
  

ČERVENEC 2022 
 3. 7. Farní den (začátek v 15 hod u kostela), mše sv. za 

 o. Krystiána při příležitosti jeho narozenin 
 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy 

 (poutní mše sv. u kapličky v Nedašově Lhotě) 
 6. - 10. 7.  Katolická charismatická konference (Brno) 
 11. 7. Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy 
 17. - 22. 7.  Farní tábor 
 22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény 
 23. 7. Svátek sv. Brigity, patronky Evropy 
 25 . 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 

______________________________________________________
Drazí farníci, 
pokaždé, když připravujeme koncem předešlého měsíce nový 
Farníček na další měsíc, nestíháme se divit, jak nám před oči-
ma každý nový měsíc uteče jako voda. Je to jako včera, co jsme 
se připravovali na velikonoční svátky... A dnes, první prázdni-
nový den, si jen málokdo uvědomí, že za půl roku nás čekají 
zase svátky vánoční. Koloběh věcí a událostí má svůj pevný 
řád, proto nesmíme příliš předbíhat a dívat se na vzdálenou 
budoucnost, ale být Bohu věrní v každém novém dni, v každém 
dalším ránu, které nám připravil. Ze srdce všem farníkům pře-
jeme, aby si v každém novém prázdninovém dni odpočinuli a 
načerpali potřebné milosti. Ať Vás na cestách chrání Panna 
Maria a provází Duch svatý. Abyste, jak praví C. S. Lewis, nesví-
tili během dovolených a prázdnin tak, aby jen Vás mohli vidět 
ostatní, ale abyste svítili tak, aby ostatní mohli skrze Vás spat-
řit Krista. Pokud zrovna nevíte, jak prázdniny odstartovat, 
srdečně Vás zveme již tuto neděli na farní den. V tento den 
mimo jiné společně oslavíme i narozeniny našeho pastýře 
 o. Krystiána, který 2. 7. oslaví své krásné, čtyřicáté narozeniny. 
K blahopřání se také připojujeme a otcovi do dalších let života 
a jeho kněžské služby přejeme hojnost Božího požehnání, 
ochranu Panny Marie a sílu od Ducha svatého.                  L+J 
 

PRÁZDNINOVÉ LITANIE 
Máme teď prázdniny, Pane! 
Když na nás nečekají žádné školní povinnosti, ...ať si vzpome-
neme častěji na Tebe, Pane! 
Až teď budeme do sytosti užívat volna, ... 
Až budeme po chuti odpočívat, ... 
Až budeme užívat vody a koupání, ... 
Až budeme pozorovat přírodu a všechno,co je v ní krásné, ... 
Až nám bude dobře, ... 
Po celé prázdniny, ...buď s námi, Pane! 
Všude, kam se o prázdninách dostaneme, ... 
Na všech našich cestách ... 
Na všech našich vycházkách a výletech ... 
Ve vlaku, v autě nebo v autobuse ... 
Až budeme na táboře – nebo třeba budeme doma nebo u pří-
buzných ... 
Na hřišti, u vody i v lese ... 
Při všech našich hrách i při sportu ... 
Za všechno krásné, co nám teď dáváš, ...děkujeme Ti, Pane! 
Za všechno krásné, co objevíme, ... 
Za všechno nové, co o prázdninách poznáme, ... 
Za bohatství a pestrost přírody ... 
Za každý dobře využitý den ... 
Za všechno, co teď můžeme udělat pro druhé, ... 
Za to, že teď častěji můžeme poslouchat Tvá slova a být s Te-
bou při Tvé večeři... 
Ať se dovedeme radovat...z každého krásného rána! 
...z barev, různých tvarů a vůně rostlin!  

