
Odpočinutí věčné, dej mu 
Pane, a světlo věčné ať mu 
svítí, ať odpočívá ve sva-
tém pokoji. Amen.  

 

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

JAK PROŽÍT VELIKONOČNÍ TRIDUUM? 
ZELENÝ ČTVRTEK 
 Po mši svaté je eucharistie odnesena na místo, které symbo-

lizuje Getsemanskou zahradu. Po mši ji navštiv a chvíli zde 
spočiň v tiché modlitbě. 

 Ježíš poslední večeři slavil se svými učedníky. Setkej se večer 
s lidmi, na kterých ti záleží. Spolu se můžete bavit o významu 
Velikonoc a o tom, jak je prožíváte. 

 Při mši svaté utichají zvony a obnažují se oltáře. Ukliď si do-
ma, schovej zbytečné dekorace, vytvoř si na pátek a sobotu 
podobnou atmosféru, jaká panuje ve všech kostelích. 

VELKÝ PÁTEK 
 Vstaň dnes o trochu dříve a připrav svoje srdce na den, kdy si 

připomínáme Ježíšovu smrt. Přečti si pašije nebo deset mi-
nut setrvej v mlčení.  

 Zkus dnešek prožít opravdu bez internetu, mobilu, počítače, 
sociálních sítí a všech podobných lákadel. Všechno vypni 
kromě svého srdce. 

 Věnuj čas četbě pašijové příběhu. Zvol si některou postavu, 
která je ti blízká a při četbě si představuj, že stojíš na jejím 
místě. 

 Zúčastni se křížové cesty v kostele. Pokud tuto příležitost 
nemáš, udělej si s rodinou vlastní křížovou cestu v přírodě.  

 Zamysli se nad tím, s čím v životě poslední dobou bojuješ. 
Daří se ti to či nikoli? Až budeš při obřadech poklekat před 
křížem, řekni Ježíši o svých chybách, které tě v životě mo-
mentálně nejvíce ubíjí. 

BÍLÁ SOBOTA 
 Prožij den v tichosti. V pátek utichly všechny zvony i hudební 

nástroje v kostele. Vytvoř si proto i ty atmosféru ticha. 

 Navštiv Boží hrob v kostele. 

 Podle tradice se v tento den nepracuje. Čekají tě povinnosti 
a těžká práce? Zkus to nechat dnes být a raději si zajdi na ti-
ché místo a přemýšlej nad významem Bílé soboty. Co pro mě 
tento den znamená? 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
 Popřemýšlej nad vším, za co bys chtěl Bohu vzdát dík. 

 Představ si, kdyby zemřel někdo tvému srdci velmi blízký a za 
tři dny by stál u prahu tvých dveří a řekl: Tak jsem tady. Co 
bys dělal? Objal bys ho? Oslavoval? Děkoval? Dnes máš pří-
ležitost to stejné udělat pro Ježíše. 

 

Toto je den, který učinil Hospodin,  

jásejme a radujme se z něho! (Ž 118,24) 

 

 

 

Přejeme Vám požehnané  

velikonoční svátky  

naplněné radostí ze zmrtvýchvstání  

našeho Vykupitele Ježíše Krista. 



