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CO ČLOVĚKU PROSPĚJE ... 

 
Nastala doba prázdnin a dovolených. Mnozí prožijí letošní léto v pilné práci 
jednak proto, že jejich povolání jim nedovolí uprostřed léta odpočívat, nebo také 
již na dovolené byli, nebo jim vyhovuje jiné roční období k odpočinku. Pro nás 
křesťany bude zvláště letošní měsíc červenec příležitostí vyzískat po duchovní 
stránce. Mnozí se zúčastní národní pouti o svátku svatých Cyrila a Metoděje na 
Velehradě a duchovních akcí s touto poutí spojených. Také v našich farnostech 
nás čeká několik akcí, které mohou napomoci v našem duchovním životě.  
Kromě již tradičních poutí, přibudou letos výročí. V Újezdě Sbor dobrovolných 
hasičů oslaví výročí svého trvání a při té příležitosti bude požehnán prapor SDH. 
Již 16. července poděkujeme Pánu Bohu ve Slopném za milosti a dary, kterých 
se věřícím dostalo za deset let trvání kostela. Toto výročí oslavíme spolu s otcem 
biskupem Josefem. Za týden věřící z Drnovic oslaví již patnácté výročí posvěcení 
kostela svaté Anežky České. Svou účast přislíbil i d.p. Dr. Jaroslav Studený, 
který započal s výstavbou tohoto kostela. A o týden později na tak zvané 
„Valašské pouti“ na Ploštině vzpomeneme na utrpení, které je schopen člověk 
způsobit člověku, pokud ztratí smysl pro lidskost a především pro odpovědnost 
před Bohem. Celebrantem a kazatelem bude d.p. P. Martin Holík, ředitel radia 
Proglas. 
Bude se jistě jednat o velmi bohatý duchovní program. Klademe si otázku, co 
nám přinese? Odrazí se nějak duchovně v našich farnostech? Zaznamenáme 
větší úsilí o duchovní hodnoty, o lepší vztahy mezi lidmi? Budeme lepší, protože 
jsme od Boha více získali? A bude náš duchovní růst trvalý? 
Když Pán Ježíš přišel na svět, aby hlásal Boží království, svá slova potvrzoval 
zázraky, že  zástupy  se  divily a  říkaly:  „To je něco, nové učení a s takovou 
mocí.” Dokonce jej chtějí prohlásit za krále nad Izraelem. Vzdor tomu všemu, 
obrácení lidských srdcí šlo velmi pomalu. Mnoho lidí Ježíšovi naslouchalo, ale jen 
málo se jich změnilo. I Ježíšovi učedníci z toho byli někdy smutní. Jejich mistr 
chodí po krajině, mluví k lidem, pomáhá jim, ale všechno zůstává při starém. A 
Pán Ježíš? Vypráví jim podobenství o rozsévači. Slyšíme, že tehdejší rozsévač má 
malý úspěch. Tři čtvrtiny setby přišly nazmar. Bylo to i tím, že technika setí byla 



jiná než dnes a půda nebyla tak dobře připravená. Proto se mnoho zrní ztratilo. 
Rozsévač s tím počítal, tak jako Pán Ježíš nelitoval svých slov a chtěl, aby každý 
člověk uslyšel o Boží lásce, která nás hledá a volá. Nevybírá si a nedá se odradit 
ani dnes, posílá na své pole dělníky, i když ví, že jejich slovo a jejich činy ze tří 
čtvrtin padnou na tvrdou a kamenitou půdu.  
 Snad i v našich farnostech se nám zdá, že navenek je všechno stále 
stejné, že mnoho pokřtěných o život v milosti nestojí, snad snesou, když je jim 
Boží slovo předkládáno stylem, o kterém říká apoštol svatý Pavel “příjemné 
šimrání v uších”, pokud na ně církev neklade žádné požadavky, snad jejich víra 
natolik zvětrala, že už od Boha nic nečekají. S požadavky církve mnohdy 
nesouhlasí a Boží ani církevní přikázání nezachovávají, chtějí, aby se církev 
přizpůsobila trendu dnešní doby. To se odráží zvláště na přijímání Božích pravd u 
jejich dětí a mladých lidí. Pán Ježíš však dal jasnou odpověď: “Kdo chce jít za 
mnou, zapři sám sebe, vezmi na sebe svůj kříž, a následuj mne.” Nemůžeme se 
hlásit ke Kristu a přitom odmítat jeho kříž. Možná i v našich farnostech veškeré 
úsilí při hlásání Božího slova, svědectví víry a prožité slavnosti přinesou užitek 
jen z jedné čtvrtiny, možná i méně. Pane Ježíši, děkujeme ti i za to málo, co se 
uchytí na půdě našich farností a přinese užitek. 

