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Milí bratři a sestry! 
 

Začali jsme další školní rok. Pro mnohé z vás to již nic neznamená, ale pro ty, jichž 
se týká škola (děti i jejich rodiče), je to zase začátek nějakého očekávání. Co nás 
tento školní rok čeká? Noví spolužáci, nové poznatky a mnoho dalšího. Podobně se 
také můžeme ptát, co nás čeká ve farnosti? Myslím, že můžeme říct, že nás nečeká 
nic moc nového. Je to spousta stejných svátků a aktivit, které se opakují každý rok. 
Je však možné je prožít nově, lépe, hlouběji, více se tak přiblížit našemu Pánu. Svět 
ekonomiky nám stále zdůrazňuje, jak je důležitý růst. Je potřeba o něj usilovat, aby 
rostl zisk a tím i štěstí. Přesto, že se každý rok aktivity ve farnosti opakují, tak by-
chom měli usilovat o stálý růst. Asi nejde o růst množství aktivit, ale především o 
kvalitu. Každý si může vytyčit svůj osobní cíl a prostředky, jak chce růst ve vztahu 
s Pánem. Co můžu tento rok, tento den, tuto hodinu udělat lépe? Vybral jsem dva 
podněty od papeže Františka: 
Promluva římského biskupa Františka ke Světové radě církví, Visser‘t Hooft Hall – 
Ženeva: Opravdu máme zapotřebí nového evangelizačního rozmachu. Jsme povoláni být li-

dem, který žije a sdílí radost evangelia, chválí Pána a slouží bratřím s duší, která plane tou-
hou rozevřít horizonty neslýchané dobroty a krásy těm, kterým se dosud nedostalo milosti 
opravdu poznat Ježíše. Jsem přesvědčen, že vzroste-li misionářský zápal, vzroste také jedno-
ta mezi námi. Stejně jako bylo zvěstování na počátku znamením jara církve, tak přinese 
evangelizace nové ekumenické jaro. Stejně jako v počátcích se semkněme ve společenství 
kolem Mistra, nikoli bez zahanbení za svoje neustálé otálení, a řekněme spolu s Petrem: 
„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68). 

Z promluvy k zástupcům Papežských misijních děl: Proč jsou Papežská misijní díla důle-

žitá? Zejména proto, že se máme modlit za misionáře a misionářky, za evangelizační činnost 
církve. Modlitba je první “misijní dílo” – skutečně první! – které každý křesťan má a musí vy-
konat, a je také dílem nejúčinnějším, byť to nelze nijak změřit. Zásadním hybatelem evange-
lizace je totiž Duch svatý, s nímž jsme povoláni spolupracovat. Tato díla navíc papežovým 
jménem zajišťují rovné rozdílení pomoci, tak, aby se všem církvím dostalo základní podpory 
na evangelizaci, udílení svátostí, vlastní kněze a katechety, semináře a pastorační práci. Jde 
o podporu misionářů, kteří hlásají evangelium, a především o podporu v modlitbě, aby Duch 
svatý byl přítomen, neboť On nese evangelizaci vpřed. 
Přál bych si, abychom se osobně každý zaměřili na svůj růst vztahu s Pánem, a jed-
ním z prostředků, který se nám ve farnosti nabízí, jsou Farní evangelizační buňky. 
Zkuste o nich přemýšlet a případně se zapojit. 

Váš otec Jan 
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Život ve farnosti  

14.10. Výročí posvěcení kostela 
odpoledne program na „Orláku“ 

21.10. Misijní neděle 
Před kostelem bude Misijní koláč a 
káva. 

 28.10. končí letní čas (posun o hodinu 
zpět) 

  1.11. Slavnost Všech svatých 
mše sv. v 7 a v 18 hodin 

  2.11. Vzpomínka na všechny věrné ze-
mřelé 
mše sv. v 7 a v 18 hodin 

  3.11. Adorační den farnosti 
Celodenní výstav Nejsvětější svá-
tosti. Zahájení po mši svaté v 8 ho-
din, zakončení společnou adorací a 
svátostným požehnáním v 18 ho-
din. 