…z krásy broučků, hmyzu! 
...i zpěvu ptáků! 
...z chladivé vody! 
...z hudby potoků a bystřin! 
...z proměnlivých tvarů a barev mraků! 
...z tišivého klidu v lese! 
...z krásných západů slunce! 
...i z ošklivého počasí, kdy můžeme odpočívat!  
…taky z pěkné knížky! 
...a z toho, že nejsme sami! 
Ať se snažíme poznat, co od nás chceš teď o prázdninách, Pane! 
...Prosíme Tě, vyslyš nás! 
Ať zbytečně neplýtváme volným časem, který teď máme! ... 
Ať jsme vynalézaví v tom, když chceme dělat to, co se Ti líbí, 
Pane! ... 
Ať s Tebou častěji mluvíme v modlitbě, Pane! ... 
Ať také častěji prožíváme setkání s Tebou při mši svaté, Pane!.. 
Ať nemyslí nikdo z nás sobecky jen na to, jak by sám co nejlépe 
užil volna! Ať se učíme vidět, kde bychom také mohli podle 
svých sil pomoci! ... 
Ať se učíme poznávat, čím bychom někomu mohli udělat ra-
dost, Pane! ... 
Ať se snažíme ulehčit v práci mamince, tatínkovi nebo tam, kde 
budeme o prázdninách! ... 
Ať se dovedeme bez odmlouvání věnovat mladším sourozen-
cům nebo dětem našich známých! ... 
Ať se zbytečně nehádáme a nekazíme hru! ... 
Ať se snažíme, abychom nikomu neudělali schválně bolest 
nebo něco nepříjemného! ... 
Ať se snažíme udělat někdy také to, co se nám nechce! ... 
Ať nejsme mrzutí, když nám naše prázdninové plány někdy 
nevyjdou! ... 
Pane Ježíši, máme teď o prázdninách tolik volného času! 
Pomoz nám, abychom jej dobře naplnili. 
Abychom si opravdu dobře odpočinuli, ale abychom také doká-
zali něco pořádného udělat. Abychom byli zase o něco lepší! 
Abychom byli více Tvými sestrami a bratry a abychom se podle 
toho také doopravdy chovali! 
Abychom Tě zase měli více rádi, Pane. 
Ať se o to snažíme celé prázdniny na přímluvu Tvé i naší ma-
minky Marie, na přímluvu našeho křestního patrona/patronky 
a pod ochranou našich andělů. 
ABYS Z NÁS MĚL RADOST! AMEN. 

 
EUCHARISTIE – 10 ZPŮSOBŮ, KTERÉ NÁM 
POMOHOU DOBŘE SE NA NI PŘIPRAVIT 
Bl. Carlo Acutis řekl: „Eucharistie je dálnicí do nebe!". Samotný 
Bůh, náš Stvořitel se nám dává v podobě hostie, protože nás tak 
velmi miluje! Kolikrát si vůbec neuvědomujeme, koho přijímá-
me! Přistupujeme ke svatému přijímání lhostejně, jen ze zvyku.  



