
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 3 / 2015 

 

 

Milí bratři a sestry, řečkovičtí farníci! 
 

Nedávno mě oslovila úvaha o čase od salesiánského kněze Jána Augustina Beňa. 
Měla název „Čas je drahý“ a psalo se v ní tohle: „Mezi minulost a budoucnost se 
vměstnává prchající okamžik – přítomnost. Když říkáme, že čas je drahý, že se nedá 
zaplatit zlatem, nehovoříme o minulosti, ani o budoucnosti. Takovéto ocenění patří 
přítomnosti – tomu okamžiku, v němž se budoucnost vlévá do minulosti. Kdo zachy-
tí více těchto prchajících okamžiků, kdo je zaplní modlitbou, svědomitou prací nebo 
nevinnou zábavou ke cti Boží a k prospěchu bližního, ten dokonale využívá čas, ten 
žije naplno. Neděláš dobře, když se příliš přehrabáváš v minulosti nebo vypočítavě 
přemýšlíš o budoucnosti, zatímco ti ty jediné opravdu cenné atomy času unikají 
z dosahu navždy – nevyužité a prázdné. Vzpomínáš si na některé momenty 
z minulosti a doufáš, že se některé krásné chvíle v budoucnu zopakují. Vzpomínáš a 
sníš… Nedělej to! Pro tebe může mít rozhodující význam jenom ta chvilička, kterou 
právě žiješ.“  

Přeji nám všem, abychom v nastávajícím letním období dokázali opravdu vychut-
návat a žít přítomnost. Ať jsme plně přítomní a připravení v každém okamžiku zaží-
vat boží přítomnost. 
 
Přeji požehnané léto. 

Váš o. Jan 
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Život ve farnosti 

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
mše sv. v 18.00 hod. 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
mše sv. v 18.00 hod. 

  5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

  6. 8. Svátek Proměnění Páně 
mše sv. v 18.00 hod. 

  9. 8. Poutní slavnost sv. Vavřince 
mše sv. v 8.00 v kostele a  
v 10.00 v hodovém areálu 

10. 8. Pouť jáhnů brněnské diecéze 
mše sv. v 18.00 hod., 
po mši agape na faře 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie 
mše sv. v 8.00 hod. 

23. 8. Bartolomějské hody Ivanovice 
mše sv. v 7.15 v kostele a  
hodová mše v 10.00 v Ivanovicích 

  5. 9. Hodová mše v Jehnicích 
v 9.00 v atriu ZŠ 

  8. 9. Svátek Narození P. Marie 
mše sv. v 18.00 hod. 

20. 9. Pouť v Medlánkách 
mše sv. v 7.15 a 8.30 v kostele a  
v 10.00 poutní mše v Medlánkách 

28. 9. Slavnost sv. Václava 
mše sv. v 18 hodin 

* * * * * 

Mše svaté za nemocné 
4. července, 8. srpna a 8. září 

Mše svaté za zemřelé 
25. července, 29. srpna a 26. září 

Mše svaté na úmysly dárců 
22. července, 15. srpna, 14. září 

V uvedené dny bude připraven košík, do 
nějž můžete vložit na lístku svůj úmysl. 
 

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH 

Neděle   - v 7.15 a v 9.00 

      (kromě 9. a 23. 8.) 

Všední dny - nepravidelně 
 

Sledujte prosím vývěsky a ohlášky. 
 

Jáhenské svěcení 

V sobotu 11. července v 10:30 přijme v 
našem kostele z rukou královéhradeckého 
biskupa Jana Vokála jáhenské svěcení bo-

hoslovec Zdeněk Sedlák. 

 
 

V naší farnosti probíhá… 

Snídaně na faře, katecheze a mše pro děti 
během prázdnin nebudou. Termíny koná-
ní po prázdninách budou zveřejněny 
v ohláškách. 

