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Milí bratři a sestry! 
Prožíváme velikonoční radost ze Vzkříšení, které přináší naději do života 
každého z nás. Má naplňovat naše nitro a proměňovat náš život. Přeji kaž-
dému, aby se ho tato radost a naděje dotkla. Je to radostná zvěst, evange-
lium, které se však podle Ježíšova zadání má dále šířit.  V roce 2013 zveřej-
nil kubánský kardinál Jaime Ortega rukopis příspěvku kardinála Jorge M. 
Bergoglia, který přednesl během jednoho ze zasedání generální kongregace 
před konkláve a který pravděpodobně zásadně přispěl k jeho volbě pape-
žem. Zde si ho můžete přečíst: 
 

„Budu mluvit o evangelizaci. Ona je totiž důvodem existence církve. „Zvěs-
tovat evangelium je sladkou radostí, která povzbuzuje a přináší útěchu“ 
(Pavel VI.). Je to sám Ježíš Kristus, který nás k němu pobízí zevnitř. 
1. Předpokladem evangelizace je apoštolská horlivost. 
 Evangelizace předpokládá, že církev upřímně a s prostým srdcem vyjde ze 
sebe. Církev je povolána k tomu, aby vyšla ze sebe a vydala se až na nejzaz-
ší periferie. Nejen na periferie zeměpisné, nýbrž až na periferie existenciální: 
na ty, které se týkají tajemství hříchu, utrpení, nespravedlnosti, nevědomos-
ti či opovrhování vírou, na periferie myšlení a veškeré bídy. 
2. Když církev nevyjde ze sebe, aby evangelizovala, zůstane uzavřená v so-
bě a onemocní (srov. žena stižená nemocí, která byla úplně sehnutá a ne-
mohla se vůbec napřímit: Lk 13,10nn). Nešvary, které se časem objevily 
v institucích církve, mají svůj původ v sebestřednosti, v určitém teologickém 
narcismu. 
Ve Zjevení sv. Jana Ježíš říká, že stojí u dveří a tluče. Evidentně text hovoří o 
tom, že Ježíš klepe na dveře zvenčí, aby mohl vstoupit dovnitř… Já teď ale 
myslím na ty okamžiky, kdy Ježíš klepe zevnitř, abychom ho nechali vyjít 
ven. Sebestředná církev chce Ježíše podržet uvnitř ve vlastních řadách a ne-
nechat jej vyjít ven. 



3. Když je církev zaměřená na sebe, aniž by si to uvědomovala, věří, že má 
světlo sama ze sebe; tak ztrácí své „mysterium lunae“(přestává odrážet 
Kristovo světlo a zůstává temná) a propadá mizérii duchovního zesvětštění. 
Tedy zabředne do způsobu života, při němž nám jde jen a jen o vzájemné 
prokazování úcty. 
Abychom to zjednodušili: jsou dva pohledy na církev: 
a) církev evangelizující, která vychází ze sebe – „Boží lid, který naslouchá 
Božímu slovu s velkou bázní a s velkou důvěrou je zvěstuje“ (Dei Verbum 1), 
a 
b) církev zesvětštělá, která žije v sobě, ze sebe a pro sebe. 
Toto poznání nám může otevřít oči pro možné změny a reformy, které jsou 
nutné pro záchranu duší.“ 

 
Papež František byl na základě to-
hoto projevu zvolen a během svého 
pontifikátu se ho snaží uskutečňo-
vat. V naší farnosti se evangelizační 
aktivity také snažíme rozvíjet a jed-
nou z nich je festival „Full of life.“ 
Chtěl bych vás všechny přizvat ke 
spolupráci. Vidím to jako příležitost, 
jak můžeme jako církev „vyjít ven“ a 
zvěstovat Ježíšovo poselství dalším 
lidem. Zvu proto k účasti na festiva-
lu, ať už aktivní jako dobrovolník 
nebo pasivní, jako účastník. Pozvěte 
své známé, kterým můžeme ukázat 
naše farní společenství. Zvu také 
k modlitbě ať už osobní nebo spo-
lečné. V sobotu 19. května, týden 
před festivalem, se uskuteční celo-
noční adorace za požehnání pro tu-
to akci. 