  4.11. Pobožnost za zemřelé                   
od 14:00 v kostele, následuje spo-
lečná modlitba na hřbitově. 

25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
Udílení svátosti nemocných při mši 
svaté v 8:30. 

  2.12. První neděle adventní 
Při každé mši sv. budou žehnány 
adventní věnce. 

 
* * * 

Mše svaté za nemocné 
- 22. října, 25. listopadu 

Mše svaté za zemřelé 
- 27. října, 24. listopadu 

Mše svaté na úmysly dárců 
- 3. října, 12. listopadu 

Modlitba růžence 

V říjnu se budeme společně modlit navíc 
růženec v pátek přede mší svatou. 

Snídaně na faře 

- ve čtvrtek 11. 10. a 15. 11. po mši svaté. 

Adorace se zpěvy z Taizé 

- v sobotu 20. 10. a 24. 11., začátek vždy 
ve 20.00.  

Společenství seniorů 

- ve čtvrtek 18. 10. a 22. 11., vždy po mši 
svaté na faře. 

Večery chval 

- v sobotu 6. 10. a 3. 11. od 20 hodin. 

Noc na faře 

Přespání na faře s programem pro děti se 
uskuteční 2. listopadu. Bližší informace 
budou v ohláškách. 

Adventní duchovní obnova 

Tradiční duchovní akce se bude konat 
v termínu 30. 11. – 1. 12. 2018 pod vede-
ním otce Jana Pacnera. 
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Pozvánka na divadlo 

Dne 17. 11. sehraje ochotnický spolek 
TYJÁTR z Křižanova v řečkovické sokolov-
ně klasický kus českého velikána Járy Ci-
mrmana České nebe. Začátek je v 18:30. 
 

---- ***** ---- 

Zkus jednou vážně víru brát 

Rád v autě poslouchám hudbu - ne vždy 
mne osloví hudba z rádií, tak často přela-
dím na "své" písničky, které mám uložené 
třeba v mobilu nebo na CD. Často jsou to 
různé křesťanské kapely, sbory či scholy.  
Jejich hudba je nejen krásná na poslech, 
ale  často také s nakažlivou melodií, zají-
mavými a hlubokými texty. Některé písně 
nás oslovují, motivují, povzbuzují, oslavují 
Boha a jiné nás mohou vést k zamyšlení. 
A právě k zamyšlení mne zavedla píseň s 
názvem „Přemýšlej, děkuj a služ“, ve kte-
ré se zpívá „zkus jednou vážně víru brát, 
člověkem se stát“. Nějaký čas jsem tuto 
výzvu či úkol nemohl dostat z hlavy.  
Za několik dní poté jsme se s manželkou a 
dětmi zúčastnili Katolické charismatické 
konference, která se již několik let koná v 
Brně (na výstavišti). Předposlední den by-
la večer závěrečná modlitba za účastníky 
a během této modlitby se mi tato slova 
vracela opět velmi zřetelně a také jsem 
poznal, co konkrétně udělat pro Boha/pro 
druhé. Jak mám vzít vážně víru a jaké 
konkrétní skutky ve svém životě udělat. 
Hlavní myšlenka byla: „Co Tví kmotřen-
ci?“. Napadlo mne - jak je možné, že jsem 
s některými nemluvil půl roku nebo i 
déle? Proč jsem se nezajímal o to, jak žijí? 
Jestli nepotřebují si se mnou promluvit? 
Jaký je jejich rodinný, partnerský a du-
chovní život? Jestli náhodou nečekají na 
to, až jim zavolám? A tak jsem vzal vážně 
to, co jsem sliboval při křtu či biřmování - 