NÁSLEDOVAT 
Jak mohl Ježíš přemoci zlo? 
Jak mohl překonat smrt? 
Co znamenají tyto dva výrazy: „přemoci zlo; překonat smrt?“ 
Po Nazaretu se nic nezměnilo; nezměnilo se nic ani po Kalvárii. 
Svět nadále existoval se všemi svými hanebnostmi, se svými 
masakry, člověk dále kráčel se svými slzami a se svým otroctvím. 
Co se to událo, proč můžeme dnes říci: „Ježíš nás spasil?“ 
Právě zde spočívá náš problém, který, chceme-li překonat, mu-
síme vidět jasně. 
Ježíš svým životem přemohl sám na sobě zlo, svou smrtí smrt 
pohltil. 
Dal nám svým životem příklad, jak žít, svou smrtí nám ukázal, jak 
přemoci zlo a zničit smrt. 
Člověče, chceš se osvobodit od zla, které tě utlačuje? 
Dělej to, co dělal Ježíš. 
Chceš zničit smrt, která tě sužuje? 
Zemři z lásky, jak to učinil Ježíš. 
Přemoci zlo, které se tě snaží ovládnout, proměnit svou smrt v 
úkon lásky, to znamená podstoupit nutnou zkoušku, abychom 
vešli do království, které je královstvím pokoje, svobody, spra-
vedlnosti a lásky. 
Nikdo nemůže absolvovat tuto zkoušku za nás. 
Je pravda, že nás Ježíš spasil, ale nechal na nás, abychom se 
snažili dojít spásy. Jeho smrt ospravedlnila všechny, protože on 
je Boží syn, ale do nebeského království nás na zádech nevyne-
se, vybízí nás, abychom ho následovali. Po Ježíšově přinesené 
oběti má každý z nás možnost být spasen, ale každý z nás musí 
sám dojít spásy. 
V tom spočívá hodnota člověka, který je synem před Otcem. 
V tom spočívá hodnota lidského utrpení. 
V tom spočívá svoboda. 

 

JAKÝ JE BŮH? 
Lidé mají různé představy o tom, jaký je Bůh. Nicméně všechny 
lidské představy jsou pouze naše představy. Bůh sám ve svém 
slovu (Bibli) jasně zjevuje svůj charakter, aby každý mohl poznat, 
jaký Bůh je: 

 Bůh je svatý - „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohou-
cí, ten, který byl a který jest a který přichází.“ (Zjevení 4:8) 

 Bůh je vševědoucí - „Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, 
neobstojí před ním lidské činy.“ (1Sam 2:3) 

 Bůh je všemocný- „Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak 
tomu je s Všemocným.“ (Job 27:11) 

 Bůh je milující - „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.“ (Jan 3:16) 

 Bůh je spravedlivý - „Oblak a mrákota jsou kolem něho, 
spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.“ (Žalm 97:2) 

 Bůh je milosrdný, slitovný a plný milosti - „Hospodin je 
slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;“ (Žalm 
103:8) 

 Bůh je plný milosti - „Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš 
Bůh se slitovává.“ (Žalm 116:5) 

 Bůh je věčný - „Avšak Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý 
a Král věčný.“ (Jer 10:10) 

 Bůh je nesmrtelný - „On jediný je nesmrtelný a přebývá v 
nepřístupném světle; “ (1Tim 6:16) 

 Bůh je dobrý - „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině 
Bůh.“ (Marek 10:18) 

 

ROK RODINY 
AMORIS  LAETITIA 
Počínaje 19. březnem 
2021 vyhlašuje papež 
František zvláštní rok 
rodiny. Jak oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, datum 
slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím 
zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul 
tohoto zvláštního roku „Rodina Amoris laetitia“, který vyvrcholí 
10. Světovým setkáním rodin, plánovaným na červen 2022 v 
Římě.  
Rok rodiny má tyto cíle: 

 Sdílet obsah apoštolské exhortace Amoris laetitia, aby “lidé 
prožívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a 
celý život” (AL 200). Rodina, která objevuje a zažívá jak radost 
z daru, který má, tak z daru, kterým je pro Církev a společnost, 
”se může stát světlem v temnotě světa” (AL 66). A dnešní svět 
toto světlo rozhodně potřebuje! 

 Ukazovat, že svátost manželství je dar, který v sobě nese sílu 
k proměně lidské lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodiny jít 
společně a uplatňovat smysl pro spoluodpovědnost a vzájem-
ně se pastoračně doplňovat podle různých povolání v Církvi 
(srov. AL 203). 