 
Přeji požehnané Velikonoce. 

 
Váš otec Jan 
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Život ve farnosti 

 

  2. 4. Pondělí velikonoční 
mše sv. v 7.15 a 9.00 hod. 

  8. 4. Neděle Božího milosrdenství 
Při mši sv. v 8.30 se bude udílet svátost 
nemocných. 

  9. 4. Slavnost Zvěstování Páně 
mše sv. v 18.00 hod. 

  1. 5. Sv. Josefa, dělníka 
mše sv. v 18.00 hod. 

10. 5. Slavnost Nanebevstoupení 
Páně 
mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod. 

19. 5. Vigilie Seslání Ducha svatého 
mše sv. ve 20 hod. 

20. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého 

25. 5. Noc kostelů 2018 
mše sv. v 18 hod. 

26. 5. Full Of Life – farní den 
kostel a obecní areál od 14 hodin 

27. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice  

  3. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 

 První svaté přijímání dětí 
při mši svaté v 10.00 hod. 

  8. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova 
mše sv. v 18.00 hod. 

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana 
Křtitele (12. neděle v mezidobí) 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 

mše sv. v 18.00 hod. 

Mše svaté za nemocné 
8. dubna (8:30), 28. května, 16. června. 

Mše svaté za zemřelé 
28. dubna, 26. května, 30. června. 

Mše svaté na úmysly dárců 
27. dubna, 10. května, 23. června. 
 

 

Májové pobožnosti 
- první májová bude v úterý 1. května večer. 
Další májové budou bývat po večerních mších 
svatých. 

Svatodušní novéna 
Devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha 
svatého začne ve čtvrtek 10. 5., vždy po mši 
svaté. Zakončení bude v pátek 18. 5.  

Žehnání motorek 
Pro všechny motorkáře se i letos naskýtá příle-
žitost nechat si svůj stroj požehnat, a to 
v neděli 13. května ve 14 hodin před kostelem. 

Svátost smíření dětí 
- v sobotu 2. 6. od 9.00 hod. 

Konec školního roku 
Poslední mše svatá zaměřená na děti bude ve 
středu 20. června. Po mši bude na farní zahra-
dě táborák pro děti i rodiče (i prarodiče). 
 

Farní poutě 

 Jarní pouť naší farnosti se uskuteční 
v sobotu 19. května. Navštívíme sloven-
ské poutní místo Turzovka. 

 Pouť dětí se bude konat 9. června. Bližší 
informace budou oznámeny. 

 

Probíhá… 

Snídaně na faře 
- ve čtvrtek 12. 4, 10. 5. a 14. 6. po mši 

svaté. 

Společenství seniorů 

- ve čtvrtek 19. 4., 17. 5. a 21. 6., vždy po 
mši svaté. 

Adorace se zpěvy z Taizé 

- obvykle 3. sobotu v měsíci, ve 20 hodin. 

Večery chval 

- obvykle 1. sobotu v měsíci, ve 20 hodin 

Tichá adorace 

- vždy v neděli od 18:30 v kostele. 
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Přednáška 

PRVNÍ POMOC 
Ráda bych všechny farníky 
pozvala na příjemně strávené 
nedělní odpoledne, při kterém 
nám pan Aleš Vosáhlo (zá-
chranář a školitel) zopakuje, 
jak řešit úrazy a různé stavy 
ohrožení života. 

Dozvíme se, jak rozpoznat počínající mozko-
vou příhodu, jak se může projevovat srdeční 
infarkt, jak poskytnout nepřímou masáž srdce, 
co dělat, když se někdo dusí, jak ošetřit krvá-
cení, jak se zachovat, když jsme svědky do-
pravní nehody a probereme mnohé další pří-
pady, kdy jde o čas a naše reakce může bliž-
nímu zachránit život anebo alespoň zmírnit 
následky zranění či selhání životně důležitých 
orgánů. 
V neděli 22. 4. od 15 do 18 hod. ve farní her-
ně.                                                        
Občerstvení zajištěno, příspěvek dobrovolný. 
Vezměte sebou i větší děti. Možná právě ony 
vám někdy v budoucnu zachrání život. 
Těším se na vás 

Irena Prokšová 

* * * * * 
 

Diecézní akce 

Rodinná pouť 

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno ve 
spolupráci Biskupstvím brněnským a brněn-
skými církevními školami zve všechny rodiny 
na tradiční Rodinnou pouť na Vranov u Brna. 
Pouť se koná v neděli 8. dubna. Zájemce če-
ká  cca 5 km dlouhá trasa z Lelekovic na Vra-
nov, úkoly pro děti, mše svatá, katecheze, di-
vadlo aj. 