Tento článek vám může pomoci uvědomit si sílu Eucharistického 
Krista a lépe se na jeho přijetí připravit. 
1. Víra 
V první řadě musíme posílit vlastní víru ve skutečnost, že Ježíš je 
skutečně přítomen v nejsvětější eucharistii. Nebudeme-li kulti-
vovat naši víru ve skutečnou přítomnost Ježíše ve svaté hostii, 
kterou nazýváme Eucharistie, pak je možné, že nakonec úplně 
ztratíme víru. Pokud víru nepoužíváme, ztrácíme ji. Proto by-
chom měli svolat k Pánu slovy biblické modlitby: „Pane, posilni 
naši víru“. 
2. Čistota skrze svátost smíření 
Naše duše lze přirovnat k okenní tabuli. Jak snadné je ušpinit 
okno nečistotami? Je daleko snazší ušpinit vlastní duši hříchem. 
Dobrá zpověď však očišťuje duši a činí nás hodnějšími a ochot-
nějšími přijmout Ježíše v Eucharistii. Pokud chceme přijmout 
důležité hosty, musíme si vyčistit dům. Podobně i před přijetím 
Ježíše – hosta naší duše – bychom se měli rozhodnout vyčistit 
vlastní duchovní dům – provést si dobrou zpověď. 
3. Přicházejte na mši dříve 
Může se to zdát zřejmé, ale pozdní příchody na mši mohou 
značně poškodit efekt přijetí Ježíše, eucharistického Pána. Kvůli 
filmům, sportovním akcím, promocím, dokonce i do restaurace 
se všichni snažíme přijít alespoň o několik minut dříve. Když však 
jde o mši svatou, kde se setkáváme s Ježíšem, Pánem Pánů a 
Králem Králů, často jsme lhostejní bez jakýchkoli pochybností ve 
svědomí. 
Buďme disciplinovaní a přijďme dříve – alespoň 10 minut přede 
mší. Dřívějším příchodem na mši svatou můžeme setřást prach z 
našich myslí a srdcí, vstoupit do duchovního prostředí a zapnout 
režim kontemplace. 
4. Oblékejte se skromně 
V důsledku náporu pohanství je třeba říci, že bychom se měli 
vždy oblékat podle důstojnosti toho, kým skutečně jsme, syny a 
dcerami Božím a vyslanci Krista. Zejména by to mělo být v přípa-
dě vstupu do Božího chrámu, který nás přitahuje k našemu troj-
svatému Bohu ve svatostánku! Naše šaty svědčí o tom, kdo jsme, 
koho zastupujeme a koho chceme přijmout skrze mši svatou. 
5. Obětujte své vlastní úmysly 
Ve většině farností obětuje kněz mši svatou s určitým úmyslem. 
To však nezpochybňuje skutečnost, že i my můžeme nabídnout 
vlastní osobní úmysly a může jich být nespočet. Jaké úmysly 
můžeme nabídnout? Navrhneme tři: 
6. Úmysl za duše v očistci 
Nikdy nemůžeme selhat, když nabídneme modlitby, půst, oběti, 
almužny, ale zejména svatou oběť mše za duše v očistci, zejména 
za ty opuštěné. Tyto duše jsou spaseny, ale musí být očištěny od 
hříchů. Jsou zde i duše, které neučinily dostatečnou lítost, ne-
modlily se nebo neobětovaly almužny. Pomozme jim odčinit 
jejich trest. V Boží ekonomice spásy Bůh využívá našich modli-
teb, úmyslů a svatých přijímání, aby pomohl duším v očistci 
dosáhnout úplné dokonalosti lásky, a tak bezpečně dorazily do 
nebe. 
7. Úmysl za obrácení hříšníků 
Jedním z nejnaléhavějších tužeb Panny Marie z Fatimy a Panny 
Marie Lurdské bylo, abychom se modlili a obětovali za obrácení 
a spásu hříšníků. Není větší oběti, kterou bychom mohli oběto-
vat, než mše svatá a svaté přijímání za obrácení hříšníků a jejich 
věčnou spásu! 
8. Úmysl za osobní obrácení 
První osobou v našem seznamu hříšníků bychom měli být my 
sami! Všichni se potřebujeme obrátit. V jistém smyslu – pokaž-
dé, když přijímáme svaté přijímání – Tělo, Krev, Duši a Božství 
Ježíše Krista – můžeme skutečně přijmout duchovní „transplan-
taci“ srdce. V každém svatém přijímání přijímáme úplného Kris-

ta, a to samozřejmě zahrnuje Jeho Nejsvětější Srdce. Ať každé 
přijetí svatého přijímání přeměňuje naše srdce na Nejsvětější 
Srdce Ježíšovo! 
9. Přijetí svatého přijímání 
Způsob přijímání Eucharistie má mimořádný význam. Naše vnější 
prostředí by mělo projevit tu největší úctu a přijímání svatého 
přijímání by měl předcházet nějaký akt úcty. Dalším klíčovým 
tajemstvím přijímání nejhorlivějších a plodných svatých přijímání 
je však prosit Pannu Marii, aby nám darovala své Neposkvrněné 
Srdce přijmout jejího Syna Ježíše s velkou vírou, láskou, horlivos-
tí a oddaností. Nikdo nikdy nepřijal Ježíše s větší láskou než 
právě Jeho Matka, svatá Maria! 
10. Díkůvzdání 
V neposlední řadě ještě slovo o důležitosti díkůvzdání po přijetí 
svatého přijímání. Minuty po přijetí Ježíše v Eucharistii jsou 
nejdůležitější minuty našich životů! Je to doba, kdy přichází 
Stvořitel celého vesmíru do hloubky našeho srdce, mysli a duše! 
Po přijetí Eucharistického Pána bychom měli strávit čas dí-
kůvzdáním. Můžeme jednoduše zavřít oči a říci Ježíšovi, že ho 
milujeme. Můžeme vylévat naše srdce díkůvzdáním. Nebo pokud 
se nám líbí, můžeme se stát žebrákem a prosit Pána o vše, co 
potřebujeme, nebo o to, co jiní potřebují. Někdy bychom dokon-
ce chtěli říci Pánu slova ospravedlnění za čas v minulosti, kdy 
jsme selhali. Nakonec bychom mu mohli jednoduše říci, co je v 
naší mysli: naše obavy a nejistoty, naše plány, záměry a prosit 
Pána o Jeho pomoc a požehnání. Blahoslavený papež Pavel VI. 
MarialisCultus prohlásil, že vynikajícím způsobem, jak vyjádřit 
vděk po mši svaté, může být modlitba nejsvětějšího růžence. 
A tak uzavíráme naši pokornou výzvu všem, abychom usilovali o 
svatost skrze úsilí našeho srdce, mysli a duše přijmout Ježíše v 
Eucharistii s horlivostí, oddaností a láskou přes Srdce Marie. 