 Uschopnit rodiny k aktivnímu apoštolátu. K tomu je zapotřebí, 
“aby evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno do rodi-
ny” (AL 200). Po čase se rodina učedníků změní v rodinu misi-
onářů. 

 Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že je důležité růst v prav-
dě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují. 

 Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát rodiny tak, aby zahrnoval 
manželské páry, děti, mladé lidi, starší osoby a situace, kde se 
projevuje křehkost rodiny. 

                                                                                         (církev.cz, rodiny.cz) 

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

UPOZORNĚNÍ 

Od neděle 11. dubna 2021 budou nedělní 

mše svaté v 9:00 hodin slouženy pouze 

za přítomnosti dětí, které se připravují 

k prvnímu svatému přijímání, a jejich rodičů 

a členů rodiny, která má na tuto mši svatou 

zapsaný úmysl.  

 

https://ddmastra-my.sharepoint.com/personal/kucerova_rodiny_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FWEBY%20PROLINK%2FAmoris%20laetitia%20%2D%20cel%C3%BD%20dokument%2FPape%C5%BE%20Franti%C5%A1ek%20%282016%29%20Amoris%20laetitia%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FWEBY%20PROLINK%2FAmoris%20laetitia%20%2D%20cel%C3%BD%20dokument&originalPath=aHR0cHM6Ly9kZG1hc3RyYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9rdWNlcm92YV9yb2RpbnlfY3ovRWJKSmEyUnRoMnRDalpQaDJmNG1BeElCWHc2YndVWHNXRFZkT2FWaS1VVXBrUT9ydGltZT1RZlZ1RU1ybjJFZw


BEZ PŘIJÍMÁNÍ SVATÝCH SVÁTOSTÍ? 
Jsou to základní pravdy víry: Bůh je jeden…Desatero - poznání 
dobra a zla a 7 svátostí. Viditelná znamení neviditelné milosti. 
Tedy Kristem ustanovené cesta, jak naprosto jistě a jasně ve víře 
přijímat MILOST BOŽÍ - SAMOTNÉHO BOHA - POSVĚCUJÍCÍ A 
POMÁHAJÍCÍ. 
Svátost křtu, svátost smíření (jako obnova sv. křtu - odpuštění 
hříchů), svátost oltářní (zpřítomnění oběti jediného Krista Ve-
lekněze skrze svátostné kněžství ve spojení s obecným kněž-
stvím každého pokřtěného křesťana), svátost biřmování, svá-
tost manželství, svátost kněžství a svátost nemocných.  
Ani jednu z těchto 7 svátostí nelze ani udělit, ani přijmout tzv. 
on-line. Teda přes obrazovku počítače, internet, TV Noe či rádio 
Proglas (i když to vše jako modlitba je jistě velmi dobré). Ani 
jakýkoliv dispens nám neumožní přijetí svatých svátostí a zní to 
velmi zle, ale - stále více si zvykáme na život bez svatých svá-
tostí. 
V životě každého křesťana - a zde opravdu nezáleží na konfesi -
není jediné, ale je naprosto nenahraditelné kněžství - Kristova 
oběť - a to na odpuštění hříchů.  
Plnost kněžství nástupců apoštolů - biskupů, kteří jediní pak 
mohou předat vybraným mužům (ne ženám!!!!) svátostné kněž-
ství a tito pak ve spojení s pokřtěnými muži i ženami (jsou jen 
dvě pohlaví - jak Bůh člověka stvořil - Genesis 1, 27) v obecném 
kněžství každého pokřtěného tuto kalvárskou vykupitelskou 
oběť zpřítomňují.  
Víme, že živého Boha současně přijímáme v živém Božím Slovu 
skrze Bibli, což je možné ze slyšení - tedy i on-line či vlastní čet-
bou Bible a z tohoto pramene živého Boha silně čerpáme, přesto 
však platí, že ani nejlepším způsobem vedená Bohoslužba Slova 
s podáním sv. přijímání na konci nemůže nahradit zpřítomnění 
kalvárské oběti ve mši svaté. 
Tato nejzákladnější věroučná fakta mějme co nejvíce na paměti 
právě v této době, kdy mnozí si nedobrovolně a jiní i dobrovolně 
zvykají na obrazovku, internet, pouští si mše sv. z televizní obra-
zovky a zvykají si na křesťanský život BEZ SVATÝCH SVÁTOS-
TÍ.Tímto připomenutím silně vybízíme a voláme S. O. S. 
V Kristu a Marií modlitbě 
za Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR 