 
*** 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVENCI A SRPNU 
 

Čtvrtek: 16.00 
Sobota: 17.45 
Neděle :  6.55 a 9.30 
První pátek 17.45 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) : 7.00 a 17.45 

 
*** 

 

APOŠTOLÁT MODLITBY 
 

Denní modlitba apoštolátu:  Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším 
ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. 
 Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o 
tvé lásce.  
 To vše přináším jako svou nepatrnou oběť  spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a 
Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro 
tento měsíc: 
 

Úmysl všeobecný: Aby společnost pomáhala především mladším uvězněným k 
pochopení smyslu jejich života. 
 

Úmysl misijní: Aby rozdílné národnosti a náboženské skupiny obyvatelstva v 
misijních zemích mohly žít v míru a spolupracovaly na lidských a duchovních 
hodnotách.   
 

Úmysl národní: Aby novokněží poznávali krásu svatosti, která vyzařuje z 
postav našich světců, a šli s rozhodností za tímto ideálem.   
 

Úmysl farní:  Aby všichni pokřtění v naší farnosti si vážili pokladu víry, který 
nám přinesli svatí Cyril a Metoděj a aby podpořeni jejich přímluvou jej 
odpovědně předali další generaci. 

 
*** 
 



Z  FARNÍ  MATRIKY : 
 

  Do společenství víry jsme  
skrze svátost křtu v měsíci červnu přijali: 

 
Jaromíra Proudu - Horní Lhota 
Marii Velískovou - Dolní Lhota 

 
*** 
 

Svou společnou cestu životem 
před Božím oltářem v naší farnosti 

v červnu 2006 začali: 
 

3. června: 
Michal Uhřík - Olomouc 

Zdenka Poláchová - Sehradice 
 

*** 
 

V měsíci květnu 2006 z naší farnosti 
odešla na věčnost a byla  pohřbena: 

 

Marie Dobešová - Sehradice 
 

Odpočinutí věčné dej jí, Pane 
a světlo věčné ať jí svítí. 
Ať odpočívá v pokoji. 

 
*** 

 

NEDĚLE 16. ČERVENCE 
Desáté výročí posvěcení kostela ve Slopném 

Mše sv. v 11.00 hodin 
za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky 

*** 

NEDĚLE 23. ČERVENCE 
Patnácté výročí posvěcení kostela v Drnovicích 

Mše sv. v 11.00 hodin 
za účasti d.p. ThDr. Jaroslava Studeného 

*** 

 

PLOŠTINA 2006 
 

Valašská pouť na Ploštině 
v neděli 30. července 2006 
Poutní mši svatou v 11.00 
hodin a kázání bude mít 