 

VOLBA NOVÉHO DIECÉZNÍHO ADMINISTRÁ-
TORA SE USKUTEČNÍ 4. ČERVENCE 
S odchodem arcibiskupa Jana Graubnera, který se v sobotu 2. 
července 2022 ujme úřadu pražského arcibiskupa, se v olo-
moucké arcidiecézi spustí proces, který zde naposledy proběhl 
před více než třiceti lety – volba administrátora. 
Do osmi dní od uvolnění úřadu diecézního biskupa se k ní musí 
sejít takzvaný sbor poradců, a jeho členové podle všeho otálet 
nehodlají. „Sejdeme se v pondělí 4. července dopoledne. Před-
pokládám, že po úvodní rozpravě napíší konzultoři v tajné volbě 
na lísteček jedno jméno a určení skrutátoři oznámí výsledek. 
Zvolení je nutno bez průtahů oznámit zvolenému, pokud by to 
nebyl přímo někdo z konzultorů, a ten je povinen do osmi dnů 
oznámit předsedajícímu, zda zvolení přijímá,“ popisuje biskup 
Antonín Basler – jeden ze členů sboru, ve kterém zasedá také 
biskup Josef Nuzík, oficiál olomouckého interdiecézního soudu P. 
Libor Botek, biskupský delegát P. Petr Bulvas, rektor Arcibiskup-
ského kněžského semináře P. Pavel Stuška a biskupský delegát 
Mons. Vojtěch Šíma. 
Každý z nich může podle Kodexu kanonického práva navrhnout 
kteréhokoli biskupa nebo kněze, který „dovršil třicet pět let 
věku“ a také „vyniká znalostmi a moudrostí“. „Právoplatně je 
zvolen ten, pro kterého za přítomnosti nadpoloviční většiny z 
těch, které je nutno svolat, hlasovala nadpoloviční většina pří-
tomných, přičemž po dvou neúspěšných hlasováních se hlasuje 
dvou kandidátech, kteří obdrželi nejvíce hlasů, anebo – jestliže je 
jich více – o dvou věkem nejstarších. Jestliže po třetím hlasování 
zůstává stejnost hlasů, považuje se za zvoleného ten, kdo je 
podle věku starší,“ popisuje církevní právník P. Damián Němec 
OP.



Předpisy pro již zvoleného administrátora pak zmiňuje výše 
zmíněný oficiál církevního soudu a člen sboru poradců P. Libor 
Botek. „Jakmile administrátor přijme volbu, musí vykonat vy-
znání víry před sborem poradců. Od té chvíle může a musí vyko-
návat všechna práva a povinnosti diecézního biskupa. Má stejné 
povinnosti jako diecézní biskup: povinnost rezidence, mše svaté 
pro populo nebo účasti na naddiecézních zasedáních církevní 
provincie a biskupské konference,“ vyjmenovává. 
Přesto je právní postavení diecézního administrátora v praxi 
omezeno obecným pravidlem sede vacantenihilinnovetur, tedy 
„v době uvolnění úřadu diecézního biskupa se neprovádějí žád-
né změny“. Je tak zakázáno, aby administrátor prováděl jakékoli 
úkony, které by mohly způsobit škodu nebo újmu diecézi a bis-
kupským právům, aby například odstraňoval, ničil nebo jakkoli 
měnil jakýkoli dokument diecézní kurie. Administrátor také 
nesmí udělovat exkardinaci nebo rozhodovat o inkardinaci kleri-
ků, odvolávat kancléře nebo diecézní notáře, zakládat veřejná 
sdružení věřících nebo jmenovat faráře, ledaže by farnost byla 
neobsazená déle než rok.                                    (Katolický týdeník)                                                                                                            
 