Výuka náboženství 

Ve školním roce 2014/2015 se bude ná-
boženství opět vyučovat na faře. Rozvrh 
je vyvěšen na nástěnce a na farním webu, 
přihlášky jsou k dispozici tamtéž. 

 

Farní akce 

Zakončení školního roku – 24. 6. po dět-
ské mši bude táborák pro děti a rodiče na 
farní zahradě. 

Loučení s létem – 30. 8. odpoledne bude 
táborák pro děti a rodiče na farní zahra-
dě. 
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Diecézní akce 

XV. pěší pouť na Velehrad 

Srdečně zveme na jubilejní XV. národní 
pěší pouť na Velehrad k patronům Evropy 
sv. Cyrilu a Metodějovi 17. - 22. 8. 2015. 

 
Pojďte prosit za náš národ, Evropu a mnoho 

dalších úmyslů  
 

Žáci svatých věrozvěstů, ukažte nám k Bohu cestu,  
Savo, Naume a Gorazde, Angeláre a Klemente!  

Radost v srdci ať vždy máme, ať ji kolem rozdáváme.  
Kéž se život víry množí, ať vždy žijem v bázni Boží.  

Ať jsme pravým světlem světa, během žití po vše léta 
Ať roste i láska naše, učme se u Mesiáše.  

Tak jak Cyril s Metodějem, ať se v nebi s Kristem 
smějem.  

Ať vzdáváme vděčné díky, za dar víry - tak veliký.  
Žáci svatých věrozvěstů, ukažte nám k Bohu cestu,  

Savo, Naume a Gorazde, Angeláre a Klemente!  

(píseň z velehradského zpěvníku) 

 

 
 

Farní knihovna o prázdninách 

V knihovně máme dvě pěkné knížky, kte-
ré by se daly nazvat návody k životu v 
Pravdě. První z nich je Žádný člověk není 
ostrov Thomase Mertona, který cestu ke 
spáse charakterizoval slovy: „Sebou se 
stáváme tím, že sobě odumíráme. Získá-
váme jen to, čeho se vzdáme a vzdáme-li 
se všeho, získáme vše. Sebe nemůžeme 
najít v sobě, ale jen v druhých, a přesto, 
než se vydáme druhým, musíme najít se-
be. Sebe milujeme nejlépe, když miluje-
me druhé, a přesto nemůžeme milovat 
druhé, nemilujeme-li sebe. Přesto musí-
me v jistém smyslu druhé nenávidět a 
opustit, abychom nalezli Boha. Nemůže-
me ho však hledat, jestliže jsme ho už ne-
našli.“  
Je to cesta paradoxů, kde základním ži-
votním postojem je „a přesto“. Jsi takový, 
a proto tě mám rád, to je logika, ale jsi ta-

kový, a přesto tě mám rád, to je paradox 
a láska opravdivá. Krásně o paradoxu 
křesťanství píší ve svých knihách Chester-
ton či Tomáš Halík. Viktor Frankl pak ten-
to paradox vložil přímo do názvu svých 
vzpomínek na život v koncentráku: A 
přesto říci životu ano. A proto je máme 
v knihovně. 
Druhou knihou je Bdělost Anthonyho de 
Mella.  
Kouzlo těchto návodů „jak žít“ je v tom, 
že přečtením či jenom chtěním se lepšími 
nestaneme. K tomu, co se v nich píše, se 
nějak musíme v životě, s pomocí Boží, 
dobrat sami. Až pak pochopíme, o čem se 
tu vlastně mluví a můžeme se autorem 
nechat vést až do míst, kde se nás Pravda 
zmocní sama. Na toto je odborníkem 
apoštol Pavel, a proto máme v knihovně 
Pavel z Tarsu a jeho svět od Mireii Ryško-
vé.  

Přejeme pěkné léto a jako loni budeme 
během prázdnin v knihovně každou nedě-
li po ranní mši svaté do hodiny deváté. 

