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DŮVĚRA V BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
„Dnešní člověk potřebuje vaše hlásání milosrdenství, potřebuje váš díl milosrdenství a vaše modlitby za milosrdenství. Nezanedbejte žádný z těchto rozměrů apoštolství.“ (Lagěvniky, 7.6. 1997)

Jsou to slova papeže Jana Pavla II. A tak si myslím, že se ani nebudeme
divit, proč tato slova zní právě týden před nedělí Božího Milosrdenství, před
blahořečením svatého otce, kterého před šesti lety, právě o vigilii tohoto
svátku, Otec pozval k sobě.
Tak rádi vzpomínáme jeho návštěvy v naší milované České Republice. Velehrad, Olomouc, Hradec Králové, Praha. Já jsem měl tu radost taky prožívat setkání s papežem v Polsku. A tak si dnes uvědomuji, že nejenom ty
zážitky, které se nedají popsat slovy, nám mají zůstat, ale že se už teď musíme zamyslet nad svým životem - ve světle Jeho života i učení.
Nemůžu si pomoct, ale myslím si, že poselství o Božím Milosrdenství, to, co
Jan Pavel II. pro to udělal, bylo tím nejpodstatnějším a hlavním v díle tohoto
papeže. A proto ho Duch Svatý přivedl do Říma, aby svět, který je tak často
plný beznaděje a tone ve stínu utrpení a zla, uslyšel o nadějí a odpuštění.
Nejde o to, že já jsem Polák, že prosazuji to, co vyšlo z Polska, vždyť jsem
celým srdcem i Čech. Bůh nám dává znamení a vzkaz do XXI. století – hlásat a žít vírou v Boží Milosrdenství, které vede k naději a důvěře člověka,
které dává pokoj v srdci. A pokoje má tak málo nejen nevěřící, ale i my,
křesťané…
Velikonoce – Zmrtvýchvstání Ježíše Krista! Potřebuje věřící člověk něco víc,
aby dokázal zvládnout své problémy, těžkosti, prostě život? Ne, už nic nepotřebuje!!! Proč jsme tak často smutní? Asi prostě nevěříme v Boží Milosrdenství. Dnešní člověk potřebuje naše modlitby, náš díl milosrdenství... Tím
člověkem jsme také my, vždyť my sami to potřebujeme.
Přeji vám všem pěkné Velikonoce plné důvěry!!!
Váš P. Jacek

Život ve farnosti

Mše svaté na úmysly dárců

25. 4. Pondělí Velikonoční

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

mše sv. v 7.15 a 9.00 hod.

30. dubna, 21. května, 2. června.

30. 4. Vigilie Božího milosrdenství
v 18.00 hod. mše svatá a adorace.
Při mši sv. se bude udílet svátost
nemocných.

1. 5. Neděle Božího milosrdenství

Májové pobožnosti
- první májová bude v neděli 1. května ve
14.30, před mší svatou. Dále pak denně
kromě úterků, po mši svaté. O nedělích
v 18.30 se svátostným požehnáním.

Blahořečení Jana Pavla II.
Mše sv. v 7.15, 8.30 a v 15.00 hod.

15. 5. První svaté přijímání dětí
při mši svaté v 10.00 hod.

2. 6. Slavnost Nanebevstoupení
Páně
Mše sv. v 7.00 a 18.00 hod.

12. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého
Vigilie v sobotu ve 20.00 hod.

19. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
24. 6. Slavnost narození sv. Jana
Křtitele
mše sv. v 18.00 hod.

26. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
mše sv. v 8.00 v kostele a v 10.00
na náměstí s průvodem kolem kostela

Blahořečení Jana Pavla II.
- se koná v neděli 1. května. Přímý přenos
z beatifikační mše sv. z Vatikánu bude vysílat TV Noe i další stanice. Z toho důvodu
je změněn pořad bohoslužeb v našem
kostele.
V 15 hod. za blahořečení poděkujeme Pánu při mši svaté, po jejímž skončení bude
na farní zahradě setkání farnosti s možností posezení, poslechu hudby i občerstvení.

1. svátost smíření dětí
- v sobotu 14. 5. od 9.00 hod. Možnost
svátostného smíření pro rodiče a kmotry
dětí bude v pátek 13. 5. od 16.00 hod.

