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Tvou smrt zvěstujeme…
Když kněz po proměňování zvolá: „Tajemství víry!“, všichni odpovídáme:
„Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste.“
Co ale znamená: Tvou smrt zvěstujeme?
Rádi posloucháme pěkná kázání, rádi si o víře
popovídáme, ale že bychom měli zvěstovat smrt,
hlasitě mluvit o smrti?
Také říkáme, že “vyznáváme vzkříšení a čekáme
na příchod“. Dejme tomu, vyznávat i čekat si po
tichu můžeme. Ale tady ZVĚSTUJEME, čili církev
volá, že Ježíš zemřel!
Církev už tedy nemá strach ze slova smrt, ne jako člověk, který se při smrti blízké osoby vyjadřuje slovy: Opustil nás, zesnul, spí… Zvěstujeme
smrt, ale člověk se toho zvěstování bojí.
Církev ukazuje, že smrt je branou, kterou přecházíme do nového života, a Ježíš, který skrze
tuto bránu přešel, nám otevřel život věčný. On
zemřel z lásky k Bohu a k lidem. Ježíš se stal Eucharistií, pokrmem, abychom měli život. Bojíme se smrti, a přitom ona může být láskou.
Velikonoce - tajemství smrti i vzkříšení. Velikonoce nejsou jen jednou do roka, Velikonoce jsou v Eucharistii. Tak často bez přesvědčení, s rutinou, z
povinnosti i proto, že jdou jiní, jdeme v průvodu k Přijímání. Velikonoce ať
se stanou časem zamyšlení a obnovení víry v přítomnost Ježíše v Hostii,
která zbavuje člověka jakéhokoliv strachu…
Pane, Tvou smrt zvěstujeme - aleluja!
Váš P. Jacek

Život ve farnosti
9. 4. Pondělí Velikonoční
mše sv. v 7.15 a 9.00 hod.

Májové pobožnosti
- první májová bude ve středu 2. května po
mši svaté. Dále pak denně, kromě úterků,
po mši svaté. O nedělích v 18.30 se svátostným požehnáním.

14. 4. Vigilie Božího milosrdenství
v 18.00 hod. mše svatá a adorace.

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

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

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

26. 5. Vigilie Seslání Ducha svatého
mše svatá ve 20.00 hod.

1. svátost smíření dětí
- v sobotu 19. 5. od 9.00 hod. Možnost
svátostného smíření pro rodiče a kmotry
dětí bude v pátek 18. 5. od 16.00 hod.

Svatodušní novéna
Devítidenní příprava na slavnost Seslání
Ducha svatého začne v pátek 18. 5.
v 17.30. Další dny: neděle a úterý v 18.30,
ostatní dny vždy po mši svaté. Zakončení
bude 26. 5. o svatodušní vigilii v 19.30
před mší svatou.

27. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého
3. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
10. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
mše sv. v 8.00 v kostele a
v 10.00 na náměstí s průvodem

24. 6. Slavnost narození sv. Jana
Křtitele
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00 hod.

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

Mše svaté za nemocné
13. dubna, 30. května a 16. června

Mše svaté za zemřelé
28. dubna, 25. května, 30. června.

Mše svaté na úmysly dárců
20. dubna, 17. května, 8. června.
V uvedené dny bude připraven košík, do
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

Farní pouť dětí
Pouť dětí bude v sobotu 16. června na Velehrad. Přihlášky v náboženství u katechetek.

V naší farnosti probíhá...
Příprava na 1. sv. přijímání dětí
- vždy ve středu po mši svaté.

Snídaně na faře
- každý druhý čtvrtek po mši svaté.

Katecheze pro dospělé
- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté
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Zveme...
Velikonoční koncerty
Koncert duchovní hudby pořádaný ÚMČ
se koná 10. 4. v 18 hodin v našem kostele.
Koncert Brněnského ekumenického sboru
s doprovodem komorního orchestru, hrajícího na dobové nástroje, se koná v neděli
15. dubna od 17 hodin v našem kostele.
K oslavě Kristova vzkříšení zazní skladby
renesančních a barokních autorů Dietricha
Buxtehudeho, Johanna Eccarda, Jacoba
Galluse Handla, Jacoba Regnarta, Heinricha Schütze a dalších.

