
  

ČERVEN 2022 
 5. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 
 9. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného krále 
 12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
 12. 6.  Den rodin s piknikem 
 16. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 
 24. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
 25. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

__________________________________________________

Milí farnící, 
v červnovém Farníčku Vás opět čeká plno zajímavého čte-
ní…můžete si připomenout způsoby prožívání liturgie, zavzpo-
mínat s našimi farníky a mládeží na jejich poutní zážitky a nebo 
vás možná bude zajímat, jak dopadl synodální proces na úrovni 
diecéze. 
Pro odvážné a soutěživé rodiny je v červnu připravena soutěž, 
kde si můžete prověřit, jaké jsou vaše znalosti o naší farnosti, 
případně si je při luštění tajenky i trochu rozšířit. Více informací 
o rodinné soutěži naleznete v nedělních oznamech nebo na 
farních stránkách. 
Přejeme vám příjemné chvíle u našeho Farníčku.                 L+J 

DLOUHO JSEM SI MYSLELA,  
ŽE DUCHA SVATÉHO NEPOTŘEBUJI 
Až když mi bylo čtyřicet let... 
Dlouho jsem si myslela, že Ducha Svatého nepotřebuji. Konec-
konců Bůh Otec mě zahrnuje svou něhou, Ježíš mě vede na 
mých životních cestách, Maria mě utěšuje a bdí nad mou rodi-
nou, svatý Josef je se mnou v obtížích každodenního života, 
anděl strážný se snaží napravit mé úlety a nerozvážnosti... Jaké 
místo tedy zbývá pro Ducha Svatého?  Až když mi bylo čtyřicet 

let, učinila jsem v této oblasti vý-
znamný krok vpřed.   
Poté, co jsem vychovala svých pět 
dětí (a věřím, že jsem je vychovala 
pod láskyplným Božím pohledem), 
měla jsem možnost začít znovu 
pracovat ve světě publicistiky. Byla 
to práce, ve které jsem musela pře-
konat sama sebe, a potřebovala 
jsem proto dvě věci: sílu a inspiraci. 
Kdo mi mohl dát odhodlání jít vpřed 
a zároveň pokoj a tiché vnitřní na-

slouchání? „Čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo 
ho prosí!“ (Lk 11,13), říká Ježíš a tento příslib není doprovázen 
žádnou další podmínkou. To, že nám sešle Ducha Svatého, nám 
Ježíš slibuje jménem svého Otce: „A já budu prosit Otce, a dá 
vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy“ 
(Jan 14,16) a zároveň nám to slibuje svým vlastním jménem: 
„Ježíš na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého!“ (srov. Jan 
20,22). 

Napnu plachty a nechám ho, aby mě zavál tam, kam on chce 
Podrobit se vedení Ducha Svatého, vybrat si ho za instruktora 
znamená souhlasit s tím, že napnu plachty a nechám ho, aby mě 
zavál tam, kam on chce. Stejně jako Petrovi i mně se stalo, že 
jsem se zděsila, když jsem kolem sebe uviděla zmítající se moře, 
a začala jsem křičet: „Už jsme docela dost daleko, ne? Co kdyby-
chom si udělali přestávku?“ 
Ale Duch Svatý má rád pohyb a nerad nás vidí strnulé. Ostatně 
když se podívám nazpět a vidím, jakou cestu jsem už urazila, 
mám chuť pokračovat: „Když pomyslím, co všechno jsem proži-

la... Když pomyslím, že dneska jsem tady...“ Jak nesmírně mi Pán 
žehná! Jak vyslýchá mé prosby! 
Duch Svatý nás vyvádí ze zajetých kolejí, Duch Svatý nás postrku-
je, ale Duch Svatý je také ten, kdo nás obnovuje. „Když nestaví 
dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí“ (Žl 127,1). Po-
kud základy našeho života nejsou položeny na Duchu Svatém, 
nadarmo se budeme trápit svými plány do budoucna. 
Žít každý den s Duchem Svatým znamená naučit se důvěře, zvolit 
si život v radosti a zajet na hlubinu. 