Svatodušní novéna
Devítidenní příprava na slavnost Seslání
Ducha svatého začne v pátek 3. 6.
v 17.30. Další dny: sobota v rámci poutě,
neděle a úterý v 18.30, v ostatní dny vždy
po mši svaté. Zakončení bude 11. 6. o
svatodušní vigilii v 19.30 před mší svatou.

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

Mše svaté za nemocné
30. května a 10. června v 18 hod.

Mše svaté za zemřelé
29. dubna, 28. května, 25. června.

Farní poutní zájezd
- se letos koná 4. 6. Letos se vydáme za
sv. Barborou do Kutné Hory a za sv. Prokopem do Sázavy.
Farní pouť dětí
Předběžně v sobotu 28. května do Sloupu.
Přihlášky v náboženství u katechetek.
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V naší farnosti probíhá...
Příprava na 1. sv. přijímání dětí

téma Jákobových příběhů v areálu Petrova, koncerty v katedrále a výtvarné programy pro děti v budově muzea. Všechny
vstupy jsou tento večer zdarma.

- vždy ve středu po mši svaté.

IX. dívčí pěší pouť
Příprava na svátost biřmování
- vždy v pátek po mši svaté.

Snídaně na faře
- každý druhý čtvrtek po mši svaté.

Katecheze pro dospělé
- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté

Misijní klubko dětí
- jednou za měsíc ve středu, ve farní herně (sledujte ohlášky).

Zveme...
Vlastivědný výlet do Jeseníků
Všechny zájemce o krásnou přírodu zveme na společný výlet do Jeseníků ve
dnech 20. až 22. 5. Odjezd je v pátek v 7
hodin ráno od kostela. Bližší informace
jsou na oltáři sv. Rodiny, popř. na tel. č.
736 523 624 (Monika Matalová).

Připravujeme...
- předprázdninové soustředění mládeže
ve slovenských Tatrách 27. až 30. června.
- týden na vodě od 18. do 21. 7. pro mládež.
Bližší informace a přihlášky u otce Jacka.

Diecézní akce
Brněnská muzejní noc na Petrově

z Vranova n/D. do Kostelního Vydří se koná v sobotu 14. 5. 2011. Odchod v 6.00 z
Vranova nad Dyjí, příchod do Kostelního
Vydří cca ve 20.00, potom mše svatá. Po
mši svaté společný odjezd do Vranova, v
případě noclehu na faře ve Vranově je potřeba spacák, jinak stačí růženec, dostatek
tekutin a jídla. Délka trasy asi 40 km, doprovodné vozidlo zajištěno. Kontakt 602
840 461.
Srdečně zve FATYM

Česká republika pro Ježíše
Modlitební festival Česká republika pro
Ježíše 2011 se uskuteční ve dnech 16. 19. června 2011 v křesťanském táboře
YMCA nedaleko Českého Šternberka.
Info na www.viraanadeje.cz.

Blahořečení Jana Pavla II. v televizi
Křesťanská televizní stanice TV Noe připravuje rozsáhlé vysílání přímých přenosů
z beatifikace Jana Pavla II. Přenosy budou
zahrnovat sobotní vigilii, nedělní bohoslužbu s procesem blahořečení i pondělní
dopolední bohoslužbu ze Svatopetrského
náměstí.

I. kongres o Božím milosrdenství
se bude konat pod záštitou brněnského
biskupa Vojtěcha Cikrleho ve dnech 20. 22. května 2011 ve Slavkovicích a Novém
Městě na Moravě.
Podrobnější informace najdete na nástěnkách a na webových stránkách brněnského biskupství (www.biskupstvi.cz).