Mons. Pavel Dokládal  

 
NAUČ MĚ UMĚNÍ MALÝCH KROKŮ… 
Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě 
umění malých kroků. Učiň mě být vynalézavým a sebejistým v 
pravý čas. Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé 
od druhořadého. 
Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak neproklouznul životem 
a své dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a 
vrcholy a abych si našel alespoň tu a tam čas pro zážitek krásy a 
umění. 
Utvrzuj mě v tom, že snít o minulosti nebo budoucnosti mi ne-
pomůže. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je mi nejblíže, 
pomoz mi brát právě prožívanou hodinu za nejdůležitější. 
Chraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce. Daruj 
mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy i zklamání 
jsou přirozenou součástí života, že díky jim rosteme a dozrává-
me. 
Připomínej mi, že city se často stavějí proti rozumu. Pošli mi 
v pravé chvíli někoho, kdo má odvahu říct mi pravdu s láskou. 
Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky - přá-
telské echo, a alespoň tu a tam náznak, že jsem v něčem užiteč-
ný. 
Vím, že hodně problémů se neřeší konáním; pomoz mi, abych 
dokázal čekat. Ať vždy nechám Tebe a ostatní domluvit. Vždyť to 

nejdůležitější si člověk neříká sám, to nejdůležitější mu bývá 
sděleno. 
Ty víš, jak moc potřebujeme přátelství. Dej, abych dorostl do 
této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejvzácnější záleži-
tosti života. Vnukni mi správnou chvíli a správné místo, kde 
můžu zanechat balíček dobra, slovy nebo bez slov. 
Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. 
Nedej mi to, co si přeju, ale to co potřebuji. 
Nauč mě umění malých kroků.             Antoine de Saint-Exupery  