Představte si… 
Představte si kapku rosy, jak se třpytí na okvětním plátku, 
představte si ptačí zpěv za úsvitu nového jarního rána, 
představte si smích maličkého dítěte, 
majestátnost horského vrcholu, 
nekonečná sněhová pole, 
která se pod dotykem vycházejícího slunce barví do růžova, 
bujarost Rachmaninovovy symfonie, 
zvolna sílící zvuk saxofonu v podchodu metra, 
nezkrotnost vln, které se na zpěněném moři tříští o útesy, 
představte si to nejmodřejší italské nebe, 
ten nejčervenější západ slunce v Africe, 
tu nejzelenější alpskou louku, 
představte si milující pohled matky 
upřený na dítě, které se zrovna dívá jinam, 
silné paže otce, které vyhodí synka do výšky, 
představte si pomíjivou vůni šeříku a čerstvě utržené květiny, 
teplou vůni právě upečeného chleba a sladkou chuť broskve, 
představte si bublání pramínku a moc bouře... 
… a budete mít (úplně nepatrnou) představu o Duchu Svatém. 
Duch Svatý je divoký vítr, který ohýbá stoleté stromy. 
Je to olej, který prosakuje sebemenšími skulinami, vniká do nich, 
až všechno provoní. 
Je oheň…a vánek,…je voda,,,a světlo,…je Bůh. 

(podle knihy Odile Haumonté, Všední život s Duchem Svatým) 

OLOMOUCKOU ARCIDIECÉZI POVEDE  
ARCIBISKUP GRAUBNER DO 2. ČERVENCE 
Dnes (13.5.2022) papežem Františkem jmenovaný Mons. Jan 
Graubner bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v 
Praze v sobotu 2. července 2022, v dopoledních hodinách, při 
slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Tímto dnem se také fakticky ujme úřadu 37. arcibiskupa praž-
ského a 25. primase českého. 
Kardinál Dominik Duka se dnešním dnem stává emeritním praž-
ským arcibiskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským admi-
nistrátorem sede vacante pražské arcidiecéze, a to až do oka-
mžiku, kdy se nový arcibiskup ujme kanonického vedení pražské 
arcidiecéze. Po dobu výkonu služby administrátora pražské 
arcidiecéze potvrzuje kardinál Duka stávající personální obsazení 
jednotlivých úřadů arcidiecéze. Nadále zůstává kardinálem. 
Právo volit papeže mu zůstává do 80 let věku. 
Arcibiskup Jan Graubner se dnešním dnem stává administráto-

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Vsedni-zivot-s-Duchem-Svatym.html


rem olomoucké arcidiecéze až do převzetí kanonického vedení 
pražské arcidiecéze. Pokračuje rovněž ve službě předsedy České 
biskupské konference.                (Arcibiskupství pražské) 

POUŤ DO MEDJUGORJE 
Na naši první pouť do Medjugorje jsme se 
chystali několik let. Až letos v květnu přišel 
ten čas a jak nám bylo celý čas připomínáno: 
„není to náhoda, že jste tady…“ 
Kostel v Medjugorje, přilehlé prostranství se 
zákoutími určenými ke ztišení, k modlitbě, 
meditaci, ke svátosti smíření, socha vzkříše-
ného Krista, to všechno je o zvláštním poko-
ji, klidu, míru a naději. Kamenitá cesta, která 
vede na Podbrdo a Križevac, je silným zážit-
kem, protože člověk vnímá, jako by na ní šel 
s Ježíšem celým jeho utrpením, včetně Get-
semanské zahrady až na Golgotu. 
Lidi z celého světa tady tvoří jednu velkou rodinu shromážděnou 
kolem Panny Marie, která každého osobně provází, pokleká 
vedle nás a modlí se s každým z nás ke svému synu.  
Po čas celé pouti se nám dostalo 
nesčetných milostí. Nejspíš tolik, jako 
v běžném životě, ale tady v těchto 
promodlených místech si je člověk víc 
uvědomuje, je na Boží obdarování víc 
vnímavý.  
Jedna z mimořádných milostí byl 
duchovní doprovod otce Petra Káni. 
Pod jeho vedením se jednalo o jednu 
velkou duchovní obnovu.  Díky Bohu 
za něho. 
Každý kout tohoto místa je obohacu-
jící, každé klopýtnutí nebo pád na kamenité cestě na Podbrdo a 
Križevac, jsou symbolem našich pádů v životě, ale také naděje, 
že je tu s námi někdo, kdo nám vždycky pomůže znovu vstát a jít 
dál a že síla modlitby je obrovská.  