Více na www.crsp.cz 
 

 

Národní pochod pro život a rodinu 

V sobotu 7. dubna se bude v Praze konat už 
tradiční Národní pochod pro život a rodinu. 

Pokud plánujete aktivní účast, je dobré se do-
předu zaregistrovat na webu 
www.pochodprozivot.cz, aby organizátoři měli 
lepší přehled o počtu účastníků a vy abyste 
dostali oběd a měli zajištěnou přednostní bez-
pečnostní kontrolu při vstupu do katedrály. 
Registrace však není podmínkou. Do Prahy 
budou vypraveny zvláštní vlaky, v Brně je 
možné přistoupit v 6:38 hodin. Doporučená 
výše příspěvku je 330,- Kč za dospělého (část-
ka zahrnuje dopravu tam i zpět), děti jedou 
zdarma. 
Program bude následující: 
10:30 pontifikální mše sv. v katedrále sv. Víta 
12:00 oběd a kulturní program na Klárově 
14:00 pochod centrem Prahy na Václavské 
náměstí 
16:00 požehnání a zakončení 
Akce jsem se zúčastnila poprvé před dvěma le-
ty s neteří a synovcem a byla jsem nadšená. 
Všechno bylo perfektně zorganizované (do-
prava, WC, občerstvení, program) a po celou 
dobu vládla pozitivní a přátelská atmosféra. 
Nebyl to totiž protest proti něčemu, ale oslava 
života a rodiny tvořené mužem, ženou a dět-
mi. Rodiny založené na manželství jsou nejlep-
ší prevencí tisíců potratů (loni asi 20 tisíc) a zá-
rukou trvalé udržitelnosti společnosti. Kde 
jsou děti, tam je život.  

Jana Prchalová. 

* * * * * 

Postní sbírka pro Bakhitu 

Výsledek postní sbírky naší farní rodiny pro 
Bakhita, o.p.s., která pomáhá maminkám v 
nouzi, je 4 332,- Kč. A k tomu ještě štědrý 
anonymní dárce přidal 9 ks stravenek, každou 
v hodnotě 100 Kč. 
Všem dárcům děkujeme. 

Marta Ocetková 
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Poděkování 

(Reakce na článek o otci Jackovi) 

Vzpomínám na krásné dny v Římě, kde měl o. 
Jacek s sebou i maminku. 

Jednou jsem ji na chodbě hotelu pozvala do 
našeho pokoje, z něhož bylo vidět svatopetr-
ské náměstí. Děvčata jí hned nabídla pohoště-
ní a kladla jí plno otázek na dětství jejího syna 
(Jacka). Něco jsme rozuměly, něco ne, ale do-
dnes na veselé setkání vzpomínám. Několikrát 
jsem si říkala, jak se jí asi daří… 

Proto chci poděkovat panu Urbánkovi za jeho 
pátrací výlet a úžasný článek. Potěšil! 

Děkuje Gerta Perglová 
 

 