P. Martin Holík, 
ředitel radia Proglas 

 
Po mši svaté 

bude v místní  kapli 
Panny Marie Bolestné 

krátká beseda pro zájemce 
 

*** 
 



O CÍRKVI 
 Kdyby se mě někdo zeptal, co mám na světě nejraději, co je mi na světě 
nejdražší, nemohl bych opravdu odpovědět jinak než: církev! Kdyby se však 
někdo zeptal, co je na světě nejvíc pomíjivé, co se musí nejvíc změnit, musel 
bych opět říci: církev! Proč vlastně miluji církev nade vše, co na světě mám? 
Protože věřím, že v ní – se všemi jejími nedostatky a potížemi, s veškerou její 
prozatímností, se vším, co by se v ní mohlo změnit – stojí Bůh při lidech. A když 
miluji všechny lidi, musím právě proto, že mi jde o lidi, milovat církev. Neboť 
církev není nic jiného než znamení, že Bůh přijal lidi takové, jací jsou, v jejich 
ubohosti, v jejich nicotnosti, v jejich dočasnosti a relativitě, a že je vzal vážně. 
Mé ano všem lidem je tedy reálné a skutečné tím, že je kladu do Božího ano, do 
jeho jednání, do jeho milosti, do jeho slitování s lidmi.  
 Církev není spolek stejně ideologicky zaměřených lidí, zájmové sdružení 
usilující o rozšíření nějakého světového názoru. Církev je jednota, v níž jsou 
v jednom středu – v Kristu – usmířeny protiklady. Církev je jednota, která 
předjímá onu konečnou jednotu, k níž směřují veškeré dějiny lidstva. 
 Církev je znamením a počátkem oné budoucnosti, která začala o 
Velikonocích. Je také svědectvím a zpřítomněním jednou pro vždy vykonaného 
spásonosného Božího činu – oběti jeho Syna, který byl za nás ukřižován a vstal 
z mrtvých. Církev však není jen průsečíkem předjímané budoucnosti a už 
nepomíjející minulosti, nýbrž životem s živým Pánem. Ten, který přišel a znovu 
přijde, vstal z mrtvých k Otci a vstal z mrtvých k nám. Zůstává s námi po 
všechny dny až do skonání světa.  

(Klaus Hemmerle, cášský biskup) 
V. U. 

 
*** 
 

ZE ŽIVOTA KNĚZE 
 Ne vždycky se naše záměry zcela vydaří a výsledek někdy může být i opačný, 
než jsme původně zamýšleli. Některé skutečnosti prostě nemůžeme předvídat a 
ledacos se může zvrtnout. Vzpomínám dnes už spíše s úsměvem na jeden 
takový případ, který se kdysi stal, ač tenkrát vůbec humorný nebyl.. 
 V minulém režimu byla ustanovena instituce církevních tajemníků. Podle 
názvu sice připomínala osobu, která by se měla starat o církev, ale opak byl 
jejím cílem: tito tajemníci sledovali kněze, kontrolovali je a omezovali v jejich 
činnosti, případně je za různé jejich přestupky i trestali. Často se jednalo o lidi, 
kteří církev i nenáviděli, ale našli se mezi nimi i lidé mírní a shovívaví, pokud to 
jen tehdy bylo možné. Nechtěl bych je všechny odsoudit. Jeden z nich, který 
nebyl zrovna zlý, ale musel plnit všelijaká partajní rozhodnutí, jinak by církevním 
tajemníkem být nemohl, oznámil jednoho dne kněžím vikariátu, že vykoná 
vizitaci, prohlédne účetní knihy a podobně. I když vzorně plnil stranické 
povinnosti, uchoval si tento tajemník v sobě ještě kus člověka. Kněží, kteří jej 
neměli moc rádi, se rozhodli, že mu to dají nějak znát. Dohodli se tedy, že mu 
během vizitace v jakoukoliv denní dobu nabídne každý z nich dva vuřty a rohlík. 
O desáté hodině odpolední to bude ještě docela přirozené a vhodné, to se klidně 
ty dva vuřty dají sníst. Obtížnější to bude v poledne. Protože však kněží jsou 
často na farách sami, tak to bude muset být i vhodný oběd, když nic jiného 
nebude. Těžší pozici ovšem bude mít ten, k němuž tajemník přijde až odpoledne. 
Pan tajemník se možná tehdy jistě podivil nad pohostinností kněží, ale všude se 
tvářil celkem spokojeně a vždy ty předkládané dva vuřty rohlík s chutí snědl a 
poděkoval. Stejně tak tomu bylo na jedné faře asi o třetí hodině odpolední a 
potom snad ještě někde večer. Vuřty nebyly nějak moc velké, a co je to za 
chlapíka sníst jich za den třeba osm. Později jsem s ním mluvil. Povídal mi o své 
práci a o jejich obtížích. Ale dodal, že kněží jeho působiště jsou velmi ohleduplní 
a dovedou mu vyjít vstříc. V duchu jsem se tomu divil, neboť jsem o zmíněné 