Připravujeme...
- předprázdninové soustředění mládeže
v polských Tatrách 24. až 28. června. Cena cca 1800,- Kč.

- týden na vodě od 8. do 12. 7. pro mládež.

Česká republika pro Ježíše
Modlitební festival Česká republika pro
Ježíše 2012 se uskuteční ve dnech 14. 17. června 2012 v Břežanech u Znojma.
Hlavním hostem je katolický laický kazatel
bratr Thomas Paul z Indie.
Info na www.viraanadeje.cz.

Žďár bude znovu patřit mládeži!
Po deseti letech se do Žďáru
nad Sázavou opět sjedou
mladí lidé z celé České republiky, aby tu zažili společenství církve, ale také aby
zde diskutovali s biskupy.
Již páté Celostátní setkání mládeže (CSM)
se uskuteční 14. až 19. srpna 2012. Setkání se zúčastní mladí katolíci, ale i další
mladí lidé, kteří dosud hledají svůj postoj k
církvi i k víře.
V rámci CSM zveme rodiče a rodiny s
dětmi na Pouť rodin, která se koná v sobotu 18. srpna 2012.
Informace na:
https://zdar2012.signaly.cz/
Noc kostelů – podruhé v Řečkovicích

Na obě akce se do konce května hlaste u
otce Jacka.

Diecézní akce
V. pěší pouť mužů
1. května, v den svátku svatého Josefa
Dělníka a v den, kdy si připomínáme i svatého Jeremiáše, vychází muži již popáté
na pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Jevišovic ke svatému Josefovi, který je patronem mužů. Délka trasy 25 km, doprovodné vozidlo zajištěno.

X. dívčí pěší pouť
Vychází se v sobotu 5. května v 6 hodin
z Vranova n. Dyjí, cíl je kolem 20. hodiny
v Kostelním Vydří (cca 40 km).
Info na www.FATYM.com

V minulém čísle jsme již informovali o opětovné účasti naší farnosti při Noci kostelů.
Termín konání letos připadá na Den dětí,
proto v programu nebude chybět blok pro
děti nazvaný Autogramiáda svatých. Oproti loňskému roku dále přibude možnost
prohlídky „půdy“ kostela a vyhlídky z věže.
Nebudou chybět ani zajímavé přednášky a
hudební vystoupení řečkovických farníků.
Začneme opět mší svatou, na prvopáteční
adoraci a požehnání si ale počkáme až do
noci.
Stejně jako loni i letos prosíme ochotné lidičky o pomoc – s pořadatelskou službou,
přípravami i zajištěním občerstvení.
Také vás znovu poprosíme o pomoc s šířením letáků, brožurek a plakátů s cílem
pozvat co nejvíce lidí.
Předem moc děkujeme za všechnu pomoc
i za modlitby.
za organizátory Michal Fiala
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ODPUŠTĚNÍ
„Pomstychtivými myšlenkami a neodpuštěním zraňujeme sami sebe.“
Bývalý vězeň komunistického koncentračního tábora navštívil spoluvězně.
„Odpustils komunistům?“ ptal se přítele.
„Ano“. „Já ještě ne, mne nenávist k nim
pořád ještě sžírá.“ „Pak jsi ale jejich vězněm zůstal,“ pravil přítel jemně.
Proč vlastně máme odpouštět?
- všichni děláme chyby
- všichni někdy projevujeme zlou vůli, zlobu, zákeřnost, nepřátelství, zášť
- je důležité, abychom snižovali všechny
negativní pocity zlosti, trápení, sebeobviňování, to co prožíváme každý den
v různých konfliktních situacích
- je potřeba postavit se k životu pozitivně
- umožňuje to, abych mohl s jinými lidmi
společně žít
- hlavní důvod – když neodpustím, tak nefungují moje modlitby, nefunguje moje
spojení s Bohem
Jak odpustit? Jaké kroky k tomu dělat?
- vědomě se rozhodnout, že chci odpustit
- snažit se pochopit člověka, který mi ublížil a porozumět mu
- vědomě člověku, který mi ublížil, přát
všechno dobré, modlit se, aby se mu
dobře dařilo – odpuštění je pak mnohem
snazší
- zkusit si představit, že je přede mnou a
říkat mu „odpouštím Ti“
- vědomě k němu změnit své chování
- nemluvit o něm s opovržením
- poprosit přátele, aby se za to modlili, a
také sám o to prosit Boha
- pochopit každou křivdu na sobě spáchanou jako něco, co naplánoval a řídí Bůh
- postavit se před kříž a chvíli se na něho
dívat
Tyto a ještě mnohé myšlenky - co působí
neodpuštění, jak se projevuje, co odpuštění je a co není - zazněly při duchovní
obnově farnosti, kterou nám na sobotu 17.
března s bohatou obrazovou prezentací
připravil otec Stanislav Pacner. Promluva
při závěrečné mši svaté, kterou společně
sloužili otcové Jacek a Stanislav a Jan