Diecézní muzeum se již tradičně účastní
populární kulturní akce Brněnská muzejní
noc. V sobotu 14. 5. od 18 do 24 hodin
nabídne vstup do expozice Vita Christi na
Petrově 1, výstavu Turínské plátno - podoby Kristovy tváře v kryptě katedrály, divadelní představení studentů JAMU na
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Jak zde bylo uvedeno v minulém čísle,
připojuje se letos i naše farnost k dnes už
mezinárodní akci Noc kostelů.
V rámci této akce bude v našem kostele
probíhat pestrý program zahrnující komentované prohlídky, program pro děti a hudební program našich zpěváků a hudebníků. Návštěvníci kostela si budou moci prohlédnout výtvory našich dětí, zakoupit misijní předměty a občerstvit se v improvizované kavárně na dvorečku před sakristií.
Celý program začne v 18 hodin mší svatou
a zakončen bude o půlnocí krátkou tichou
adorací a požehnáním.
Zatím není jasné, kolik lidí náš kostel navštíví (pokud vůbec někdo přijde), protože
je jisté, že Řečkovice nepředstavují takové
lákadlo jako centrum Brna. Přesto bude
poměrně početný tým pomocníků a pořadatelů k zajištění zdárného průběhu celé
akce.
Rádi bychom proto i zde oslovili všechny
farníky ochotné pomoci, aby se přihlásili
v sakristii.
Uvítáme pomoc při pořadatelské činnosti
v průběhu večera.
Dále prosíme ženy o pomoc při přípravě
občerstvení jak pro návštěvníky, tak pro
účinkující a pořadatele.
Další potřeba nastane vlastně ještě několik týdnů před samotnou Nocí kostelů,
když bude třeba roznášet a rozdávat letáky, brožurky a plakáty, aby se o akci dozvědělo pokud možno co nejvíce lidí.
Takže ještě jednou prosíme a předem děkujeme za všechnu pomoc i za modlitby.
za organizátory Michal Fiala

1. farní karneval

aneb

Jak se bavili malí i velcí
Poslední neděli před začátkem postní doby se v řečkovické Orlovně konal první
Farní karneval nejen pro děti. A protože
první ročník každé akce je vždy nejistý jak
výsledkem, tak účastí, ani my jsme netušili, kolik rodin se na náš maškarní bál vypraví. Jako zázrakem dostal poslední dět-

ský host na kostým lísteček s číslem 60 a
to byl přesně počet našich připravených
balíčků.
Když se parket hemžil známými dětmi,
uvědomili jsme si, jaké je to požehnání, žít
zrovna zde, v jihomoravské metropoli, a
jak by nám jiné farnosti a diecéze mohly
závidět. Jinde kostely zejí prázdnotou a u
nás naplníme sál Orlovny pouze dětmi.
A naše děti se opravdu snažily, karneval
to byl vskutku vydařený. Sešla se spousta
originálních masek. Kromě princezen,
kovbojů, čarodějnic a broučků přišla i stonožka, velbloud se zahaleným mohamedánem, Malý princ, Shrek, krotitelé duchů
a další překrásné masky. Ples byl vyplněn
spoustou písniček a her pro děti i dospělé.
Všichni se aktivně zapojovali, což přispělo
k báječné náladě a pobavení všech.
Kdo si počkal na závěr naší maškarády,
neprohloupil. Na každé dítě čekal v tombole dáreček a hlavní cenou byl Terezčin báječný dort ve tvaru hry „Člověče, nezlob
se“. Na úplný konec se všichni nechali
zlákat ke hře s názvem „Tajemný pytel“,
kde děti spolupracovaly s dospělými a výsledek byl k popukání. Nejen otci Jackovi
se v oku zaleskla slza od smíchu a jestli
smích opravdu prodlužuje život, budou
všichni účastníci této hry žít o pár dnů déle. Fotky, které najdete na farních stránkách, vypovídají o všem.
Na závěr bychom rádi poděkovali těm, kteří se zasloužili o toto příjemně prožité odpoledne. Všem pomocníkům, organizátorům a velké díky také vedení Orla, za nezištné poskytnutí prostor. Poděkování patří
i všem, kteří se přišli s námi poveselit.
Máme velikou radost, že se čas strávený
uprostřed naší farní rodiny zase rozrostl o
jeden den. Když se stane tradicí, budeme
moc rádi.
Zlatovláska a Drak

Také provokujete?
Člověk se na pracovišti setkává s lidmi,
kteří vás zkoumají. Zkoušejí vaši trpělivost
a čekají, že někdy neudržíte svůj „křesťanský klid“. V šatně divadla mám svoji skříňku, na níž se vedle jména „Augustin“ jed-4-

noho dne objevilo „svatý“. Bral jsem to jako závazek a nic nepřepisoval. O pár dní
později jsem však byl docela zaskočen,
cedulka na mé skříni hlásala zcela jednoznačně: „A.N.R.I.“. Co s tím? Zatím se králem necítím být, uvidíme, co přinese budoucnost.