 
JEŽÍŠI, PROČ SE NECHCEŠ OŽENIT? 
Josef vyčerpaně odložil sekeru a syn, který přitesával kmeny, 
svou práci také přerušil. Hřbetem ruky si setřel pot z obočí. 
„Ježíši, proč se nechceš oženit?“ unaveně se zeptal Josef. „Je ti 
dvacet. S tou rodinou se přátelíme už léta. A starý Eleazar za 
mnou zase včera byl...“ 
Zdálo se, že mladý muž neví, co na to odpovědět. 
„Tati, já nemůžu.“ 
„Ale proč, prosím tě? Všichni muži tvého věku se žení. V synago-
ze mi nedávno znova vyčítali, že u tebe nemám žádnou autori-
tu!“ 
„Tati, vždyť víš, že já jsem jiný než ostatní.“ 
„Tak to vím až moc dobře!“ 
Josef si povzdechl. Zaplavily ho vzpomínky na dobu, kdy mu 
tenhle Ježíš vstoupil do života… Tehdy byl zasnoubený s Marií. 
Když viděl, že se jí zakulacuje bříško, přestože spolu ještě nic 
neměli, byla to pro něj krutá rána. Množily se klepy a Josef ne-
věděl kudy kam, protože ji miloval. Rozhodl se, že ji tajně pro-
pustí, aby ji nevystavil potupě. A právě tehdy se mu ve snu zjevil 
Boží posel a vybídl ho, aby neměl strach a Marii si vzal, protože 
počala z Ducha Božího, jak předpověděl prorok Izaiáš: „Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel.“ 
„A tati, ty jsi v tu chvíli tomu, co ti Pánův posel řekl, uvěřil?“ ptá 
se Ježíš. 
„To sem teď nepleť!“ odsekne Josef. „To nemá s tvou svatbou 
nic společného. Ty mi teď chceš určitě zase vyprávět o svém 
Otci, který je v nebesích, a zopakovat mi to, co jsi nám řekl v 
Jeruzalémě, když ses nám ztratil. Tehdy ti bylo dvanáct… Našli 
jsme tě v chrámu, jak diskutuješ o Bohu s tamními učenci, a ty 
jsi nám řekl: Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být 
u svého Otce?“ 
„Ano, tati, a teď bych ti mohl říct totéž. Ty jsi můj adoptivní otec, 
ale můj Otec, ten, který mě zplodil v lůně mé matky, nechce, 
abych se oženil.“ 
Teď už toho má Josef dost: „Přestaň se rouhat! Oženit se je 
zákon synů Izraele. Muž opustí svého otce i matku, připojí se ke 
své manželce a budou jedno tělo. Ty nechceš poslouchat Boha? 
Ty chceš, aby se na naši rodinu a naši vesnici rozhněval?“ 
Ježíš se svému otci - tesaři zadívá pevně do očí. 
„Já chci konat to, co chce náš nebeský Otec. On a já jsme spojeni 
jako dvě ptačí křídla a sdílíme dech života. Jednoho dne vás 
opustím, tak jako každý muž opouští své rodiče. Mou ženou 
bude celé lidstvo a já za ně položím život. A ty mi, prosím, důvě-
řuj. Neměj strach!“             (podle knihy Neobyčejný román o Ježíšovi) 

 

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO  
Opět připomínáme, že důležitý okamžik mše svaté, tedy promě-
ňování darů, je signalizováno vkládáním rukou kněze nad dary. 
Podle stále trvajících změn právě v tomto okamžiku nepokleká-
me, když zazvoní ministranti. Toto zazvonění má upoutat naši 
pozornost k tomu, co po něm bude následovat. Až půjdete o 
Velikonocích do kostela na mši svatou, zvony na jistý čas odezni. 
Podle čeho tedy budete tehdy poklekat? Jediná možná odpo-
věď: až kněz vztáhne ruce nad dary.