Z farní knihovny 

Svět bez Boha 
Převažujícím dojmem po přečtení knihy Anse-
lma Grüna a Tomáše Halíka Svět bez Boha by-
lo, že i život s Živým Bohem není jednoduchý. 
Živý Bůh je totiž nekonečným tajemstvím, a 
tak náš vztah k němu je neustálou cestou, na 
které překonáváme překážky v podobě našich 
zažitých a přežitých představ a objevujeme 
nové pohledy, cestou, na které se můžeme po-
tkat s též hledajícími, ať již věřícími či nevěří-
cími.  
Nebo můžeme každý den prožít v přesvědčení, 
že už jsme Boha nalezli a nedovolíme mu, aby 
nám naši zdánlivou sebejistotu a zajištěnost 
rozbil, a tak nás posunul kousek blíž k sobě. 
K hledání totiž patří i otázky a pochyby, které 
bolí. Ty můžeme v Bohu přijmout a nechat je 
jím prostoupit a proměnit, nebo je můžeme 
v sobě zapřít a pak je třeba projektovat na své 
bližní a tam proti nim bojovat. 
Toto je v knize ilustrováno na podobenství o 
marnotratném synu, kdy mladší syn skrze ces-
tu z otcova domu a životní krizi, kterou na ní 
prožil, poznal, kým je, čí je syn a co to pro něj 
znamená. Na rozdíl od staršího bratra, který 
sice žije stále s otcem, ale neví, že všechno, co 
má otec, je i jeho. Nezažil to, a proto žárlí na 
mladšího bratra. 

Pro ty, kteří se nebojí hledat v kalných vodách 
undergroundu, popisuje totéž Egon Bondy ve 
své Sklepní práci s poezií sobě vlastní. 
To byl jen jeden dojem z krásné knihy, uvnitř 
najdete mnohem více. 
Na Popeleční středu zemřel spisovatel Jaroslav 
Med. U nás si můžete půjčit jeho knihu Lite-
rární život ve stínu Mnichova. Tehdy byla 
zvláštní atmosféra v naší zemi ovlivněna za-
hraničními událostmi. Dnešní stav společnosti, 
který mi trochu připomíná druhou republiku, 
jsme si svobodně zvolili sami. Proč? 

Honza Votava 

 

Gustovo okénko 

Při procházce v pátek před Květnou nedělí se u 
Bodamského jezera dostávám do kostela. 
Zrovna vrcholí mše svatá, při které vidím 
v lavici snad 200 děvčat. Když vycházejí 
z kostela, některé slečny se usmějí a pokynou 
hlavou, některé si možná ze mše svaté moc 
neodnášejí, ale vidím i hluboké oči a sepjaté 
ruce. Tak taková je naděje rakouské církve… 
Zůstávám ještě v chrámu a přichází další dívčí 
oddíl - asi 30 dívenek, snad desetiletých, se 
svou učitelkou. Kantorka seznamuje děti se 
vším, co je v kostele, pokládá otázky, odpovídá 
na dotazy a děti chválí za jejich vědomosti. Po-
sléze jde celý hlouček k místní soše P. Marie, 
kam jsem se mezitím z lavice přemístil. Učitel-
ka se omlouvá, že budou rušit, ale já dávám 
najevo radost z toho, že je tu v kostele tolik 
ukázněných štěbetalek (jsou opravdu vzorné a 
vnímavé). Kantorka děvčatům přiblíží, proč tu 
hoří tolik svící a jak lidé i touto formou děkují a 
prosí. Potom učitelka sama zapálí svíčku a vy-
bídne svěřenkyně, aby přednesly, co chtějí 
podpořit společnou modlitbou. A vskutku zaz-
nívá pestrá škála potřebných ze stran kamará-
dů a vlastních rodin. Opravdovost přednáše-
ných proseb mi potvrzuje, že víra člověka po-
zvedá a zušlechťuje. Loučím se s dětmi a paní 
učitelkou a cítím vzájemné povzbuzení. Díky 
Bohu za Světlo, slunce, petrklíče a sněženky, i 
tak daleko od domova… 

A. D.
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Informace z FER 

Milí přátelé, 
V minulém čísle Rožně jsme vás informovali o Rozpočtu farnosti na rok 2018. V dnešním 
krátkém článku přidáváme informace o Hospodaření farnosti v roce 2017. 