že budu rodičům pomáhat v jejich (nábo-
ženské) výchově.  
Kromě toho, že bych se s nimi rád sešel 
nebo alespoň zavolal, tak jsem je chtěl 
pozvat na nějakou akci, která by je mohla 
zaujmout a zároveň nějak posunout v je-
jich duchovním životě.  
Věděl jsem, že koncem srpna bude ve 
Vsetíně festival UNITED, kam jezdí spous-
ta mladých lidí, kde vystupuje nejen 
mnoho zajímavých kapel, ale také řečníků 
se zajímavými přednáškami, a tak volba 
byla jasná - všechny (dospělé) kmotřence 
jsem pozval na tento festival, na který by-
chom mohli společně zajet. Řekl jsem si, 
že i když se to všem hodit nebude, tak za 
zkoušku to stojí. Nakonec nás jelo plné 
auto a byli jsme za to Bohu vděční. Mohli 
jsme tam strávit opravdu požehnaný čas, 
kdy bylo dostatek času na popovídání si 
spolu s kmotřenci o životě i o víře, kdy 
jsme všichni mohli zaslechnout během 
programu, hudebních vystoupení a před-
nášek spousty zajímavých informací, zku-
šeností, příběhů, svědectví, výzvy, mod-
litby... Odjížděli jsme domů opravdu nad-
šení a povzbuzeni ve víře. 
 

 
 
Pro mne osobně to byla i taková lekce 
důvěry i poslušnosti. Ačkoliv jsme měli již 
naplánován závěr prázdnin jinou akcí, 
přesto ke mně Pán promluvil způsobem, 
který se nedal přehlédnout a který mne 
"nutil" k zamyšlení a přehodnocení mých 
plánů a mých představ. A je-li potřeba, 
pak také udělat potřebnou změnu. Přesto 
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rozhodnutí nechává Bůh na nás. S každým 
z nás má Bůh nějaký plán a je na nás jak 
moc jej budeme hledat. Pokud ale chce-
me žít opravdu naplněný život, pak je 
dobré se pokusit o hledání plánu, který 
Bůh s námi má.   
A tuto otázku si můžeme položit každý z 
nás: „Jak mám vzít vážně víru v Boha já“? 
Co mám udělat, co ve svém životě změnit, 
co dělat nebo co nedělat? Odpověď patr-
ně bude u každého trochu jiná, ale důleži-
té je si na otázku odpovědět. 
Proto je třeba znovu a znovu všechny na-
še kroky a rozhodnutí konzultovat s Pá-
nem, svěřovat Ježíši naše problémy, oba-
vy, starosti a děkovat a chválit Ho za 
všechna požehnání, radosti, vyslyšené 
modlitby... Chce to jen jediné - najít si čas. 
Čas na modlitbu, naslouchání či tichou 
adoraci - prostě být s Ním. On k nám 
promlouvá různými způsoby - v modlitbě, 
skrze Boží slovo z Bible nebo skrze slovo 
jiného člověka, skrze určité symboly, udá-
losti, v tichosti, jindy skrze naše svědo-
mí... anebo také z rádia při jízdě autem, 
jak tomu bylo v mém případě :-). 
Tak či tak, buďme vnímaví k této komuni-
kaci s Bohem a buďme s Bohem "on-line" 
každý den co nejčastěji. 

Petr H. 

 

To ti to trvalo 

Sobotní odpoledne, chystáme se 
s varhaníkem Filipem na večerní adoraci 
se zpěvy z Taizé, jak se tato pravidelná zá-
ležitost nazývá v ohláškách. Domluva je 
jednoduchá a pochopitelná. Filip bude 
hrát na farní klávesy a já mu to se svojí 
kytarou nebudu kazit, nechám ji doma a 
budu o to víc zpívat. Vybíráme písničky a 
nacvičujeme zpěvy, předehry i dohry a 
smlouváme si tichá gesta. Otcové J+J jsou 
někde mimo farnost, takže adoraci pove-
de akolyta Pavel.  
Sobotní večer, hodina před začátkem 
adorace. Pavel odepisuje do mailu, že vy-
brané písničky zná a těší se na večer. 
Jsme dokonale připraveni a na značkách, 
doufáme, Pane, že se Ti adorace bude ta-
ké líbit.  To uvidíš, jak to máme ošéfované 
a zmáknuté, ještě, že nás máš.  
Sobotní večer, 20 minut před začátkem 
adorace. Filip jde na kůr pro farní klávesy. 
Hledá marně, Dívá se dokonce mezi píšťa-
lami a málem i do měchů. Klávesy nikde. 
Ptáme se paní Helenky. Helenka se směje 
a říká, že není k nalezení ani svatební ko-
berec a významně se na mě dívá. V tomto 
ohledu mám klidné spaní, na synově 
svatbě minulou sobotu už koberec nebyl. 
A na koberec se hrát nedá, to by nám teď 
nepomohlo. Klávesy stále nejsou. Pomalu 
nám svítá, že si asi udělaly výlet na hodo-
vou mši v Jehnicích a že se ještě nevrátily. 
Do začátku adorace zbývá deset minut. 
Co teď? Budeme zpívat a capella, tedy 
bez nástrojů? Vybíhám směrem k faře pro 
farní kytaru a čelo se mi rosí. „Tohle jsme 
si, Pane, nedomluvili. Přece víš, že odpo-
ledne trénoval Filip. U farní kytary není 
ladička. Víc než týden jsem nehrála. Pís-
ničky z Taizé jsou nádherné, ale nejsou to 
žádné songy k táboráku na tři akordy.“ 
Eh.  
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Vracím se s kytarou ke kostelu a v hlavě a 
v srdci se mi formuje první rozumná věta 
dnešního večera: „Pane, je to na Tobě, 
tohle nezvládnu z vlastní síly“. A kdesi 
v dálce, nebo ve výšce, nebo snad 
v hloubce, se ozvala tichá odpověď: „No 
konečně. To ti to trvalo!“ 