Už chápeme lidi, kteří se na toto místo 
vracejí znovu a znovu. I když jsme prošli 
snad všechna místa, která Medjugorje 
nabízí, už teď víme, že bychom se chtěli 
vrátit i my. Teď nás bylo z naší farnosti 
sedm, tak snad Bůh dá, že vypravíme plný 
autobus nedašovských farníků, jako tomu 
bylo v roce 2017. Díky Bohu za všechny 
spolupoutníky ze Slavičínské farnosti, kteří 
nás přijali mezi sebe a zprostředkovali 

nám toto setkání s Pannou Marií a Ježíšem. Díky Bohu.     (faj)    

 
V LITURGII ZAUJÍMÁME MNOHO RŮZNÝCH 
POSTOJŮ, Z NICHŽ KAŽDÝ VYJADŘUJE NĚCO 
Z TOHO, CO CHCEME ŘÍCT... 
Stání je modlitebním postojem od raného křesťanství a symboli-
zuje zmrtvýchvstání. Proto při některých nejdůležitějších litur-
gických modlitbách stojíme. Když se čte evangelium, z úcty 
k němu stojíme. 
Úklona je další způsob, jak vyjádřit úctu. Při vyslovení jména 
Ježíš (také Marie a určitých svatých) uděláme lehkou úklonu 
hlavou. Pokud při přijímání eucharistie neklečíme, uděláme 
předtím hlubokou úklonu (nebo poklekneme). Kněz a přisluhují-
cí se ukloní pře oltářem pokaždé, když jej míjejí. My se také před 
oltářem ukloníme, když vstoupíme do kostela a v jeho centru 
není svatostánek. 

Sezení je postoj, který vyjadřuje pokoj. Tiše a pozorně naslou-
cháme čtení. Můžeme se v sedě modlit, tak jako v jakékoliv jiné 
poloze. 
Klečení je klasický postoj pro osobní modlitbu a klanění se Bohu. 
Jako se tři mudrci klaněli dítěti Ježíši v Betlémě, můžeš se i ty 
sklonit před Ježíšem. V důležitých chvílích mše svaté klečíme 
před Ježíšem přítomným v eucharistii. 
Položení se tváří k zemi neboli prostrace, je znamením totální 
vydanosti Bohu. Na Velký pátek kněz leží tváří k zemi před oltá-
řem. A během svěcení kandidáti leží rozprostřeni na zemi, za-
tímco věřící prosí všechny svaté o přímluvu za ně.  
Můžeme toho také mnoho vyjádřit svými dlaněmi. Když se mod-
líme, spojíme dlaně: nejsou ničím jiným zaměstnané a my se 
soustředíme plně na Boha. První křesťané se často modlili ve 
stoje s dlaněmi široce otevřenými na znamení připravenosti 
přijmout Boží milost a také toho, že před ním stojí s prázdnýma 
rukama. Je to postoj kněze, který se modlí jménem celého spo-
lečenství. Když kněz vloží ruce na člověka nebo nějakou věc, je 
to znamení, že vzývá Ducha svatého a vyprošuje Boží požehnání.  
Na začátku a na konci modlitby děláme znamení kříže: prosíme 
Nejsvětější Trojici, aby byla s námi a pomáhala nám. Když se čte 
evangelium, děláme palcem kříž na čele, na rtech a na srdci. 
Beze slov prosíme, abychom Božímu slovu rozuměli, aby vychá-
zelo z našich úst a abychom ho uchovávali ve svém srdci. 
Liturgický polibek je znamením úcty. Kněz líbá oltář, protože 
symbolizuje samotného Ježíše. Ze stejného důvodu políbí text 
evangelia poté, co jej nahlas přečte. Při určitých příležitostech 
můžeme políbit ostatky svatých, abychom jim projevili úctu, 
nebo Ježíšovy nohy při uctívání kříže na Velká pátek. 
V určité církevní svátky a slavnosti se používají pro liturgický 
prostor i pro liturgický oděv duchovních různé barvy. Tyto litur-
gické barvy souvisí s tím, proč se v daný čas scházíme. 