Honza Votava, farní knihovník 

 

SLOVO pro mne 

Vloni o prázdninách začaly v naší farnosti 
Večery chval, při těchto chválách je mož-
né si vzít u oltáře Slovo (úryvek z Bible) 
zabalené do roličky. Zažila jsem to tehdy 
poprvé a musela jsem se na to zeptat ka-
marádky, jak se to dělá. O měsíc později 
při Večeru chval jsem si šla také pro svoje 
Slovo. Měla jsem napsáno: Neboj se, já 
budu s tebou (Izaiáš 43,5). 

Při letošní Noci kostelů jsem pomáhala a 
zpívala se Scholou. Zpěvy z Taizé skončily 
po 23. hodině a já jsem si šla zapálit svíč-
ku a přidat ji k ostatním do velkého srdce 
před oltář. Vzala jsem si z košíku své Slovo 
a dala je bez podívání do kapsy. Potom 
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jsem si klekla do lavice na chvíli ztišení 
s Pánem. 

Druhý den v sobotu po mši sv. jsem jela 
na větší nákup do Globusu. Měla jsem na 
neděli pozvané syny s rodinami. Cestou 
zpět jsem si říkala, že pro mne není vůbec 
jednoduché být samostatná. Vzpomněla 
jsem si na Jožku, jak mi říkal, když jsme se 
zlobívali: „Ty si žiješ (doma) jako 
v bavlnce, ty nevíš, o čem je svět.“ 

Přijela jsem domů a šla jsem se psem. 
Sáhla jsem do kapsy a zjistila, že tam 
mám ještě včerejší Slovo. Říkala jsem si:  
„Pane, co pro mne máš?“ Když jsem je 
rozbalila, bylo tam: Neboj se, já budu 
s tebou (Izaiáš 43,5).  

Míla B. 
 

P. Martin Středa ochránce 

města Brna  

Ctihodný otec Martin Středa SJ se narodil 
11. listopadu 1587 v Hlivici ve Slezsku 
(nyní Gliwice v Polsku).  Ve dvaceti letech 
vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 
1620 se splnilo jeho vroucí přání. Byl vy-
svěcen na kněze. Později získal doktorát 
filosofie (1622) a teologie (1625). Uměl 
česky, německy, polsky a latinsky. V roce 
1641 se stal podruhé rektorem brněnské-
ho noviciátu. Bylo to v době, kdy švédská 
vojska ohrožovala a plenila evropská měs-
ta. Ani Brno nebylo ušetřeno. V roce 1645 
po delším obléhání města se 15. srpna 
odehrála rozhodující bitva, která skončila 
pro brněnské obhájce vítězně, a to i přes 
několikanásobnou početní převahu Švé-
dů.  

Otec Martin Středa po celou dobu oblé-
hání města, svými modlitbami, postem, 
duchovním vedením a především spolé-
háním na Boží pomoc, přímluvu a ochra-

nu Panny Marie, se výrazně podílel na 
tomto vítězství. 

Ctihodný otec Martin Středa zemřel 26. 
srpna 1649 v Brně. Je pochován v kryptě 
brněnského jezuitského kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie a každého 26. dne 
v měsíci po mši svaté v 12.15 hodin je 
krypta otevřena ke společné modlitbě. 

Modleme se za jeho blahořečení.  

M. Janošková 

 
 