Pacnerovi, s předchozími přednáškami
velmi úzce souvisela. “Co je to hlavní a
podstatné na svátosti smíření; jak prožívat
svátost smíření.“
Jak při závěrečném poděkování řekl otec
Jacek - dvouleté čekání na otce Stanislava
se vyplatilo!
Pokusili jsme se o amatérský zvukový záznam – kdo by měl zájem, může se přihlásit v sakristii.
A na četná přání účastníků přidáváme:

Předpis na moučník,
který se podával k občerstvení těla
500g mrkve, 200g vlašských ořechů, 250g
polohrubé mouky, 300g hnědého cukru,
100g hrozinek, 4 vejce, 250ml rostlinného
oleje, 2 lžičky jedlé sody, 2 lžičky skořice,
kousek másla na vymazání plechu.
Mrkev nastrouhat na jemném struhadle,
ořechy nasekat nožem na menší kousky.
Mouku smíchat se sodou, hrozinkami, skořicí a cukrem. Vejce rozklepnout do misky
a ručním elektrickým šlehačem je nejprve
ušlehat do pěny. Pak do nich postupně
zašlehat olej. Vaječný krém smíchat s
mrkvovou směsí a vzniklé těsto rozetřít na
plech.
Troubu předehřát na 180 ºC, pekáč vymazat máslem a vyložit pečícím papírem.
Péci 40-50 minut (zkusit párátkem).
Upečený moučník je možno potřít krémem
(200g Lučiny/čerstvého sýru, 120g práškového cukru, 80g másla, 1 balíček vanilkového cukru).
Hfk

Pouť do Svaté země
Před druhou hodinou odpolední se scházíme u řečkovického kostela a ve dvě už
sedíme v autobuse a vyrážíme. „Příští zastávka – hřbitov,“ hlásí o. Jacek. Není to
černý humor, ale místo, kde na nás čeká
zbylá skupina poutníků z Židlochovic a přilehlých farností. Po chvilce jsme už opravdu kompletní a vyrážíme směr letiště Vídeň. Za chvíli míjíme částečně zamrzlá
Mušovská jezera, Pálavu, Mikulov a pak
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už jen rakouské vesnice a dálnice až
k letišti.
Tam přijíždíme před pátou, do odletu zbývají tři hodiny. O jejich vyplnění se nám
postarali izraelští úředníci, kteří s námi
prováděli veselé pohovory, údajně kvůli
zajištění bezpečnosti. Nutno přiznat, že
ani úředníky (úřednice) pohovory v dávce
50 poutníků příliš nebavily a snažily se je
zkracovat, ovšem s poněkud pochybným
výsledkem. Jedna z otázek například zněla, zda jsem si sám balil kufr – ano, jistě.
Pak ovšem následoval dotaz: Kde jsem se
to dozvěděl, jestli v kostele? To mě vykolejilo tak, že jsem zůstal na úřednici vyjeveně hledět, marně si vybavujíce některé
kázání o. Jacka o balení kufrů. Nakonec
jsem zkroušeně přiznal, že nevím, co
chce... Teprve až si paní přizvala pomoc,
vysvětlilo se, že přeskočila pár bezvýznamných otázek o důvodech naší cesty
do Izraele, což byl právě předmět onoho
mně nepochopitelného dotazu.
Pak už šlo všechno jako po másle a za pár
hodin jsme byli ve vzduchu. Cesta probíhala klidně, jenom otec Jacek chvílemi
škrtil otce Pavla, zřejmě řešili nějaký teologický spor. I díky hodinovému časovému posunu jsme přistáli pozdě v noci.
Na letišti jsme ujistili úředníky pasové kontroly, že zde ani v nejmenším nehodláme
pracovat, vyzvedli si kufry a šli vyhlížet
našeho průvodce. Po chvíli jsme se ho
dočkali a s překvapením zjistili, že se jedná o nám (některým) dobře známého otce
Milana Palkoviče, jinak též faráře ve Velkých
Losinách.
Ten
nás
odvedl
k přistavenému autobusu a za chvíli jsme
již byli na cestě do Betléma a naslouchali
prvním otcovským radám a informacím.
Mimo jiné jsme se dozvěděli horkou novinku, a sice že nespíme v hotelu Betlehem, ale v hotelu Angel. Chudáci úředníci,
kterým jsme chvíli předtím nahlašovali,
kde budeme bydlet... Bylo něco po půl třetí
místního času, když jsme ulehali do čistých postýlek.
Ráno jsme měli budíček milosrdně nastavený až na osmou, následovala snídaně a
pak už začalo naše týdenní putování po
Svaté zemi, po biblických místech, po sto-