Jeden den
Je pátek, nevlídno, čeká mě toho hodně, a
tak upřímně vkládám vše do Božích rukou...
Prožívám milé chvíle při návštěvě naší devadesátileté farnice, pak mě čeká pohřeb
a rychle do Globusu. Tam u vedlejší pokladny stojí wimbledonská vítězka Jana
Novotná. Ve stejnou chvíli jedeme z fronty.
Využívám toho, oslovuji Janu a děkuji za
vše, co ve sportu dokázala. Bylo vidět, že
je potěšena, usmívá se a říká: „Myslela
jsem, že mě nikdo nepozná.“ Doma se jen
otočím a běžím učit děti. Následuje křížová cesta a mše svatá. Kostel ztichl, ještě
uklidit a už se těším domů, je mi trochu
chladno. Najednou se srdce rozehřeje, po
stolečku na obětní dary si to „mašíruje“
Boží pozdrav - slunéčko sedmitečné. Pane, děkuji, že o nás víš a v pravý čas pošleš alespoň slunéčko.
A.D.

Kristos voskres!
V době
protináboženské
propagandy
v Rusku jeden lidový komisař přednášel lidu o definitivním vítězství vědy nad tmářstvím. Stalo se to při oslavách prvního letu
člověka do vesmíru. Sovětský kosmonaut
Gagarin tehdy prohlásil, že ať hledal ve
vesmíru sebevíc, Boha tam nenašel. Lidový komisař vítězoslavně uzavřel svou řeč
oznámením, že náboženství je s konečnou
platností poraženo. Hrdě se rozhlédl po
sálu plném lidí a zeptal se: „Máte nějaké
dotazy?“
Až úplně v zadní řadě seděl stařeček, který celou dobu přednášku bedlivě sledoval.
Teď potichu pronesl: „Kristos voskres.“
(Kristus vstal z mrtvých.) Jeho soused zopakoval již trochu silnějším hlasem: „Kristos voskres.“ Někdo ze zadních řad vstal a

tatáž slova zakřičel, po něm další a další.
Nakonec vstali všichni lidi v sále a volali:
„Kristos voskres,“ „Kristus vstal z mrtvých.“
Komisař se zmateně a zahanbeně vytratil.
Nehledě na všechny doktríny a diskuze
nepřestává platit jedna skutečnost, kterou
lze stručně popsat heslem: Kristos
voskres.
V něm je obsaženo celé křesťanství. Je to
fakt, s nímž nikdo nic nezmůže. Filozofové
ho mohou ignorovat, ale žádná jiná slova
na světě nedokážou lidstvu vlít takovou sílu jako: Ježíš vstal z mrtvých.
podle B. Ferrera

Průvod (májová povídka)
Opojné ráno. Slunce už naplno spustilo
svou zlatou sprchu, na ptačím tržišti se
překřikují vrabčáci a vzduch voní rozkvétáním. První máj. Vyskakuji z postele a je
mi svátečně: dneska není škola, jdeme
všichni do průvodu, bude legrace. Letos
cítím i jistou odpovědnost a hrdost – byl
jsem vybrán, abych nesl vlajku jedné ze
zemí socialistického tábora. Vyšlo na mě
Bulharsko. Jsem sice trošičku zklamán,
chtěl jsem tu naši anebo tu rudou se srpem a kladivem, ale utěšuje mě to, že u
tribuny budu stát hned vedle ní. Holky budou koukat. Na záchodě už propadám euforii docela a začínám pískat internacionálu. „To jsi musel mít hodně ošklivé sny,
nech toho a pojď k snídani“, okřikuje mě
maminka. Mumlám modlitbu před jídlem s
ostatními, rychle spolykám rohlík, druhý
beru do ruky a mizím s vysvětlením, že
vlajkonoši mají sraz ve škole dřív.
U školy už jsou skoro všichni, soudružka
učitelka mě vítá ironicky: „Á, náš pionýr –
ministrant! Doufám, že nám dnes neuděláš ostudu! Přijedou soudruzi až z kraje!“ V
obavách, aby mi nakonec ještě nestrčila
nějakou Albánii horlivě ujišťuji, že je na mě
spoleh, že mám přece zkušenosti s nošením křížku při pohřbech. Soudružka učitelka se zatvářila kysele a jala se nám přednášet o důležitosti naší dnešní funkce, jak
budeme reprezentovat naši základní devítiletou školu, pionýrský oddíl a naši socia-5-