 Bílá je barva světla, čistoty a lásky. Používá se pro slavnosti 
(Vánoce, Velikonoce s svátky některých svatých). Někdy se 
místo bílé nebo společně s ní používá zlatá nebo stříbrná, 
které představují vítězství a radost. 

 Červená představuje Oheň Ducha svatého (Letnice), krev 
(Velký pátek) a Boží lásku. Červená se používá také ve svátky 
mučedníků, kteří byli zabiti pro svou víru v Krista. 

  Fialová je barva pokání a přípravy v adventu a postní době. 
(V neděli uprostřed těchto období se může použít růžová, 
směs bílé a fialové). Fialová se také často používá při pohřbu 
a při vzpomínce na všechny věrné zemřelé. 

 Černá, barva smutku, se může použít při pohřbu a při Vzpo-
mínce na všechny věrné zemřelé. 

 Zelená, znamení života a růstu v Pánu, se používá 
v liturgickém roce.  

 (Michel Remery, Tweetuj s BOHEM) 
 

MARIANKI 2022 

V pátek 20. května jsme se vydali na dlouhou cestu do soused-
ního Polska a naším cílem byla Gora Kalvaria u Waršavy, kde se 
konalo setkání mladých z farností, kde slouží kněží Mariáni. 
První zastávka byla v Čenstochové, tady jsme si dali nějaký oběd 
a šli se podívat do chrámu. Pak už jen tři hodiny a jsme tady… 



odpočinek po cestě a může se jít na program. V pátek tam byl 
koncert KS Kuba Bartczak. Potom už jen požehnání a šlo se spát. 
V sobotu byl program už od rána - bylo tam svědectví mladé 
slečny, která je slavná na různých sociálních sítích, potom jsme 
se zúčastnili koncertu skupiny Male TGD, poobědvali jsme a po 
obědě bylo chvilku volno, potom adorace a mše svatá. Po mši 
sv. už jen koncert  skupiny 12 kameni a byl konec dne. V neděli 
už byl jen koncert a potom průvod ke kostelu sv. Stanislava 
Papcinskeho. Zde byla sloužena i nedělní mše svatá. Cestou 
domů jsme se zastavili v Krakowě, v muzeu Jana Pavla II. Byl to 
moc krásný zážitek. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V DIECÉZNÍ FÁZI SYNODÁLNÍHO PROCESU 
VOLAJÍ LIDÉ PO TRANSPARENTNOSTI  
I SPOLUZODPOVĚDNOSTI 
Členové diecézního synodálního týmu předali v pátek 20. května 
2022 arcibiskupu Janu Graubnerovi závěrečnou syntézu – dese-
tistránkové shrnutí výstupů z jednání synodálních skupin, aby ji 
stvrdil svým podpisem.  
Syntéza shrnuje texty 782 výstupních formulářů, na kterých se 
podílelo celkem 5 350 členů skupinek ve farnostech i jiných 
společenstvích. Ti za východisko synodality označili osobní vztah 
k Bohu, který se uskutečňuje ve společenství církve. K jeho posí-
lení navrhují klást ve farnostech větší důraz na vzdělávání a 
duchovní doprovázení v oblastech života ve víře, Písma svatého, 
liturgie a schopnosti vést malá společenství nebo třeba podpo-
rovat růst neformálních „prostor“ farnosti, kde se může odehrá-
vat diskuze. 
V péči o lidi na okraji účastníci synodálního procesu upozorňují 
na množství těch, kterým církev odsunutím působí zranění, a oni 
se proto necítí být plnohodnotnými členy: lidí rozvedených a 
znovu sezdaných, homosexuálů nebo osob nežijících před-
manželskou čistotu, ale také všech sympatizujících, hledají-
cích nebo nově přistěhovaných, kteří dosud nemají vazby na 
komunitu. Na začlenění všech, kdo se mohou cítit na okraji 
života farnosti a jimž se dosud věnovala jen malá pozornost, 
kladou účastníci synodálního procesu skutečně veliký důraz: 
častěji než dosud se k nim má přistupovat individuálně a je 
třeba nebát se je oslovovat. 
Největší část syntézy se pak zabývá tématy souvisejícími s 
fungováním církevního společenství, účastí na jeho životě, 
spoluzodpovědností věřících za fungování farnosti a synodali-
tou. O farnosti mluví jako o provázané síti malých společen-
ství, vzájemně si nekonkurujících, nýbrž doplňujících a po-
vzbuzujících se. Účastníci synodálního procesu volají po tý-
mové spolupráci a otevřenosti, v níž jsou farníci dostatečně a 
srozumitelně informováni o všem, co se jich týká, nebo po 
probuzení zájmu věřících o nejrůznější služby: nejen při litur-
gii, ale také při péči o nemocné nebo přípravě na svátosti. 