Prosba o pomoc pro Moničku 

Milí spolufarníci,  

obracím se na vás s prosbou o pomoc. 
Moji známí kamarádi (mladý manželský 
pár) mají malou dcerku – Moniku. Již bě-
hem těhotenství její maminka věděla, že 
holčička pravděpodobně nebude zcela 
v pořádku, ale vůbec neváhala a rozhodla 
se, že od Pána přijmou děťátko takové, 
jaké bude - zdravé nebo nemocné. Moni-
ka se narodila na Velký pátek 2014 s vro-
zenou vývojovou vadou mozku. Její psy-
chomotorický vývoj je opožděný, má pro-
blémy se zrakem i se sluchem. Bude proto 
pro svůj správný rozvoj potřebovat řadu 
pomůcek. Všechny tyto pomůcky ovšem 
stojí (většinou nemalé) peníze. Z tohoto 
důvodu její rodiče pro ni založili sbírku ví-
ček (nejen) z PET láhví. Firma HOTTECH, 
s.r.o. vykupuje víčka a různé jiné obaly z 
plastových materiálů nebo kovu, které 
jsou pro většinu z nás odpadem. Sbíráním 
těchto předmětů můžeme přispět na re-
habilitační a stimulační pomůcky pro Mo-
ničku. Touto cestou bych vás chtěla požá-
dat o spolupráci ve sběru víček. K tomuto 
účelu umístím vzadu v kostele označenou 
krabici, kam se mohou víčka vkládat.   

Co se sbírá: plastová víčka a obaly 
(recyklační trojúhelník s čísly 2, 3, 4, 5, 6) 
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a víčka kovová. Jde např. o všechna víčka 
z PET lahví (i od džusů a mléka), obaly z 
Kinder vajíček, víčka od kávy, Nutely, šle-
hačky, sprejů, jednobarevná víčka ze spr-
chových gelů a šamponů, odměrky od 
Sunaru, kovová víčka od piva a limonád, 
od kečupů, z přesnídávek, marmelád, 
kompotů, aj.  (V případě pochybností o 
tom, co se sbírá, viz: www.hottech.cz) 

Sbírka je dlouhodobější, o jejím ukončení 
a výsledcích vás budu informovat. Děkuji 
za vaši pomoc a spolupráci.         

Jana Hašková  
 

NOC KOSTELŮ 2015 

Onoho pátečního večera přilákaly otevře-
né dveře našeho kostelíka přes 500 ná-
vštěvníků. Letošní program nebyl tak bo-
hatý jako v loňských letech, byl koncipo-
ván spíše k možnosti vnímat v prostoru 
chrámu Boží přítomnost a skvěle se dopl-
ňoval s výstavou obrazů paní Hejlové, 
umístěnou do boční kaple kostela. Paní 
malířka tentokrát představila tvorbu in-
spirovanou spíše duchovní tématikou a 
výstavu nazvala Cesta ke světlu. Témata 
obrazů byla různá: Kristus při poslední ve-
čeři, Marie s Ježíšem v náručí, obrazy svící 
a andělů doprovázené citáty k zamyšlení 
či pohlazení. Některé obrazy se osobně 
dotýkaly srdcí návštěvníků podle jejich 
osobního naladění, jako například obraz 
se zlatavými javorovými listy, které sym-
bolizovaly šest dní a jeden prozářený list 
opodál znázorňoval neděli – den odpo-
činku nebo obraz lidské tváře, z které 
jsem vnímal něhu a lásku. Musím se při-
znat, že na některé obrazy jsem se ne-
mohl vynadívat a nakonec jsem si i jeden 
zakoupil a odnesl domů. 

Recitál poémy „Legenda o princezně 
Anežce“ paní Jany Hlaváčkové, emeritní 
členky činohry Národního divadla v Brně a 

Miroslava Gabriela Částky, tvůrce Divadla 
jednoho herce, vyžadoval omezení volné-
ho pohybu návštěvníků, tak, jak si inter-
preti sami přáli. Pro mne velkým a milým 
překvapením byla i osobní účast autorky 
paní Zuzany Novákové. Touto cestou bych 
si dovolil ještě jednou poděkovat za krás-
ný zážitek a ochotu u nás vystoupit bez 
nároku na honorář.  