listickou republiku. Moc ji nevnímáme,
školník zrovna přinesl vlajky. Zdají se nám
obrovské. Dostáváme instrukce a posléze
i naše vytoužené prapory – nádherně se
vlní ve větru. Hrdě se řadíme do předepsané formace a vyrážíme v čele průvodu
vstříc našemu velkému dni. Holky opravdu
zíraj!
„Ať žije mír!“ skandujeme s vervou a občas
vyměníme mír za výra nebo sýr. Průvod je
velkolepý a my si ho náležitě užíváme. Do
ochraptění křičíme hesla, na cokoliv, co
míjíme, voláme, ať žje! Napomínání učitelek, ať se držíme hesel naučených ve škole, stejně v tom hluku není slyšet. Po stranách tribuny na náměstí tvoříme my vlajkonoši čestnou stráž. Stojím hned vedle
SSSR a připadám si důležitě. Kolem defiluje průvod. Nejvíc se mi líbí alergické vozy. Nevím, proč se jim říká alergické, asi
proto, že když je někdo alergický, tak se
osype, a tahle auta a traktory jsou obsypané vším možným. Pak začínají mluvit
řečníci a mluví dlouho.
Nerozumím jim ani slovo, i když mluví
česky. Trochu vzruchu přináší jakýsi ruský
důstojník v uniformě, za pasem má pouzdro s pistolí – ten mluví rusky, rozumím
aspoň několik slovíček. Pak zase nějaký
soudruh, co stál úplně na kraji, to je asi ten
z kraje. Mluví o Sovětském Svazu, naší
opoře, našem zachránci a spasiteli a taky
něco o věčných časech.
A polední slunce žhne. Najednou koutkem
oka vnímám nějakou rudou šmouhu. Otáčím hlavu – hrdý prapor našich zachránců
se pomalu a nezadržitelně naklání, padá,
až s rachotem práskne o zem. Nejlepší z
nejlepších vlajkonošů omdlel. Rychle podávám svoje Bulharsko vedle stojícímu

Maďarsku a přiskakuji k vlajkonoši. Společně se soudružkou učitelkou ho odtahujeme do stínu Národního výboru a já využívám situace, sbírám ze země rudou vlajku a hrdě ji opět vztyčuji k nebi. Připadám
si jako zachránce zachránců a koukám,
jestli i holky koukaj. Ale už je konec. Za
zvuku sovětské hymny otvírá školník klece
s nachytanými holuby a ti cupitají ven po
dláždění. Nějak se jim nechce vzlétnout.
Až k všeobecnému nadšení přispěchá na
pomoc sovětský důstojník, vytahuje pistoli
a střílí do vzduchu. Symboly míru naráz
vzlétají a rychle míří k nebi, jako by chtěli
zachytit tu smrtonosnou kulku.
Opojné ráno. Stejné slunce a stejní vrabčáci. Druhý máj. Jen moje nálada je úplně
jiná.
Dneska je pohřeb a já budu muset nést
křížek v čele průvodu. Otráveně se šourám do
koupelny a hlavou mi zní smuteční pochod. Doufám, že mě neuvidí holky.
Pohřební průvod se vleče jak hodina dějepisu. Pan farář mě napomíná, ať jdu pomaleji, ale já to už chci mít za sebou. Na
hřbitově stojím vedle pomníku nad zející
dírou čerstvě
vykopaného hrobu a Kristus na mém křížku smutně kloní hlavu. Kázání pana faráře
je o něm, o našem zachránci a spasiteli, o
naději, o věčnosti. Zvuky dýchavičné kapely pomáhají funebrákům a pozůstalým
při spouštění rakve. V tom se ozve plácání
křídel, zpod rakve z hrobu vylétá holub.
Všichni užasle hledíme k nebi, mhouříme
oči proti slunci a Kristus na mém křížku se
najednou usmívá.
Z cyklu Peekovy povídky

Pro naše děti
Milé děti!
Velikonoce jsou pro křesťany nadějí, že pozemský život není to jediné, co máme, ale že
jednou – jako Kristus – vstaneme spolu s ním k věčnému životu. Tato naděje je pro nás
radostí všedních dnů a silou v těžkostech, nemocech a trápeních.
Když rozluštíte symboly ve vajíčku na další stránce podle klíče v řádku pod vajíčkem, dozvíte se, co o tom říkal papež Jan Pavel II.
Příjemné luštění a krásné Velikonoce vám přeje Lidka.
-6-

Až do konce května můžete tajenku napsat na lístek papíru, připsat své jméno a příjmení a lístek vhodit do schránky u dětské nástěnky pod kůrem. Na dětské mši svaté
v červnu budou vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěkný dárek.