Markéta Šmerdová 

 
 

Z farní knihovny 

Svatá Terezie z Lisieux - Příběh jedné du-
še 
Nejprve o osudu knihy: Prvně vyšla v roce 
1898, rok po smrti svaté Terezie. Toto vy-
dání připravily a notně upravily její sestry, 
které odmítaly, přes četná naléhání, vydat 
světu originály rukopisů. To se stalo až po 
smrti sestry Anežky v roce 1951, takže 
původní text vyšel poprvé až v roce 1956. 
Pro svatou Terezii a příběh její autobio-
grafie je charakteristická historka 
z dětství, kdy se sestrami dostala košík 
šatiček a hadříků pro panenky. Zatímco 
sestry si vybíraly, co se jim líbilo, Terezka 
natáhla ruku a řekla: „Já si vybírám 
všechno!“. Všechno, co je moje, je i tvoje 
(L15,31), to byl její život. Proto při psaní 
deníku píše pravdivě o svém životě, nevy-
bírá si a neupravuje, jako její sestry, byť 
v dobré víře. 

A že to není žádné suchopárné čtení, tak 
malá ukázka: Dlouho jsem měla při večer-
ní modlitbě místo před sestrou, která mě-
la zvláštní zvyk, a myslím i… hodně osví-
cení, protože málokdy používala knihu. A 
takhle jsem si toho všimla: Jakmile tato 
sestra přišla, začala dělat zvláštní nepatr-
ný hluk, něco jako když se o sebe třou dvě 
lastury (byla to Sestra Marie od Ježíše, 
která si údajně při modlitbě jezdila neh-
tem po zubech. Terezie to nevěděla, pro-
tože se na ni nikdy neotočila): nepostřehl 
to nikdo, mám totiž velmi jemný sluch 
(někdy až moc). Sdělit vám, má Matko, 
jak mě ten nepatrný hluk obtěžoval, je 
zhola nemožné: měla jsem sto chutí otočit 
hlavu a podívat se na pachatelku, která si 
svůj zlozvyk ani neuvědomovala; byl to je-
diný prostředek, jak ji na něj upozornit. 
V hloubi srdce jsem ale pocítila, že je lepší 
to snést pro lásku Boží a abych sestru ne-
trápila. Zůstala jsem tedy v klidu, snažila 
jsem se spojit s Bohem a zapomenout na 
ten nepatrný hluk… vše marné, začal mne 
zalévat pot a musela jsem se spokojit 
s tím, že jsem se modlila modlitbu utrpení, 
ale i když jsem trpěla, hledala jsem pro-
středek, abych to snášela ne rozhořčeně, 
ale radostně a pokojně, alespoň v nitru 
duše, snažila jsem se tedy si tento tak ne-
příjemný zvuk zamilovat. Místo abych se 
ho pokoušela neslyšet (což bylo nemož-
né), soustředila jsem se na to, abych mu 
dobře naslouchala, jako kdyby to byl 
úžasný koncert a celou modlitbu, která 
nebyla modlitbou klidu, jsme trávila tím, 
že jsem tento koncert obětovala Ježíšovi. 