Každý návštěvník od organizátorů obdržel 
čajovou svíčku, kterou si mohl zapálit a 
přidat i nějakou prosbu nebo modlitební 
úmysl. Atmosféru potemnělého kostela, 
v jehož středu hořelo několik stovek svící 
ve tvaru srdce, poutavě dokreslovaly 
zpěvy z Taizé, ať už reprodukované, nebo 
v podání naší Scholy. Byl zde i prostor k 
osobnímu rozhovoru s návštěvníky či k 
rozhovoru o životě ve farnosti. Někteří 
poutníci využili také možnosti přímluvné 
modlitby. Několik příchozích se dotazova-
lo i na zaběhnutou nabídku aktivit 
z předchozích let, např. návštěvu kostelní 
půdy a věže. S úsměvem jsem jim dával 
naději, že snad tuto možnost budou mít 
v roce příštím.  

Závěrem bych rád poděkoval všem letoš-
ním organizátorům a každému, kdo něja-
kým způsobem přispěl ke zdaru tohoto 
večera.  

 M.D.P. 
 

Gustovo okýnko 

Při výkonu funkce pastoračního asistenta 
se musím často s chutí zasmát. Zvlášť se 
to daří mezi babičkami v Naději, kde mí-
vám bohoslužbu slova. Při mém nedáv-
ném nachlazení jsem  do předčítaného 
úryvku Písma zaslechl: "Měl by si dát 
štamprlu slivovice." Anebo jindy, kdy jsem 
chtěl předat velikonoční radost a sám 
jsem se radoval z krásného dne, přibrzdila  
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moji euforii věta: "Dnes jsem se h...o vy-
spala."  V takových chvílích nepátrám po 
autorovi, ale souhlasím s tím, že svoboda 
projevu je někdy až zneužívána.   

   

Při zkoušce v divadle je pauza 20 minut. 
Venku se opírám o zábradlí, zavřu oči a 
vnímám sluneční paprsky. Do tohoto 
okamžiku vplouvají útržky rozhovorů ko-
lemjdoucích: "Ještě jsem se z toho ne-

vzpamatovala“…“Je mi jí líto, ale nevím, 
co s ní“…“To asi nedám“…“Ten rozchod 
byl děsnej, vůbec jsem si to nedovedla 
představit“…“Pojď sem a nezlob“…. "Fakt, 
seš bezva“… 

Lidské osudy, dramatické příběhy, bolest 
a radost. Sami podobné prožíváme, ne-
bojme se do nich naplno vpustit Krista s 
Jeho pohledem.   

A.D. 

 

Stránka pro naše děti 

Poděkování (Lia Cerrito) 

Pánbůh si dnes v kanceláři od samého rána prozpěvuje svým krásným hlasem. Andělíček 
tajemník, který dnes do kanceláře vešel už několikrát, na něj tázavě pohlédne. Konečně 
si dodá odvahy a zeptá se: „Co se děje?“ Bůh odpoví: „Dostal jsem děkovný lístek! A há-
dej proč? Ani za to, že jsem stvořil vysoké hory, ani za nespočetné hvězdy, ani za hlubo-
ká moře! Dobře poslouchej, přečtu ti to:  
Milý Pane Bože, tolik ti děkuji za to, že jsi vymyslel cvrčky, broučky, co hrají na housličky, 
veselé žabky, rozpustilé luční koníky a žluté polní květy! Musejí být moc důležití, když jsi 
s nimi ztrácel svůj drahocenný čas!“ 
Andělíček se usměje: „Hleďme, někdo si přece všiml. Všechna ta práce tedy nebyla zby-
tečná.“  
 
Milé děti! 
Opět je tady konec školního roku a s ním přicházejí prázdniny. Jistě už máte mnoho plánů 
– tábor, moře, chalupa, soustředění, hory, voda, návštěvy… a jistě se taky moc těšíte, až 
z města a ze školních lavic vyrazíte někam do lesa, k vodě, do přírody. A bude to zaslou-
žený odpočinek! A je to také skvělá příležitost se zase jednou pořádně rozhlédnout kolem 
sebe a vidět ten krásný svět kolem nás. Zkusme se všichni občas o prázdninách mezi 
hrami a koupáním a sportováním a grilováním zastavit, všímat si těch krásných detailů, 
cvrčků, motýlů, plamenů, kamínků, s jejichž stvořením Pán Bůh ztrácel svůj drahocenný 
čas, aby nám udělal radost. Nezapomínejme mu děkovat! 
A když jsme u toho děkování – slova díků jistě potěší každého, i paní učitelku, která se o 
vás starala celý školní rok, i maminku, která vám sbalila věci na tábor, i tatínka, prarodi-
če a vůbec všechny. Nezapomínejme děkovat i lidem kolem nás! 
 