 
 

 

Výnosy: Náklady:

Sbírky 1 077 760,00 Bohoslužebné náklady 16 915,00

Dary 20 500,00 Režijní náklady 179 052,24

Nájemné 398 536,30 Spotřeba energie 169 654,00

Obdržené dotace z Biskupství brněnského Náklady na běžné opravy a udržování 76 795,00

Full of life 30 000,00 Dohody o provedení práce 55 800,00

Vstupy do škol 14 895,00 Odeslané sbírky 114 260,00

Manžel.večery 10 000,00 Odeslané příspěvky na potřeby diecéze 162 252,00

Kurzy Alfa 10 000,00 Mimořádné sbírky - charita

Další příjmy Dary a charitativní výdaje 133 467,00

Daň z nemovitosti 4 261,00

Jiné dotace 0,00 Farní pastorační a evangelizační projekty 214 052,40

FOL - vstupné, občerstvení, dary 73 130,00 Full of life 144 475,40

Příspěvky účastníků kurzů Alfa 6 167,00 Vstupy do škol 14 895,00

Příspěvky účastníků manželských večerů 19 800,00 Manžel.večery 32 409,00

Příspěvky ostatní (tábor, poutě) 49 500,00 Kurzy Alfa 22 273,00

Odpisy 439 992,00

Úroky z běžného účtu 42,26 Provedené nevyúčtované investice z předchozích let 0,00

Investice roku 2017 97 370,76

Výnosy celkem 1 710 330,56 Náklady celkem 1 663 871,40

Rozdíl výnosů a nákladů 46 459,16

Stav peněžních prostředků k 1.1.2017 320 916,43

Stav peněžních prostředků k 31.12.2017 807 367,59

Hospodaření farnosti v roce 2017

Režijní náklady kancelářské potřeby, potřeby pro údržbu, 

potřeby pro katechezi, služby (telefon, 

internet, odpady apod.), pojištění, apod.

Dohody o provedení práce katechetky, účetnictví

Odeslané sbírky sbírky vyhlášené biskupstvím

Odeslané příspěvky na potřeby diecéze dříve tzv. desátek, nyní viz předchozí články

Mimořádné sbírky - charita charitativní projekty / výdaje farnosti 

(nenadálé události - např. v roce 2016 

zemětřesení Itálie)

Dary a charitativní výdaje Tanzanie, Ruka pro život

Vysvětlivky
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Společně jsme dokázali na sbírkách dát pro potřeby farnosti dohromady 1,077 
mil Kč. To je o 45 tisíc Kč více než v roce 2016. Vloni jsem od některých z vás do-
stal trochu výčitku, že možná až příliš často upozorňuji na to, abychom při sbír-
kách sáhli hlouběji do peněženek. Chci tedy nyní naopak vyjádřit radost a vděč-
nost. Zvláště proto, že vím, že řada z vás se nad rámec příspěvků pro farnost za-
pojila také do donátorství fondu Puls. Dávám, taktéž za pravdu Jožkovi Šikulovi, 
který reagoval na článek na podzim 2017, ve kterém jsem psal, že nám sbírky za 
1. - 3. čtvrtletí roku trochu pokulhávají. Měl pravdu, že to byl jen výkyv způsobe-
ný prázdninami. Díky všem za štědrost… a… jen tak dál . 
Sklízíme též výsledky investic do nájemních prostor. Výnosy z nájmu dosáhly 
v roce 2017 již 398 tisíc Kč, což je o 175 tisíc Kč více než v roce 2016. 
Na druhou stranu nám oproti roku 2016 o 62 tisíc Kč vzrostly režijní náklady a o 
46,5 tisíc Kč náklady na opravy a udržování. 
Část investic plánovaných v roce 2017 byla dokončena až na přelomu roku 2017 
a 2018 a tak se projeví až v hospodaření tohoto roku. 
Poslední věcí, na kterou bych chtěl ještě upozornit, je to, že jak můžete z tabulky 
výše vidět, náklady na pastorační a evangelizační projekty farnosti (v celkové vý-
ši 214.052,40 Kč) byly plně uhrazeny ze získaných dotací a příspěvků účastníků 
těchto akcí (celkové příjmy z dotací, vstupného na festival FOL a příspěvků 
účastníků všech těchto akcí dosáhly 213.492,- Kč). Farnost tedy, oproti předpo-
kladům, na ty to akce nijak finančně nedoplácela. Díky všem za toto dobré dílo. 
Závěrem, k těmto dobrým ekonomickým zprávám, přeji za FER všem také radost 
z dnešní „Zprávy“ o vykoupení a naději ve spasení. A jako vždy je vám celá FER 
k disposici pro dotazy a náměty. 