Honza V. 
 

Farní knihovna nabízí stále další zajíma-
vé tituly 
Za přečtení rozhodně stojí „Osudy“ Pro-
kopa Siostrzonka, arciopata Břevnovské-
ho kláštera, které dávají nahlédnout do 
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života jeho a Řádu benediktinů vůbec, dá-
le pak klášterů Břevnov a Broumov. 
Blahopřání, které obdržel, může být po-
vzbuzením pro každého z nás:  
„Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se více 
zdravý než nemocný, dostalo se ti více po-
žehnání, než milionu těch, kteří nepřežijí 
tento týden. 
Jestliže jsi dosud nezažil hrůzu války, osa-
mělost ve vězení, agónii mučení nebo sví-
ravou bolest hladu, jsi na tom lépe než 
500 milionů lidí ve světě. 
Jestliže se můžeš zúčastnit shromáždění 
věřících beze strachu z pronásledování, 
mučení a smrti, dostává se ti více požeh-
nání třem miliardám lidí ve světě. 
Jestliže máš v ledničce jídlo, jsi-li oblečen, 
máš-li střechu nad hlavou a místo na spa-
ní, jsi bohatší než 75% lidí na světě. 
Jestliže máš peníze v bance nebo jen 
v peněžence a můžeš dát pár drobných 
někde na misku, patříš mezi 8 % nejbo-
hatších lidí na světě. 
Jestliže držíš hlavu zpříma, máš úsměv na 
tváři a pociťuješ vděčnost, je to požehná-
ní. Hodně lidí by to tak mohlo prožívat, ale 
neumějí to. 
Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obe-
jmout ho, nebo se alespoň dotknout jeho 
ramene, dostává se ti požehnání, protože 
tak nabízíš uzdravující dotek. 
Jestliže můžeš přečíst nebo slyšet toto po-
selství, dostal jsi dvojí požehnání: Někdo 
na tebe myslí a ty ses to dověděl, dvě mi-
liardy lidí neumějí číst a psát. 
Spočítej všechna svá požehnání a předej 
toto poselství dál, abys připomněl všem, 
z čeho je možno se radovat.“ 
Tato požehnání předal otec arciopat všem 
čtenářům svojí knihy „Osudy“, tak plňme 
jeho přání a předávejme ho dál. 

Jana Šimonovská 

 

 

Gustovo okénko 

V Naději se zdravím s babičkami, za kte-
rými chodím, abych jim přinášel eucharis-
tii. Když stojím před nejstarší obyvatel-
kou, změří si mne a pronese: „Nějaké 
mladé.“  Nezbývá mi než dodat: „Tak to 
reklamujte  u pana faráře, že sem posílá 
zelenáče.“ 

V poslední době se v našem kostele začal 
více používat méně známý nápěv Creda. 
Setkal jsem se s jeho odsouzením, ale 
mne se velice zalíbila reakce našeho ma-
lého ministranta. Po umlknutí varhan se 
ke mně přitočil a s udiveným výrazem mi 
sdělil: „To byly nějaký jiný noty.“ 

Při sbírkách v kostele jsem si všiml, že na-
še farní společenství se drží téměř stopro-
centně výroku o tom, že něco je císařovo 
a něco patří Bohu. V košíku se objevují 
mince s Petrovem a se sv. Václavem (urči-
tě patřící do kostela). B. Němcovou, Fr. 
Palackého, E. Destinovou a jiné císařské 
peníze zahlédneme výjimečně . 