pách Pána Ježíše a prvních křesťanů.
Těžko lze uvést všechna místa, která jsme
navštívili, a všechny zážitky, které jsme
prožili. Stručně řečeno, bylo to něco úžasného. V tom jednom týdnu jsme si prožili
celý církevní rok, když jsme při mších svatých postupně slavili liturgie Vánoc, Květné
neděle, Proměnění Páně a samozřejmě i
Velikonoc. Chodili jsme po místech, o
nichž tak často čteme v Bibli, plavili se po
Genezaretském jezeře stejně jako Pán
Ježíš a jeho učedníci. V řece Jordán jsme
si obnovili křestní slib, v Káně Galilejské
zase sliby manželské. Na vlastní oči jsme
mohli spatřit také všechny tři prázdné hroby – Ježíšův, Mariin a Lazarův – a upevnit
si svoji víru ve Vzkříšení a život věčný. Vrcholem celé pouti pak byla neděle, kdy
jsme si prošli Křížovou cestu a zažili něco
z té autentické atmosféry, když jsme se při
společné hlasité modlitbě proplétali úzkými
uličkami směrem ke Kalvárii a kdy do nás
vráželi nevšímaví prodavači a místní obyvatelé. A pak jsme na konci dne plni velikonoční radosti odcházeli od Božího hrobu, zatímco příslušníci vyvoleného národa
se u Zdi nářků stále modlí za svého mesiáše, za takového, který by odpovídal jejich
představám mocného vládce a neumíral
na kříži...
Na závěr celé pouti jsme ještě navštívili
rodiště sv. Jana Křtitele a v památníku holocaustu Yad Vashem se zamysleli nad
tím, co dokáže způsobit lidská krutost a
nenávist. A pak už nás čekala cesta na letiště, pohovory a prohlídky zavazadel, při
nichž bedliví úředníci marně hledali mezi
stránkami knížek ukryté kulomety a granáty. Cesta domů byla tentokrát kratší (časový posun) a tak jsme za pár hodin pěkně a
spořádaně přistáli v matičce Vídni, pár
kroků od domova...
Závěrečný dík patří našemu Průvodci a
Otci i našim průvodcům a otcům, osobně
pak děkuji všem spolupoutníkům za skvělé
společenství a za to, že tam se mnou celou dobu vydrželi .
O zážitky se podělil Michal F.
P.S. Zájemci o souhrnné DVD s fotkami z pouti,
nechť se hlásí u o. Jacka nebo u mě. M.F.
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Gustovo okénko
Při sobotní novéně máme občas problém
s rozluštěním toho, jakou prosbu či poděkování vlastně papírek obsahuje. Nedávno
však jasné písmo hrdě žádalo: "Ať mám
kluka." Tato prosba však celou sakristii
znejistěla. "Kdo to přečte?", všichni se
usmívali a posléze bylo rozhodnuto, že tato prosba nebude přednesena. Tímto se
autorce (autorovi...???) prosby omlouvám,
že požadavek nebyl přednesen. Na svoji
obhajobu však musím dodat, že jsem se
snažil o. Jacka přesvědčit, že možná šlo o
zoufalý čin maminky, která již má doma