Milé děti, díky vám za celý školní rok, za vaši účast na mších, katechezích, hodinách ná-
boženství, hrách, za vaše krásné výrobky, které často zdobí kostel. Díky a na shledanou 
po prázdninách  ! 

Terka
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Pořad bohoslužeb do konce září 

22.6. Po  18.00 za zemřelého manžela a tatínka a živou rodinu 

24.6. St 
Narození sv. Jana 
Křtitele 

18.00 za živou a zemřelou rodinu Kousalovu a Pernicovu 

25.6. Čt  7.00 za Boží pomoc a požehnání pro syna a za živou a zemřelou rodinu 

26.6. Pá  18.00 za zemřelé rodiče Staňkovy a Melicharovy a jejich nemocné dcery 

27.6. So  7.00 za zemřelé 

28.6. Ne 13. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za Josefa a Rudolfa Balákovy a jejich rodiče 
   10.00 za živou a zemřelou rodinu 

29.6. Po sv. Petr a Pavel 18.00 za † rodiče a prarodiče, † manžela, bratra a švagra a zdraví živé rodiny 

1.7. St  18.00 za dar zdraví 

2.7. Čt  7.00 za nová kněžská a řeholní povolání v naší farnosti 

3.7. Pá  18.00 na úmysl dárce 

4.7. So  7.00 za nemocné 

5.7. Ne slavnost sv.Cyrila 7.15 za farní společenství 
  a Metoděje 9.00 na úmysl dárce 

8.7. St  18.00 na úmysl dárce 

9.7. Čt  7.00 na úmysl dárce 

10.7. Pá  18.00 za paní Ludmilu Oplatkovu a její žijící a zemřelou rodinu 

11.7. So jáhenské svěcení 10.30 
na poděkování a za dary Ducha Svatého potřebné pro jáhenskou služ-
bu 

12.7. Ne 15. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 na poděkování za 25 let manželství 

15.7. St  18.00 za zemřelou Markétu, Michala a Jaroslava 

16.7. Čt  7.00 za zemřelé rodiče a sourozence a živou a zemřelou rodinu 

17.7. Pá  18.00 za zemřelého manžela a rodiče z obou stran a živou rodinu 

18.7. So  7.00 za zemřelé rodiče a živou rodinu 

19.7. Ne 16. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za zemřelého syna Andrzeje Jankowského 

22.7. St  18.00 na úmysly dárců 

23.7. Čt  7.00 za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu 

24.7. Pá  18.00 za živou a zemřelou rodinu a dary Ducha Svatého 

25.7. So  7.00 za zemřelé 

26.7. Ne 17. v mezidobí 7.15 za zemřelého manžela a živou rodinu 
   9.00 za farní společenství 

29.7. St  18.00 za zemřelého bratra Zdenka a živou a zemřelou rodinu Helánovu 

30.7. Čt  7.00 za zemřelého tatínka a příbuzné a živou rodinu 

31.7. Pá  18.00 
na poděkování za 45 let společného života a dar zdraví pro celou rodi-
nu 

1.8. So  7.00 za blahořečení P. Martina Středy 

2.8. Ne 18. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za živé a zemřelé děti Hamerníkovy a babičku Annu 

5.8. St  18.00 na poděkování za dar života 

6.8. Čt Proměnění Páně 18.00 za nová kněžská a řeholní povolání v naší farnosti 

7.8. Pá  18.00 za zemřelého Ladislava Sisra a živou a zemřelou rodinu 

8.8. So  7.00 za nemocné 

9.8. Ne poutní slavnost 8.00 za zemřelého manžela a dvoje rodiče 
  sv. Vavřince 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic 