A.D. 
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Informace z FER 
Milí přátelé, 
kdybych se nebál, že Vás spletu, nazval bych dnešní článek spíše: „Nebojte se, přijď-

te a zapojte se“ 😊. Ale pěkně od začátku. 
Na jednom z jarních zasedání Farní ekonomické rady jsme obdrželi podnět od jedné 
maminky, že je nutno provést rekonstrukci hřiště na farní zahradě. Oslovili jsme fir-
mu, která hřiště dodávala, nicméně nabídka na opravu byla na částku kolem 130 tis. 
Kč. To je pořádný ranec na to, že řada prvků potřebovala jen natřít nebo vyměnit 
poškozený, či opotřebovaný díl. Protože tolik peněz dát nemůžeme, rozhodli jsme 
se provést opravu svépomocí. Nakonec společná práce přece sbližuje a rodin, které 
využívají hřiště, je spousta. 
Do rekonstrukce pískoviště jsme se pustili hned v následujícím týdnu. Změna není 
na první pohled zcela patrná, ale pískoviště je vyhloubené, je v něm půl kubíku no-
vého písku a naspodu dlaždice k odvodnění. Děti tak můžou kopat opravdové tunely 
a přitom se neprohrabou do hlíny. Práci jsme si moc užili, ještě nám pomohly děti a 
náklady byly v řádu pár set korun.  
Moc jsme se těšili, že vše ostatní krásně zvládneme 22. června, na kdy jsme svolali 
s velkým předstihem brigádu. Ve čtyři hodiny jsme tam byli čtyři, ale práce šla po-
malu. Po mši se pak seběhlo chlapů asi jedenáct (z toho většina co děti buď vůbec 
nemá, nebo dávno odrostlé) a šup, ráz naráz byly všechny mechanické opravy hoto-
vy. I když se už bohužel do tmy nedalo stihnout všechno natřít, máme hřiště opra-
vené a ušetřeno přes sto tisíc korun. 
Chtěli bychom pozvat a povzbudit všechny z vás, kdo byste se chtěli zapojit do dal-
ších oprav či mimořádných brigád. Nebudete litovat. Farnost je přece nás všech. 
Vždycky se při práci užije i spousta legrace. Vznikají nová a upevňují se stará přátel-
ství. Hned příští příležitost bude v pátek 5. října. Odvolte a od čtyř šup na faru. Do-
natíráme hřiště, pak půjdeme na mši a po ní bude bečka. Hned další a ještě větší pří-
ležitost bude v sobotu 3. listopadu, kdy budeme vyklízet kůlnu vedle fary. Začíná 
nám padat na hlavu a tak ji musíme vyklidit kvůli připravované opravě. Každá ruka 
se bude hodit. Přece nebudeme platit vyklízecí firmu, když máme tak skvělou a ži-
vou farní rodinu. Zapište si to hned do diářů a určitě přijďte – no ano právě i vy, kte-
ří o tom nyní čtete. Těšíme se na vás. 
Stejně tak se těšíme a zveme všechny po prázdninách do farní kavárny. Živě si 
vzpomínám, jak jsme si všichni před těmi lety říkali, jak by bylo prima mít farní ka-
várnu. Zvláště, když bylo venku sychravo a člověk by si tak rád ještě chvilku povyklá-
dal s přáteli. Dnes už je farní kavárna samozřejmostí a mnoho z nás také o ní jako o 
samozřejmosti přemýšlí. Sami víte, jak často je v ohláškách výzva o volných termí-
nech na služby v kavárně. Někdy tak kavárna praská ve švech, jindy je tam smutno a 
prázdno. Zvlášť po ranních mších.  
Proto opět zvu – nebojte se a přijďte. Farní rodina je přece taky vztah a jako v kaž-
dém vztahu, je i zde potřeba investovat úsilí i čas. To, že nám bude spolu ve farnosti 
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dobře, nám bude odměnou a můžeme mít i dobrý pocit, protože přispíváme k dobré 
věci. Vždyť všechny finanční přebytky z provozu kavárny jsou použity na charitativní 
projekty v Brně i třeba v Tanzánii. 
Na úplný závěr přidám ještě informace o fondu Puls (psali jsme o něm už několi-
krát). K datu napsání tohoto článku je 41 donátorů registrovaných za řečkovickou 
farnost. Letos zatím celkem přispěli částkou 167 890,- Kč. Přitom povinné odvody 
řečkovické farnosti jsou v tomto roce 166 448,- Kč. Na internetu si to může každý 
donátor průběžně sledovat a kontrolovat. Díky všem, a i zde platí pro všechny váha-
jící – Nebojte se a zapojte se. 
Myslím, že zde také musí zaznít poděkování všem, kteří svou nezištnou dobrovolnou 
prací ve farnosti pravidelně dlouhodobě pomáhají. Asi není možné zde všechno vy-
jmenovat, ale patří vám velké díky. 
Přeji vám všem pěkný podzim. 