kupu holčiček a chce pomoci ke splnění
přání tatínka…
-----------

Při odchodu ze sakristie jsme si s panem
Čechem všimli, že je u dveří postavena
poměrně kvalitní sukovice, za kterou by se
nestyděl ani bača ze známé písně z Beskydska. "Na co to je?" Okamžitě jsem musel zodpovědět položenou otázku: "Pan farář bude mít před velikonocemi hodně
zpovídání a občas je potřeba i kožich pořádně vypráskat." Nevím, zdali má odpověď odhalila celou pravdu, ale den nám
začal s úsměvem.
A.D.

Pro naše děti
Nebe za body

(podle B. Ferrera)

Jedna dobrá křesťanka přišla k nebeské bráně. Byla celá ustrašená. Svatý Petr ji srdečně
uvítal a snažil se ji uklidnit, ale řekl jí se vší vážností: „Kdo chce vejít do ráje, musí mít sto
bodů.“
A tak ta dobrá žena začala vyjmenovávat: „Byla jsem celý život věrná svému muži. Vychovala jsem své děti v křesťanské víře; moc se mi to nepovedlo, ale dělala jsem, co
jsem mohla. Dvacet dva let jsem učila náboženství. Byla jsem dobrovolnicí na misiích a
pomáhala jsem charitě. Snažila jsem se snášet všechny lidi kolem sebe, hlavně faráře a
sousedy…“
Když zastavila, aby nabrala dech, svatý Petr řekl: „Dva a půl bodu.“
Pro ženu to bylo jako rána palicí do hlavy. A tak pokračovala: „Ano… ještě! Starala jsem
se o své staré rodiče. Odpustila jsem své sestře, která se mnou bojovala o dědictví…A
ještě tohle! Nikdy jsem nevynechala nedělní bohoslužbu - kromě těch dní, kdy se mi narodily děti. Jezdila jsem na duchovní obnovy a na postní koference…Vždycky jsem se
modlila…v květnu růženec…“
Svatý Petr jí řekl: „Tak to máme tři body.“
Žena si zoufala. Jak dosáhne sta bodů? Už všechno podstatné řekla a nemohla přijít na
nic dalšího.
Se slzami v očích řekla třesoucím hlasem: „Jestli je to takhle, tak můžu spoléhat jen na
Boží milosrdenství…“
„Sto bodů!“ zvolal svatý Petr.
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Milé děti!
Během postní doby jste se snažily modlit a konat dobré skutky a
za to jste přidávaly hřebíky a snažily se tak vyvážit hřích. Zjistily
jste, jak je to obtížné, skoro nemožné. A tak teď, stejně jako žena z povídky, víte, že bez Boží lásky a milosrdenství sami
dokážeme jen maličko.
A o tom jsou právě Velikonoce a velikonoční doba. O obrovské
Boží lásce k nám, o lásce Pána Ježíše, který za nás umřel na
kříži, a o veliké naději v milosrdného Boha, který i nám jednou
řekne: „Máš sto bodů, pojď za mnou do nebe!“
Požehnané Velikonoce Vám i Vašim blízkým přeje Lidka.

Pořad bohoslužeb do prázdnin
9.4. Po
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.

St
Čt
Pá
So
Ne

Pondělí
velikonoční

vigilie
Neděle Božího
milosrdenství

16.4. Po
18.4. St

7.15
9.00
18.00
7.00
18.00
18.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00

19.4. Čt

7.00

20.4. Pá
21.4. So
22.4. Ne

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
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

23.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.

St
Čt
Pá
So
Ne

8.5. Út
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.