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu 
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Milé děti, 
konečně po dlouhé a obzvlášť studené postní době přišly Velikonoce a s nimi 
prázdniny, oslavy, tradice. Tentokrát si je všichni opravdu zasloužíme. A zejména 
ti, kdo se letos zúčastnili postní hry. Tento rok se totiž stalo, že naše postní hra 
byla obzvlášť těžká a náročná. A víte proč? Protože se celá zabývala Ježíšovým 
křížem a ten byl taky pěkně těžký a cesta s ním byla jistě náročná. My jsme se 
nad křížem celou postní dobu trošičku zamýšleli a plnili jsme úkoly, které nám 
pomáhaly připravit se na Velikonoce. Zároveň si každý z nás vyráběl vlastní kříž. 
A teď, když postní hra skončila, je čas na vyhodnocení! 
Podařilo se vám splnit všechny úkoly? Možná že někomu zůstala nějaká okýnka 
v mozaice bílá. Možná se někomu některý úkol nepodařilo splnit. To ale nevadí! I 
Pán Ježíš na cestě pod křížem zakopl a spadl. Nejdůležitější je nezůstat po pádu 
ležet. Nenechat se neúspěchem odradit od dalšího úsilí. Takže i když se vám ně-
jaký úkol nepovede, nevadí. Zkuste to znovu, snažte se dál. Nejen ve hře, ale 
v celém životě.  
A kdo teda ve hře vyhrál? Vyhrál každý, komu se alespoň trochu podařilo vytvo-
řit kříž podle svých představ. Každý z našich křížů je jiný, protože každý z nás je 
jiný. Pán Bůh nás stvořil zcela jedinečné a originální. Proto i každý z nás vnímá a 
uctívá Kristův kříž trochu jinak. A taky proto má každý z nás rád Pána Ježíše tro-
chu jinak. Ale to nevadí! I když jsme různí, i když se nám občas všechno nedaří, i 
když na našich postních křížích možná zůstalo pár bílých políček, nic to nemění 
na faktu, že Pán Ježíš má každého z nás tak moc rád, že neváhal za nás obětovat 
svůj život. A tak jako trpěl pro každého z nás, chystá pro každého z nás i místo ve 
svém království. A to je vážně radostná zpráva, nebo ne? 
Požehnané Velikonoce 

Terka 
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Velikonoční mozaika pro děti 
Protože mnoho z vás vyrobilo nádherné postní mozaiky kříže, za odměnu si mů-
žete zkusit vybarvit i tuto velikonoční mozaiku. Nemusíte plnit žádné úkoly, ten-
tokrát stačí jen pastelky a pozorně hledat správná čísla. 
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  Ukřižovaný poklad 

 

Já poklad jsem viděla ve snu. 

Rubíny a perly, i věnec zlatý, zdál se. 

Bála jsem se však, že do bažiny klesnu, 

jak vztáhnu ruku po té kráse. 

 

Když jsem se ráno probudila, 

mé oči zabloudily na stůl - na růženec. 

Sen o pokladu zmizel a já pochopila, 

že koruna z trní - byl ten zlatý věnec. 

 

Jak rubíny se leskly kapky krve svaté, 

perly, to byly slzy bolesti. 

Že lidské plémě, do bažin hříchů jaté, 

těžko si samo cestu proklestí. 

 

Strašná pouť na Golgotu tak se stane 

spasením lidstva. Noc změnila se v den. 

Mým pokladem je kříž Tvůj, Pane, 

Tvá láska -  je můj diadém.  