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Stránky pro děti 
Milé děti, dnes mám pro vás vtip: 

Kněz misionář jde pralesem a narazí na hladového lva. Nebohý kněz honem 
neví, co dělat, a tak se pomodlí: "Otče, vdechni tomuto lvu křesťanského du-
cha." Lev zvedne tlamu k nebi a zbožně pronese: "Požehnej Pane tyto dary..." 
Rozveselila jsem vás aspoň trošičku? My všichni to teď totiž vážně potřebu-
jeme…  Jednak proto, že skončily prázdniny a na nás všechny se už zase valí 
spousta úkolů, někdo třeba nastupuje do školy či do školky, někdo zase musí 
chodit do práce. A taky vlastně skončilo léto a venku už je chladněji, dny se 
zkracují a venku je brzy tma. Už nemůžeme jen tak vyběhnout ven 
v kraťasách nebo naboso, nemůžeme skočit do bazénu či do potoka. A tak 
býváme víc unavení a trochu smutní nebo naštvaní. 
Ale my křesťané bychom měli mít dobrou náladu, radost a úsměv na rtech 
pořád… Vždyť víme, že až překonáme všechny úkoly a problémy a těžkosti 
tohoto života, tak nás čeká veliká a nekonečná oslava v Nebi. 
Jenže ono to vždycky není tak jednoduché, že?  Občas má špatnou náladu 
každý.  A to nejen my, ale i lidé kolem nás. Našim úkolem dnes a denně je 
mít otevřené oči a koukat kolem sebe. A když potkáme někoho smutného 
nebo nešťastného, zkusme mu pomoct, rozveselit ho nebo ho nějak podpo-
řit. 

Terka 
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Pořad bohoslužeb do začátku adventní doby 
 
Říjen 2018 

1.10. Po  18.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv. 

3.10. St  18:00 na úmysly dárců 

4.10. Čt sv. František z Assisi 7:00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z na-
ší farnosti 

5.10. Pá sv. Faustyna Kowalská 18:00 za dar zdraví pro otce Pavla 

    
za živou a zemřelou rodinu Buriánkovu, Douškovu, Melzerovu a 
za zemřelou rodinu Povolných 

6.10. So  7:00 
za uzdravení syna a živou rodinu a zemřelou rodinu Sochovu a 
Šimíčkovu 

7.10. Ne 27. neděle v mezidobí 7:15 za rodiny Jaškovu a Plockovu 

   8:30 
za Miriam Šenovskou a Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
pro živou rodinu 

   10:00 za farní společenství 

8.10. Po  18.00 
za zemřelého manžela, dvoje rodiče a pomoc Boží pro děti a 
vnoučata 

10.10. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Handlarovu a Širůčkovu 

11.10. Čt  7:00 na úmysl dárce 

12.10. Pá  18:00 za živou a zemřelou rodinu Hvižďovu a Vyorálkovu 

13.10. So  7:00 na úmysl dárce 

14.10. Ne 28. neděle v mezidobí 7:15 za dceru Gabrielu a její uzdravení 

  Slavnost posvěcení 8:30 
za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a na poděkování s 
prosbou o další pomoc 

  kostela 10:00 za farní společenství 

15.10. Po  18:00 za zemřelou Boženu Michelovou a živou rodinu 

17.10. St  18:00 
za živou a zemřelou rodinu Hyršlovu, Vaculovu, Štěrbovu a 
Kabrhelovu 

19.10. Pá  18:00 za zemřelou rodinu Baijakových a Elekových a Hudcovu 

20.10. So  7:00 za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu 

21.10. Ne 29. neděle v mezidobí 7:15 na poděkování 
   8:30 na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

22.10. Po  18:00 za nemocné 

24.10. St  18:00 za kmotru Stanislavu a kmotřence 

25.10. Čt  7:00 
za dvoje zemřelé rodiče a dar Ducha Svatého lásky a pokoje pro 
živou rodinu 