Pořad
Pořad bohoslužeb do prázdnin
25.4. Po
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
1.5.

St
Čt
Pá
So
Ne

4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.

St
Čt
Pá
So
Ne

9.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.

Po
St
Čt
Pá
So

Pondělí
velikonoční

vigilie
Neděle Božího
milosrdenství
blahořečení Jana Pavla II.

3. velikonoční

7.15
9.00
18.00
7.00
18.00
18.00
7.15
8.30
15.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00

za † maminku, sestru, živou rodinu a duše v očistci
za † Jiřího Pavelku, Marii a Ladislava Chrástkovy a živou rodinu
za pana Pavla a paní Annu
za živou a † rodinu Fialovu a Fintesovu
za zemřelé
na úmysly dárců
za živou a † rodinu Tomáškovu, Beňovskou, Kazdovu a Buchtovu
za † rodiče a sestru a živou rodinu
za farní společenství
za přátele a známé a za duše v očistci
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za † Jana Pavlů, † manžela živou rodinu
za živou a † rodinu Žitkovu, Palovčikovu a Horvátovu
za farní společenství
za † Evu Přerovskou a živou a † rodinu
za maminku
za † manžela a za živou a † rodinu
na poděkování za dar života
za živou a † rodinu Strakovu a † Marii Coufalovou
za skauty
za rodinu Tykvovu, Hlavičkovu a Králíkovu

-7-

15.5. Ne

4. velikonoční
1. sv. přijímání dětí

16.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

23.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

30.5. Po
1.6. St
2.6. Čt

5. velikonoční

Noc kostelů 2011
6. velikonoční

Nanebevstoupení
Páně

3.6. Pá
4.6. So
5.6. Ne

6.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

18.00
7. velikonoční

vigilie
Slavnost Seslání
Ducha svatého

15.6. St
17.6. Pá
19.6. Ne

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

22.6.
24.6.
25.6.
26.6.

St
Pá
So
Ne

27.6. Po
29.6. St
30.6. Čt

7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00

Slavnost Těla a
Krve Páně
Sv. Petra a Pavla

7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
20.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
8.00
10.00
18.00
18.00
7.00

za farní společenství
za † Ludmilu Denemarkovu, manžela, syna a celou přízeň
za děti, které dnes poprvé přijmou Pána Ježíše a jejich rodiny
za † manžela Vladislava a živou a † rodinu Kolaříkovu
na úmysl dárce
za † Františku Novotnou, Boženu Kachlíkovou a Vladimíra Odehnala
na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti
na úmysly dárců
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu
za farní společenství
za † Marii Bořeckou a živou a † rodinu Bořeckou
za rodiče Anežku a Lubomíra Janíčkovy
na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví
za † manžela a celou rodinu
za zemřelé
za farní společenství
za živou a † rodinu Votavovu, Staňkovu a Lamplotovu
na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
za nemocné
na poděkování
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
na úmysly dárců
za † Annu Veselou, † manžela, syna Miloše a dceru Věru a jejího manžela Josefa
na pouti v Kutné Hoře
na úmysl dárce - bude upřesněno
za farní společenství
za rodinu Kousalovu a Pernicovu
za zdraví a Boží požehnání pro otce Jacka a na úmysl dárce
za † rodiče a prarodiče, † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
za † manžela a živou rodinu
za nemocné
za dary Ducha Svatého pro naše biřmovance
za farní společenství
za † manžela, oboje † rodiče a živou rodinu
na poděkování a za živou a † rodinu
na poděkování
za † manžela, dvoje rodiče a švagrovou
na poděkování za dar života a † rodiče, s prosbou o dar zdraví a víry
pro celou rodinu
za farní společenství
za † Josefu Mazalovou a živou rodinu
na úmysl dárce
za Jana Biedermanna a živou rodinu
za zemřelé
na poděkování za 60 let manželství
za farní společenství
na úmysl dárce
na úmysl dárce
na poděkování

Děkujeme všem za jejich příspěvky.
Články do prázdninového čísla posílejte prosím do 10. června.
Redakce Rožně přeje všem čtenářům požehnanou Velikonoční dobu prozářenou radostí ze Zmrtvýchvstání i jarním sluníčkem.
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