St
Čt
Pá
So
Ne

3. velikonoční
sv. Vojtěcha
sv. Marka

4. velikonoční

5. velikonoční
P.Marie Prostřednice všech milostí

6. velikonoční

na poděkování a za dary Ducha Svatého pro děti a vnuky
za † manžela a živou rodinu Mužíkovu a Blížkovských
za † Jaroslava Horkého, dvoje † rodiče a živou rodinu
za † Eduarda Tesaře a živou a † rodinu Trbolovu
za nemocné
za živé a zemřelé ctitele Božího Milosrdenství z naší farnosti
za † Boženu Čechovou a živou a † rodinu
za farní společenství
za † Bohumilu a Jana Pavelkovy
za † manžela a nemocného syna
za † manžele Olšaníkovy a Vaňkovy
za † rodiny Pavlíkovy a Ambrožovy, † Michala Repaského a dar zdraví
živé rodiny
na úmysly dárců
za † Marii Zbirovskou a její rodiče
za živou a † rodinu Strakovu, bratra Zdeňka a Marii Coufalovou
na poděkování za 55 let společného života a živou a † rodinu
za farní společenství
na poděkování za 18 let života a dary Ducha Svatého
za Marii a Ladislava Chrástkovy a † vnuka
na úmysly dárce
za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za zemřelé
za † maminku a sestru
za Jiřího Milara a živou a † rodinu
za farní společenství
za † přátele a známé a duše v očistci
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za paní katechetku Aničku Forštovou
na poděkování
za farní společenství
za † manžela Vladislava Kolaříka a živou a † rodinu
na poděkování za dar života, zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

18.00 na poděkování
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

na poděkování za 50 let společného života, za dvoje rodiče a prarodiče
na poděkování za všechny dary
za skauty
za † Magdalenu Ostrou
za farní společenství
za živou a † rodinu Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu
za † Ludmilu Denemarkovu, manžela, syna a celou přízeň

-7-

14.5. Po
16.5. St
17.5. Čt
18.5. Pá
19.5. So
20.5. Ne

sv. Matěje
sv. J. Nepomuckého
Nanebevstoupení
Páně

Slavnost Těla a

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

Krve Páně

10.00

7. velikonoční
1. sv. přijímání dětí

21.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
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28.5.
30.5.
1.6.
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3.6.
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Pá
So
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4.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
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13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
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Čt
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18.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.

Po
St
Čt
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So
Ne

29.6. Pá
30.6. So

vigilie
Slavnost Seslání
Ducha svatého

Noc kostelů 2012
Slavnost
Nejsvětější Trojice

11. v mezidobí

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
Sv. Petra a Pavla

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

za † Evu Přerovskou a živou a † rodinu Přerovskou a Tomáškovu
za živou a † rodinu Škvařilovu, Kubicovu a Zbořilovu
na poděkování za dar života
na úmysly dárců
za živou a † rodinu Svídovu a Svobodovu
na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti
na úmysl dárce
za farní společenství
za děti, které poprvé přistoupí k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry
za † Pepíka a živou a † rodinu
za † Marii a Josefa Bořeckých a živou rodinu
za † rodiče Vlčkovy, sestru, švagra a živou rodinu
za zemřelé
za dary Ducha Svatého pro biřmovance naší farnosti
za † Drahomíru Tomáškovou a živou a † rodinu
za farní společenství
na poděkování za rodiče a bratra
za † manžela a celou rodinu
za nemocné
za † Annu Veselou, manžela a děti
za † rodiče a živou rodinu
za rodiče Korzerovy, prarodiče a sourozence
za živou a † rodinu Votavovu, Lamplotovu a Staňkovu
za farní společenství
za † manžela a † rodinu z obou stran
za † manžela a živou rodinu
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
na úmysly dárců
na poděkování za 40 let života a Boží pomoc
za farní společenství
na poděkování za dar života s prosbou o zdraví duše i těla pro živou
rodinu a za † rodinu
za † Jakuba Procházku a živou rodinu
za † Julii a Miroslava a živou a † rodinu Bílkovu
za † rodiče a prarodiče
za nemocné
za farní společenství
za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za † Josefu Mazalovou
za † manžela a tatínka a celou rodinu
na úmysl dárce
za † P. Jana a † manžela
za † manžela, rodiče, prarodiče a dar víry pro živou rodinu
na poděkování
za farní společenství
na poděkování za dar života
na poděkování za dar života a 40 let manželství
za † Ottu Buriana
za zemřelé

Děkujeme všem za jejich příspěvky.
Články do prázdninového čísla posílejte prosím do 13. června.

Pronájem jachet s kapitánem na Jadranu
www.lhpindustry.cz
komerční inzerce
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