26.10. Pá  18:00 na poděkování za 20 let manželství 
    za zemřelého Jana Machatého a dar víry pro manžela 

27.10. So  7:00 za zemřelé 

28.10. Ne 30. neděle v mezidobí 7:15 za děti a vnoučata 
   8:30 za živou a zemřelou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 
   10:00 za farní společenství 

29.10. Po  18:00 za zemřelého manžela a oboje rodiče z obou stran 

31.10. St  18:00 za zemřelou Věru Navrátilovou 
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Listopad 2018 

  1.11. Čt Slavnost 7:00 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z na-
ší farnosti 

  všech svatých 18:00 na poděkování za dar života našeho otce Jana 

2.11. Pá Vzpomínka na všechny 7:00 za zemřelé 
  věrné zemřelé 18:00 na úmysl Svatého otce 

3.11. So Adorační den farnosti 8:00 na úmysl dárce 

4.11. Ne 31. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 

   8:30 
za oboje rodiče, manžela Bohumíra, vnučku Lucinku a Boží po-
žehnání pro celou živou rodinu 

   10:00 
za zemřelého manžela a tatínka a rodinu Procházkovu a Jarošo-
vu 

5.11. Po  18:00 na poděkování 

7.11. St  18:00 za zemřelého Ivana Kuličku, živou a zemřelou rodinu a dar života 

8.11. Čt  7:00 za zemřelého tatínka a zemřelou tetu a kmotru Marii 

9.11. Pá  18:00 na úmysl dárce 

10.11. So  7:00 na úmysl dárce 

11.11. Ne 32. neděle v mezidobí 7:15 za obrácení syna a živou a zemřelou rodinu 
   8:30 na poděkování za dar života 
   10:00 za farní společenství 

12.11. Po  18:00 na úmysly dárců 

14.11. St  18:00 za rodinu Kousalovu a Pernicovu 

15.11. Čt  7:00 na úmysl dárce 

16.11. Pá  18:00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv. 
    za zemřelou rodinu Hajdovu, Praksovu a Morbachrovu 

17.11. So  7:00 za oběti totalit a svobodu a demokracii v naší zemi 

18.11. Ne 33. neděle v mezidobí 7:15 za zemřelého P. Josefa Dancingera 
   8:30 za farní společenství 
   10:00 za zemřelého otce Aloise Kubáčka a rodinu 

19.11. Po  18:00 za živou a zemřelou rodinu Konečnou 

21.11. St  18:00 za Alžbětu Siegelovou a rodinu 

22.11. Čt  7:00 za ministranty z naší farnosti 

23.11. Pá  18.00 na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu 
    na úmysl dárce 

24.11. So  7:00 za zemřelé 

25.11. Ne Slavnost Ježíše Krista  7:15 na úmysl dárce 
  Krále 8:30 za nemocné, zvláště za ty, kteří přijali svátost nemocných 
   10:00 za živou a zemřelou rodinu Bartlovu a Rampulovu 

26.11. Po  18:00 za zemřelou rodinu Kubáčkovu a Krpálkovu 

28.11. St  18:00 za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou 

29.11. Čt  7:00 za zemřelé rodiče a sourozence 

30.11. Pá sv. Ondřej 18.00 
za živou a zemřelou rodinu Lišaníkovu a Mariničovu a 30 roků 
manželství Anny a Štefana 

    za Veroniku a Jana Bořeckých a jejich rodinu 

1.12. So  7:00 na poděkování za dar života 

2.12. Ne 1. neděle adventní 7:15 
za zemřelého manžela Jaroslava, rodiče Hobzovy, Daškovy a ži-
vou rodinu 

   8:30 
za zemřelého Jana Pleského a zemřelé sourozence a živou rodi-
nu 

   10:00 za farní společenství 
 

 

 
Srdečný dík za všechny vaše příspěvky. 

Uzávěrka adventního čísla bude 23. 11. 2018. 
Přejeme požehnané a vlídné prožití nevlídných podzimních dnů. 