PĚŠÍ POUŤ Z BRUMOVA DO PRUSKÉHO  
Když jsme se v sobotu 25. 6. shromáždili v 8:15 u kostela 
v Brumově, nedokázal si nejspíš ani jeden z poutníků představit-
nic konkrétního pod prohlášením o. Richarda: „Dneska Vás čeká 
duchovní obžerství...“ V průběhu našeho putování jsme ale 
všichni pochopili, co tím chtěl vlastně říci... 

Pod taktovkou o. Emila nabrala celá pouť jiný, rázný charakter. 
Musím říct, že 22 km a skoro 40 tisíc kroků byl pro mě osobně 
nadlidský výkon. Pro o. Emila, který je na takové „túry“ zvyklý, to 
však byla malina. Společně s o. Krystiánem nám dali jak fyzicky, 
tak duchovně zabrat. Když jsme se nemodlili, tak jsme zpívali. 
Když jsme nezpívali, vyslechli jsme si přednášku o. Emila o kněž-
ství (kterou během cesty překládal z polštiny...). A když jsme 
neposlouchali žádné kázání, o. Emil nám dokonce poskytnul 
zeměpisný výklad o místech, kterými jsme právě procházeli. 
Samozřejmě jsme měli čas i na popovídání nebo rozjímání 
v tichosti. Určitě se nám všem hluboko do srdce zarylo oněch 8 

minut (pro nezasvěcené: jednalo se o odpočinkový čas, který 
nám o. Emil důkladně měřil). V den poutě neexistovala akade-
mická čtvrt hodinka, ale striktně 
vymezená 8-miminutovka (někdy jen 
2 vteřiny na napití...). Delší přestávka 
nás čekala až na Vršatci, kam jsme 
dorazili okolo 12:30. Zde jsme se po 
dobu 30-ti minut mohli kochat nád-
herným výhledem ze skal, „po-
obědvat“ nebo dokonce stihnout 
odpolední siestu.  
Pro mě to byla vůbec první pěší pouť, 
kterou jsem absolvovala a nejspíš proto jsem plna dojmů (a po 
týdnu stále bolavých nohou...). Jakékoliv putování má pro člově-

ka velký význam. Putovat můžeme na 
rozličná místa, ale vždy jdeme 
z nějakého důvodu. Mnozí z nás si ve 
svých srdcích nesli své blízké a jejich 
potřeby. Všechny úmysly jsme smě-
řovali na přímluvu Panny Marie. 
Právě za ní jsme do Františkánského 
kostela v Pruském doputovali krátce 
po 16. hodině. V kostele nám p. Hla-
váč poskytl stručný výklad o kostele a 
samotném Pruském. Zhruba po půl 