 

Marie Kalová 
 

Pořad bohoslužeb do konce června 

2.4. Po Pondělí  7.15 za varhaníky a zpěváky naší farnosti 
  velikonoční 9.00 za zemřelého manžela a syna a rodinu Blížkovskou 

4.4. St  18.00 za manžela 

5.4. Čt  7.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu 
z naší farnosti 

6.4. Pá  18.00 
za zemřelého manžela a tatínka 

za zemřelé rodiče Ulrichovy 

7.4. So  7.00 za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu 

8.4. Ne 2. velikonoční, 7.15 za zemřelé rodiče, příbuzné a živou rodinu 

  neděle Božího  8.30 
za farní společenství, především za naše nemocné (s pomazá-
ním nemocných) 

  milosrdenství 10.00 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého 

9.4. Po 
Slavnost Zvěstování 

Páně 
18.00 za zemřelé rodiče Sisrovy a živou rodinu 

11.4. St  18.00 za zemřelou rodinu 

12.4. Čt  7.00 za ochranu a duchovní posilu pro rodiče 

13.4. Pá  18.00 
za zemřelého manžela a živou a zemřelou rodinu 
za rodinu Trávníčkou a Lukáškovu a Boží ochranu 

14.4. So  7.00 na poděkování za dar života a Boží požehnání a dary Ducha Sv. 
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15.4. Ne 3. velikonoční 7.15 za zemřelou Boženu Čechovou a živou a zemřelou rodinu 

   8.30 za zemřelé Marii a Josefa Hrozkovy 
   10.00 za farní společenství 

16.4. Po  18.00 za dar vír a ochranu a pomoc Panny Marie 

18.4. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Novotných z Ivanovic 

19.4. Čt  7.00 za Kateřinu Srníkovou a její rodinu 

20.4. Pá  18.00 
za živou a zemřelou rodinu Součkovu 
na poděkování za 50 let společného života 

21.4. So  7.00 
za zemřelého kmotra Dr. Jana Staňka, jeho ženu a zdraví a víru 
jejich dcery Kateřiny 

22.4. Ne 4. velikonoční 7.15 
ze zemřelého manžela Jaroslava, rodiče Daškovy, Hobzovy a 
živou rodinu 

   8.30 za živou a zemřelou rodinu Hudcovu a duše v očistci 
   10.00 za farní společenství 

23.4. Po  18.00 za zemřelou rodinu Richterovu a Kovářovu 

25.4. St  18.00 za kmotru Stanislavu a kmotřence 

26.4. Čt  7.00 na poděkování za dar života a Boží požehnání  

27.4. Pá  18.00 
na úmysly dárců 
za Jaroslava Ježka a živou rodinu 

29.4. So  7.00 za zemřelé 

29.4. Ne 5. velikonoční 7.15 za farní společenství 
   8.30 za rodiny Sapákovu a Poláčkovu s prosbou o uzdravení 
   10.00 na poděkování za dar života a rodinu Pavlovskou 

30.4. Po  18.00 za zemřelou manželku a rodiče 

1.5. Út  18.00 
na poděkování za 50 let života a dary Ducha Svatého pro celou 
rodinu 

2.5. St  18.00 na poděkování 

3.5. Čt  7.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu 
z naší farnosti 

4.5. Pá  18.00 
za přátele a známé a duše v očistci 
za 80 let života a rodiče 

5.5. So  7.00 na úmysl dárce 

6.5. Ne 6. velikonoční 7.15 za farní společenství 
   8.30 za zemřelého P. Jana Pavlů, zemřelého manžela a živou rodinu 

   10.00 
za zemřelého manžela Vladislava Kolaříka a živou a zemřelou 
rodinu 

7.5. Po  18.00 
za zemřelou Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou pří-
zeň 

9.5. St  18.00 za zemřelého Jiřího Burdu 

10.5. Čt Nanebevstoupení  7.00 na úmysl dárce 
  Páně 18.00 na úmysly dárců 

11.5. Pá  18.00 
za rodiče a živou a zemřelou rodinu 
za zemřelé Drahomíru a Antonína Tomáškovy a zemřelou rodinu 

12.5. So  7.00 za zemřelou vnučku Lucii a živou rodinu 

13.5. Ne 7. velikonoční 7.15 za farní společenství 
   8.30 za živou a zemřelou rodinu 

   10.00 
za zemřelé rodiče Chrástkovy, zemřelého bratra a živou a ze-
mřelou rodinu Pavelkovu 