https://eshop.cirkev.cz/knihy/neobycejny-roman-o-jezisovi_1025


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA DUBEN - od 7. 4. večerní mše svaté v 18:30 
1. 4. (ČT) 18:00 ZELENÝ ČTVRTEK 
2. 4. (PÁ) 18:00 VELKÝ PÁTEK 
3. 4. (SO) 19:00 BÍLÁ SOBOTA 
4. 4. (NE) 7:15 Za věřící z Nedašova 
  9:00 Za mládež z Nedašova 
  10:30 Za živé a + pěší poutníky svatohostýnské z naší farnosti 
5. 4. (PO) 7:15 Za věřící z Ned. Lhoty 
  9:00 Za mládež z Ned. Lhoty 
  10:30 Za + Vincence Kozubíka, rodiče z obou stran, příbuzné, vnučku Chiáru a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 236 
6. 4. (ÚT) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
7. 4. (ST) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar života a přijatá dobrodiní, za + rodiče, s prosbou o Boží  
   ochranu, sílu víry a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu, Ná 11 
8. 4. (ČT) 18:30 Za + Jaroslava Řeháka, + rodiče z obou stran, + prarodiče, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro ž. rod., Ná 95 
9. 4. (PÁ) 18:30 Za + Josefa Šenkeříka, rodiče z obou stran, za + švagry, sestry a švagrovou a Boží požehnání pro celou živou 
   rodinu, Ná 145 
10. 4. (SO) 7:00 Za + Josefa Cíchu (1. výročí úmrtí), + rodinu Cíchovu a Dulíkovu a za duše v očistci, Ne 129 
11. 4. (NE) 7:15 Za + Jana Fojtíka, duše v očistci a celou živou rodinu, Ne 250 
  9:00 Za Vojtěcha Nováka, rodiče, prarodiče, Jana Kozubíka a příbuzné a za duše v očistci, s prosbou o ochranu Boží 
   pro celou rodinu Novákovu, Ne 114 
  15:00 Poděkování za dar života a kněžské služby o. Marka, s prosbou o požehnání do dalších let 
12. 4. (PO) 18:30 Za + rodiče Novákovy a Kolínkovy, za jejich děti, zetě a vnuky, s prosbou o Boží ochranu pro celou ž. r., Ne 307 
13. 4. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
14. 4. (ST) 18:30 Za + rodiče Kolínkovy, bratra a švagra a za stálou ochranu a pomoc Boží i Panny Marie pro celou ž. rod., Ne 355 
15. 4. (ČT) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti, + Zdeňka Kozubíka, + rodiče Macháčovy, za jejich 2 + syny a 
   + Jana Kozubíka, NL 168 
16. 4. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Vaňkovy, 2 syny, jejich děti a švagrovou, s prosbou o ochranu Boží, dar víry a zdraví pro celou rodinu 
   Vaňkovu, Ná 158 
17. 4. (SO) 7:00 Za + Ludmilu a Ferdinanda Štefancovy a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 65 
18. 4. (NE) 7:15 Za + Josefa Miklase, + rodiče Miklasovy a Fojtíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 332 
  9:00 Za + Františka a Annu Vaňkovy, rodiče z obou stran, tetu Marii, Anežku a Emila Dohnanských, + příbuzné, 
   ochranu a pomoc Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 161 
  10:30 Za farníky 
19. 4  (PO) 18:30 Za + rodiče Bartošákovy a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 91 
20. 4. (ÚT) 7:00 Za + manžela a nemocnou manželku 
21. 4. (ST) 18:30 Za + Jiřího Hořáka, rodiče Hořákovy a příbuzné, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 142 
22. 4. (ČT) 18:30 Za + Václava Zichu (5. výročí úmrtí), + rodiče Fojtíkovy a jejich + sourozence a ochranu Panny Marie pro živou 
   rodinu, NL 85 
23. 4. (PÁ) 18:30 Poděkování za dožití 70 let života, + rodiče z obou stran, s prosbou o ochranu Panny Marie pro ž. rod., Ne 275 
24. 4. (SO) 7:00 Za + rodiče Františovy a Janáčovy, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 32 
25. 4. (NE) 7:15 Za + Vojtěcha Kostku a Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 131 
  9:00 Za + Františka Bartošáka, + rodiče Lalošákovy, + Ludmilu, + Jitku, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, NL 86 
  10:30 Za farníky 
26. 4. (PO) 18:30 Za + Josefa Káňu, + příbuzné, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 103 
27. 4. (ÚT) 7:00 Za + Aloise Řeháka, otce a bratra, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
28. 4. (ST) 18:30 Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče a prarodiče Šánkovy, Fojtíkovy a Vaňkovy, + příbuzné, za duše v 
     očistci, za dar zdraví duše i těla, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 263 
29. 4. (ČT) 18:30 Za + rodiče Holbovy, syna, zetě a snachu, rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 304 
30. 4. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Solařovy a jejich rodiče a za ochranu pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 259 

 
 

 

Úklid kostela  
- duben 2021 

03. 04. 4. Návojná 

10. 04.  Ned. Lhota 

17. 04.  3. Nedašov 

24. 04.  1. Návojná 
 
 
 
 

 

Osoba, která se modlí, je jako zamilovaný člověk,  

který nosí svou lásku ve svém srdci, ať jde kamkoli.  

Můžeme se tedy modlit kdykoli během toho,  

co se děje každý den: na ulici, v práci,  

ve veřejné dopravě.  

Nejen slovy, ale i v tichu našich srdcí. 

                                       papež František 

 