hodině jsme se pak posilnili výborným gulášem v prostorách 
farního domu a v 17:45 spěchali na mši do kostela sv. Petra a 
Pavla, která byla sloužena na poděkování za 20 let kněžské služ-
by o. Emila. 
Nevím, jak ostatní poutníci, ale pro mě osobně byl fyzicky i psy-
chicky nejnáročnější úsek, kdy jsme sestupovali z Vršatca smě-
rem do Pruského. Najednou mi nechtěly spolupracovat nohy, 
rozbolelo mě břicho a měla jsem pocit, že se jen plahočím. Nohy 
šly nějak automaticky a hlava vůbec neposlouchala. V mysli mi 
několikrát bleskla myšlenka, abych celou pouť ukončila. Když 
člověk není zvyklý příliš „putovat“ (jak je tomu v mém případě), 
tělo se i po takovém krátkém čase začne ozývat. Bylo mi opravdu 
těžko, nedokázala jsem se dokonce ani pořádně připojit 
k modlitbě růžence, ale jen střelnou modlitbou jsem poprosila 
Ducha sv. a Matku Boží o sílu, abych do toho cíle došla a nezů-
stala někde ležet na louce. A i v této těžké chvíli mi Pán seslal 
„druhý dech“ právě v okamžiku, kdy jsme zpívali jednu marián-
skou píseň. Jako by mou duší projela nějaká zvláštní energie; 
ustala bolest břicha, a dokonce se mé dřevěné nohy zase pro-
měnily v nohy z masa. Člověk nikdy neví, co ho na pouti potká. 
Musím říct, že i to, že jsme putovali spolu jako společenství, 
člověka hnalo vpřed. Vzájemně jsme se podporovali, vtipkovali, 
snažili ulehčit břemena druhých, střídali se v nesení kříže, ve 
zpěvu, v modlitbě atd. Takže i zde, stejně jako kdekoliv jinde, se 
ukázala velká síla společenství. Putovalo nás zhruba 35 v různém 
věkovém složení.  
Pán Bůh zaplať za každého poutníka. A největší Bohu díky za 
naše duchovní pastýře, o. Krystiána a zvláště za o. Emila, který 
celou pouť zorganizoval. 

RODINNÉ CENTRUM ZVE NA PRÁZDNINOVÉ CESTY A VÝLETY PO ARCIDIECÉZI 
Na závěr Roku rodiny zve arcidiecézní Centrum pro rodinný život na prázdninové cesty a výlety po olomoucké arcidiecézi. Rodiny na nich 
bude provázet aplikace a také soutěž. 
Během letních prázdnin budou mít rodiny možnost navštívit 50 míst, kde bude třeba objevit heslo, pomocí aplikace se pak účastníci do-
stanou na stránku s překvapením pro děti, rodiče i pro všechny. Na děti budou čekat hry, kvízy, hádanky a spousta dalšího, dospělí se 
budou moci zamyslet nad slovem biskupa Josefa Nuzíka a všichni se dozvědí zajímavý příběh místa, které navštívili. 
Pro soutěživé rodiny bude připravena záložka s formulářem k registraci do soutěže a za alespoň 10 navštívených míst získá rodina odmě-
nu. Aplikace (na Google Play) a webová stránka k aktivitě (www.rodinanaceste.ado.cz) bude zpřístupněna od 1. července 2022. 
V arcidiecézi potom Rok rodiny a také projekt Rodina na cestě vyvrcholí při Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně v sobotu 27. srp-
na. Při této pouti se účastníci symbolicky přenesou do Říma a pro rodiny bude připravený bohatý program.                           (rodinnyzivot.cz) 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ČERVENEC 

1. 7.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Františku Tomečkovou, a + spolužáky z ročníku 1949 
2. 7.  (SO) 7:00 Za dvoje + rodiče Fojtíkovy, + manžele Paholkovy a + syna Mariána, s prosbou o Boží požehnání a ochranu  

Panny Marie pro živou rodinu, NL 172 
3. 7. (NE) 7:15 Za + syna Pavla, + rodiče z obou stran, + Boženu Brachtlovou, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou 

živou rodinu, Ná 74 
9:00 Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za ochranu, dary a milosti o. Krystiánovi při příležitosti dožití 40-ti let 

 života, s prosbou o dar zdraví, požehnání a trpělivost do dalších let kněžského působení 
  10:30 Za farníky 
4. 7. (PO) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90-ti let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu 
5. 7. (ÚT) 7:15 Za + Aloise Kozubíka, nemocnou manželku, zetě Aloise, za dvoje + rodiče, + příbuzné a Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, Ne 18 
  10:00 Poutní mše svatá u Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje v NL 
6. 7. (ST) 18:30 Za + tetu Jožinu, duše v očistci a za živou a + rodinu Švachovu a Novákovu, s poděkováním za ochranu a pomoc 

Boží, Ne 226 
7. 7. (ČT) 18:30 Za + Josefa a Kristýnu Fojtíkovy, jejich sourozence a duše v očistci, NL 45 
8. 7. (PÁ) 18:30 Za poutníky Svatohostýnské 
9. 7. (SO) 7:00 Za + rodiče Novákovy, jejich 2 + syny, + zetě Františka, s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro celou 