Většího zapojení se podle nich má dostat ženám a navrhují také 
myšlenku farního sněmu jako praktického příkladu synodality ve 
farnosti. 
Důležitým nástrojem spoluzodpovědnosti má podle synodálního 
souhrnu být pastorační rada farnosti, od níž očekávají nejen 
hojnější zapojení věřících, ale také zlepšení komunikace s kně-
zem. Za největší problém v tomto ohledu označují účastníci 
synodálního procesu autoritativní styl vedení ze strany kněze, 
který má podle nich nahradit spíše lidsky zralá komunikace a 
blízkost věřícím. K tomu je ovšem mimo jiné třeba, aby duchovní 
nebyl přetížen starostmi o správu kostelů a administrativu, ale 
měl prostor a čas věnovat se farníkům a vést je. 
Vedle toho se účastníci synodálních skupin zabývali také eku-
menismem nebo liturgií, v níž požadují například změnu přímluv 
při bohoslužbě, aby lépe odrážely aktuální dění ve společnosti i 
farnosti, dále srozumitelnější a radostnější homilie nebo častější 
slavení křtu během nedělní mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(více na stránkách farnosti v sekci SYNODA) 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ČERVEN 
1. 6. (ST) 18:30 Za + manžele Novákovy, syna, 2 zetě, tetu, Rozálii Novákovou a za duše v očistci, Ne 179 
2. 6. (ČT) 18:30 Za + rodinu Vaňkovu a Pykalovu, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 177 
3. 6. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + rodiče Šánkovy, sestru Marii, + rodiče Kolínkovy, bratra Aloise, + příbuzné a živou rodinu, Ná 42 
4. 6. (SO) 7:00 Za živé a + spolužáky z ročníku 1955 
5. 6. (NE) 7:15 Za farníky z Návojné 
  9:00 Za mládež z Návojné 
  10:30 Za + rodiče Macháčovy a jejich sourozence, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro ž. rodiny, Ná 105 
6. 6. (PO) 18:30 Za + Jana Řeháka, + sourozence a + řeholního bratra Gerarda, s prosbou o zdraví a ochranu Boží pro živou  

rodinu, NL 151 
7. 6. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
8. 6. (ST) 18:30 Za + rodiče Skřekovy, švagra a všechny + příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny, Ná 70 
9. 6. (ČT) 18:30 Za + Josefa Kolínka, + rodiče Kolínkovy a Fojtíkovy a ochranu Boží pro celou rodinu Kolínkovu, Ne 295 
10. 6. (PÁ) 18:30 Za + Aloise Fojtíka, rodiče Macháčovy, bratry, švagry, švagrovou, neteř Marii a ochranu Panny Marie pro 
    celou rodinu, Ne 327 
11. 6. (SO) 7:00 Za živé a + kněze, rodiny a duše v očistci 
12. 6.  (NE) 7:15 Za + manžela Jána Kuvika, za + rodiče Bartošákovy, rodiče z obou stran, 2 zetě, s prosbou o dar zdraví pro živou 
   rodinu Kuvikovu, NL 69 
  10:00 Poutní mše svatá u kapličky v Návojné 
13. 6. (PO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za 60 let manželství manželů Fojtíkových, Ne 293 
14. 6. (ÚT) 7:00 Za + Aničku Maňasovou, + učitele a ostatní živé a + spolužáky ročníku 1950 
15. 6. (ST) 18:30 Za + manžela, jeho + rodiče, + rodinu Martiškovu a Masaříkovu, pomoc a ochranu Panny Marie pro rodinu  