14.5. Po  18.00 za zemřelého manžela, oboje rodiče a celou zemřelou rodinu 

16.5. St  18.00 za dar života 

17.5. Čt  7.00 na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti 

18.5. Pá  18.00 na úmysl dárce 
za zemřelou vnučku Lucii a živou rodinu 

19.5. So  20.00 farní pouť, večer vigilie Seslání Ducha sv. 

20.5. Ne Slavnost Seslání 7.15 na úmysl dárce 
  Ducha svatého 8.30 za farní společenství 

   
10.00 za Boží požehnání pro celou živou rodinu a za zemřelou rodinu 

Kylianovu 
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21.5. Po  18.00 za zemřelou rodinu Kubáčkovu a Krpálkovu 

23.5. St  18.00 na úmysl dárce 

24.5. Čt  7.00 na úmysl dárce 

25.5. Pá Noc kostelů 18.00 
za skauty 
za zemřelou Marii Sochovou a živou rodinu 

26.5. So  7.00 za zemřelé 

27.5. Ne Slavnost 7.15 za farní společenství 
  Nejsvětější Trojice 8.30 za živou a zemřelou rodinu Libusovu 
   10.00 za živou a zemřelou rodinu 

28.5. Po  18.00 za nemocné 

30.5. St  18.00 na poděkování za dar života 

31.5. Čt  7.00 za živou a zemřelou rodinu Suchou a Havlíčkovu 

1.6. Pá  18.00 
na úmysl dárce 

za zemřelé Annu a Blažeje Veselých a zemřelou rodinu 

2.6. So  7.00 za zemřelého manžela 

3.6. Ne Slavnost Těla a 7.15 za farní společenství 
  Krve Páně 8.30 za zemřelého manžela a bratra, rodiče a živou rodinu 

  1. sv. přijímání 10.00 
za děti, které dnes přijmou poprvé P. Ježíše v eucharistii a jejich 
rodiny 

4.6. Po  18.00 za synovce, dar uzdravení a Boží požehnání 

6.6. St  18.00 za zemřelého manžela a živou rodinu 

7.6. Čt  7.00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu 
z naší farnosti 

8.6. Pá 
Nejsvětější 
Srdce Ježíšovo 

18.00 
za zemřelého Zdenka, Josefa, rodiče Kučírkovy a duše v očistci 
a na poděkování za dar života a zdraví Jindřišky 
na úmysl dárce 

9.6. So  7.00 na poděkování za 45 let manželství 

10.6. Ne 10. v mezidobí 7.15 za dar víry a dary Ducha Svatého pro syna 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 na úmysly dárce 

11.6. Po  18.00 za zemřelého Jakuba Procházku a živou rodinu 

13.6. St  18.00 
na poděkování za 40 let života s prosbou o dar zdraví a dary 
Ducha Svatého 

14.6. Čt  7.00 
na poděkování za 40 let života s prosbou o dar zdraví a dary 
Ducha Svatého 

15.6. Pá  18.00 
za zemřelého manžela a živou rodinu 
na úmysl dárce 

16.6. So  7.00 za nemocné 

17.6. Ne 11. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za zemřelou Vlastu Drmolovou 
   10.00 za Josefu Mazalovou a živou rodinu 

18.6. Po  18.00 za zemřelou Helenu a za živou a zemřelou rodinu 

20.6. St  18.00 za Boží pomoc pro syna Petra a za živou a zemřelou rodinu 

21.6. Čt  7.00 za zemřelého manžela a živou rodinu 

22.6. Pá  18.00 za zemřelého Antonína 

23.6. So  7.00 na úmysly dárců  

24.6. Ne Narození sv. Jana  7.15 za farní společenství 
  Křtitele 8.30 za živé a zemřelé rodiny Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu 

   10.00 
za zemřelou manželku Jiřinu Gabrhelovou, rodinu Gabrhelovu a 

Jirků 

25.6. Po  18.00 za Jana a za Pavla 

27.6. St  18.00 na poděkování za 90 let života 

28.6. Čt  7.00 za ministranty naší farnosti 

29.6. Pá Sv. Petra a Pavla 18.00 za zemřelého Petra Levíčka a jeho živou a zemřelou rodinu 

30.6. So  7.00 za zemřelé  
 

Díky za Vaše příspěvky, všem přejeme plné prožití Velikonoční radosti. Články do prázdninové-
ho čísla odevzdejte, prosím, do 15. června. 

Redakce 