živou rodinu, Ne 201 
10. 7. (NE) 7:15 Za + manžela, vnučku, + rodiče z obou stran, ostatní + příbuzné, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny  

Marie pro živé rodiny, Ná 152  
  9:00 Za + Josefa Šánka, + sourozence a duše v očistci, Ná 162 
  10:30 Za farníky 
11. 7. (PO) 18:30 Na poděkování za 60 let života, za přijaté dary a milosti, s prosbou o ochranu P. Marie pro celou rodinu, Ná 21 
12. 7. (ÚT) 7:00 Za + Marii Michalčíkovou a za + rodiče Rapantovy a + rodinu, Ná 52 
13. 7. (ST) 7:00 Za dobrodince 
14. 7. (ČT) 18:30 Za + rodinu Turenovu a Bělaškovu, za dar zdraví, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu, Ná 86 
15. 7. (PÁ) 18:30 Za + spolužáky z ročníku 1956, + Františka Šenkeříka, + Františka Tomečka a + Josefa Fojtíka 
16. 7. (SO) 7:00 Za + rodiče Tomečkovy, 2 + syny a 2 + dcery, s prosbou o ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 2 
17. 7. (NE) 7:15 Za + rodiče Holbovy a Miklasovy, za jejich + syna, zetě a příbuzné, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 

celou rodinu, Ná 77 
9:00 Za + manžela Josefa Holbu, za + rodiče z obou stran, za nemocnou sestru a  + manžela, za + příbuzné a za duše v 

očistci, s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 10 
  10:30 Za farníky 
18. 7. (PO) 18:30 Za + Růženu Řehákovou, vnučku Anetku, s prosbou za živou a + rodinu z obou stran, Ná 167 
19. 7. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Gáborovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu, NL 113 
20. 7. (ST) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za + manžela 
21. 7. (ČT) 18:30 Za + rodiče Bůbelovy, syna, vnuka a duše v očistci, Boží požehnání pro živou rodinu, NL 6 
22. 7. (PÁ) 18:30 Za + Aloise Fojtíka, + rodiče Vaculíkovy, + rodiče Fojtíkovy, + bratra Josefa, + synovce Zdenka, za ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu Fojtíkovu, Ne 102 
23. 7. (SO) 7:00 Za + Josefa Dubčáka, + sestry Vojtěšku, Annu, Jarmilu, + rodiče Dubčákovy a Mikuškovy a Boží požehnání pro 

živou rodinu, Ne 132 
24. 7. (NE) 7:15 Za + Ladislava Tulpu (1. výročí úmrtí) 
  9:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 60 let Aleny a Hany, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu 
  10:30 Za farníky, zvláště pak za živé a + Anny z naší farnosti 
25. 7. (PO) 18:30 Za + rodiče Králíkovy, dceru a syna a za živou rodinu, Ná 26 
26. 7. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Macháčovy a + sourozence z obou stran, s prosbou o dar zdraví, Ná 114 
27. 7. (ST) 18:30 Za + Jaromíra Řeháka, + otce, rodiče Surých, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 9 
28. 7. (ČT) 18:30 Za + rodiče Annu a Josefa Fojtíkovy, + zetě, 2 vnuky, vnučku, s prosbou o pomoc a ochranu Boží pro celou živou  

rodinu, NL 76 
29. 7. (PÁ) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 55-ti let společného života, dar zdraví, ochranu a pomoc Panny Marie do 

dalších let, Boží požehnání pro celou živou rodinu, za + syna Františka a za + rodiče, Ne 258 
30. 7. (SO) 7:00 Za + Josefa Naňáka (45. výročí úmrtí) a + dceru Františku (20. výročí úmrtí), Ná 165 
31. 7. (NE) 7:15 Za + Františku Fojtíkovou, manžela, syna Josefa, rodiče z obou stran, Františku Šestákovou a manžela,  

dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 17 
  9:00 Za + manžela Josefa Šuráně, + příbuzné a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 55 
  10:30 Za farníky 
 

 
 
 

ÚKLID KOSTELA - ČERVENEC 2022 

02. 07. Ned. Lhota 

19. 07. 2. Návojná 

16. 07. 4. Nedašov 

23. 07. 1. Ned. Lhota 

30. 07. 3. Návojná 