10.8. Po pouť jáhnů 18.00 za jáhny naší diecéze a jejich rodiny 

12.8. St  18.00 na úmysl dárce 

13.8. Čt  7.00 za zemřelé rodiče, prarodiče a živou rodinu 

14.8. Pá  18.00 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu 

15.8. So 
Nanebevzetí Panny 
Marie 

8.00 na úmysly dárců 

16.8. Ne 20. v mezidobí 7.15 za živou a zemřelou rodinu Krejčí a Zakopalovu 
   9.00 za farní společenství 

19.8. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Gonyševovu 

20.8. Čt  7.00 na úmysl dárce 
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21.8. Pá  18.00 na poděkování za dar života 

22.8. So  7.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého 

23.8. Ne 21. v mezidobí 7.15 za rodinu Korzerovu, Winklerovu a švagra Waltra  
  hody Ivanovice 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic 

26.8. St  18.00 za zemřelého Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou přízeň 

27.8. Čt  7.00 na úmysl dárce 

28.8. Pá  18.00 na úmysl dárce 

29.8. So 
Umučení sv. Jana 
Křtitele 

7.00 za zemřelé 

30.8. Ne 22. v mezidobí 7.15 za farní společenství 

   9.00 na poděkování za neúspěch a požehnání pro širší rodinu 

31.8. Po  18.00 za zemřelé sestry 

2.9. St  18.00 za děti naší farnosti s prosbou o dary Ducha Svatého 

3.9. Čt  7.00 za nová kněžská a řeholní povolání v naší farnosti 

4.9. Pá  18.00 za živou rodinu a zemřelého manžela a rodinu 

5.9. So hody Jehnice 9.00 za živé a zemřelé obyvatele Jehnic 

6.9. Ne 23. v mezidobí 7.15 za zemřelého manžela Jaroslava, dvoje rodiče a živou rodinu 

   8.30 
za zemřelé rodiče a prarodiče, živé a zemřelé rodiny z obou stran a 
nemocné sestry 

   10.00 za farní společenství 

7.9. Po  18.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání  

8.9. Út Narození P. Marie 18.00 za nemocné 

9.9. St  18.00 na poděkování s vděčností 

10.9. Čt  7.00 na úmysl dárce 

11.9. Pá  18.00 na poděkování za dar života 

12.9. So  7.00 na úmysl dárce 

13.9. Ne 24. v mezidobí 7.15 za živou a zemřelou rodinu Milionovu a Chladilovu 
   8.30 za P. Jana Pavlů a živou a zemřelou rodinu 
   10.00 za farní společenství 

14.9. Po  18.00 na úmysly dárců 

16.9. St  18.00 za zemřelého Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu 

17.9. Čt  7.00 za živou a zemřelou rodinu 

18.9. Pá  18.00 za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou 

19.9. So  7.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání 

20.9. Ne 25. v mezidobí 7.15 na úmysl dárce 
   8.30 za zemřelé rodiče Kubicovy a živou a zemřelou rodinu 
  hody Medlánky 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Medlánek 

21.9. Po  18.00 na úmysl dárce 

23.9. St  18.00 za zemřelého syna a živou rodinu 

24.9. Čt  7.00 na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého 

25.9. Pá  18.00 na úmysl dárce 

26.9. So  7.00 za zemřelé 

27.9. Ne 26. v mezidobí 7.15 za zemřelé rodiče z obou stran a dar zdraví a víry pro živou rodinu 
  sv. Václav 8.30 za farní společenství 
   10.00 za živou a zemřelou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 

28.9. Po sv. Václav 18.00 za zemřelou a živou rodinu Manďákovu, Andrlíkovu a Lesniakovu 

30.9. St  18.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání 

 
 

Články do podzimního čísla posílejte prosím do 19. 9. 
 
 