Kolínkovu, Ne 185 
16. 6.  (ČT) 7:00 Za + Františku a Bohuslava Vaculíkovy, + dceru Anežku, + zetě, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny 
  18:00 Za farníky 
17. 6. (PÁ) 18:30 Za Jana a Annu Fojtíkovy, dvoje prarodiče, 4 syny, 3 snachy, zetě Karla, vnuka Josefa, vnučku Alenu, ostatní  

+ příbuzné, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny, Ne 105 
18. 6. (SO) 7:00 Za + rodiče Holbovy, Miroslava Trochtu a ochranu pro živou rodinu Holbovu  
19. 6. (NE) 7:15 Na poděkování Pánu Bohu za 40 let společného života, ochranu Panny Marie do dalších let a Boží požehnání 
   pro celou rodinu 

9:00 Na poděkování za dožití 50-ti let života Jany, za + tatínka Jana Měřičku, s prosbou o požehnání, dar zdraví celé 
rodině 

  10:30 Za farníky 
20. 6. (PO) 18:30 Za + manžele Anežku a Jana Káňovy, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou ž. rod., Ná 97 
21. 6. (ÚT) 7:00 Za + rodinu Měřičkovu, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu, NL 99 
22. 6. (ST) 18:30 Za + rodiče Miklasovy, jejich 3 + syny, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 41 
23. 6. (ČT) 7:00 Za živé a + Jany z farnosti 

18:30 Za + rodiče Cíchovy, Podešťovy, prarodiče Smolkovy a Hlaváčovy, poděkování za přijaté dary a milosti od Pána, 
s prosbou o dar živé víry pro celou rodinu, NL 63  

24. 6.  (PÁ) 7:00 Za + P. Jana Janýšku, P. Marka Martišku, P. Stanislava Malinského a P. Wladislawa Ciaglo 
  18:30 Za + rodiče Holbovy, + Františka Davida a za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou  

rodinu, Ne 348 
25. 6. (SO) 7:00 Na poděkování za přijaté dary a milosti, za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu 
26. 6. (NE) 7:15 Za + Marii Hořákovou, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 217 

9:00 Za + manžela Josefa Holbu (10. výročí úmrtí), + rodiče a prarodiče z obou stran a poděkování Pánu Bohu za dar 
zdraví s další prosbou o ochranu a pomoc Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 233 

  10:30 Za farníky 
27. 6. (PO) 18:30 Za + rodiče Jaroslava a Marii Novosádovy, jejich dceru Irenku, za Cyrila a Boženu Spáčilovy, jejich syna Josefa,  

s prosbou o zdraví pro celou rodinu, Ná 136 
28. 6. (ÚT) 7:00 Za + manžela, + tatínka, + švagrovou, + prarodiče z obou stran, za ochranu a pomoc Panny Marie pro  

živou rodinu, Ne 331 
29. 6.  (ST) 7:00 Za + Anežku a Jaroslava Fojtíkovy, + zetě, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 198 
  18:30 Za + Václava Vaňka, rodiče, + příbuzné, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 12 
30. 6. (ČT)  18:30 Za + Alenu Mahdíkovou (1. výročí úmrtí) 
 
 

ÚKLID KOSTELA - ČERVEN 2022 

04. 06. 2. Nedašov 

11. 06. Ned. Lhota 

18. 06. 1. Návojná 

25. 06. 3. Nedašov 