akci kněží věděl. Pan tajemník mi pověděl, že si kněží počínali dobře a ptal se 
mě, jak jenom mohli vědět, že právě vuřty má tak hrozně rád. Že žena mu doma 
nic takového nepřipraví a až nyní kněží se ukázali tak dobrotiví, když mu jich 
během jednoho dne dali osm. Za takové pohoštění, kterého se mu z jejich strany 
dostalo, byl nejen vděčný, ale chápal je pro sebe jako poctu. Z jejich počínání 
totiž usoudil, že ho mají rádi. Vuřty a k tomu nádavkem pocit oblíbenosti bylo to 
nejlepší, co mu tenkrát prý vůbec mohli dát. A už se těšil na další vizitaci, že se 
zas podle chuti pořádně nají. Tak to někdy dopadne. Nedávno jsem se zastavil u 
jeho hrobu a vzpomínal. A říkal jsem si, že já jako vikář, mám vuřty také rád a u 
nás na faře je zas tak často nemám, ale kněží na to ještě nepřišli, že by mně je 
mohli také nabídnout s houskou čtyřikrát za den.  

(P. František Lukeš) 
V.U 

 
*** 
 

BOŽÍ MILOSTNÉ VZKAZY 
 Dneska jsem už snad vstala levou nohou. Od rána se mi nic nedařilo. Zubní 
pastou jsem si pokecala župan, ranní kávou jsem si spálila jazyk, chleba s 
máslem a medem mi upadl na ubrus – jak jinak než namazanou stranou dolů. 
Rychle obléct a skočit nakoupit. Jenže poslední silonky bez dírky jsem měla na 
nohou včera. Dobře, tak džíny a tenisky. Při placení v samoobsluze se mi u 
pokladny vysypaly všechny drobné. Ucho nákupní tašky se mi utrhlo naštěstí až 
před domem a přišla jsem jen o jeden citron, který se zakutálel pod zaparkované 
auto. Ještě že jsem nenesla vajíčka! Zato jsem zapomněla koupit brambory. Jak 
bez nich uvařím naplánovaný bramborový guláš, to opravdu nevím. Doma zatím 
děti rozlily na pracovním stole černou tuš. Zvoní sousedka, že dvě hodiny 
nepoteče voda. Bože! Jak v takové situaci udržet postoj vděčnosti? 
 Tuhle neděli jsme totiž měli takové krásné kázání. Hovořilo se o tom, jak 
máme být stale vděční, protože naše věčnost je zajištěna spasitelským dílem 
Kristovým. Jak máme neustále chodit v postoji vděčnosti. Jo, to mi teď znělo 
stejně, jako bych měla chodit v postoji spatném. Vůbec nic jsem si nedokázala 
představit pod těmi velkými slovy jako spasení, vykoupení, vysvobození z 
otroctví hříchu, záchrana na věčnost….Jak bych mohla být vděčná za něco, co v 
tuhle chvíli ani nechápu. Strašně se mi chtělo reptat. Kdyby jen to, nadávala 
bych jako špaček! V mém nitru zuřil hrozný boj. Chtělo se mi naštvat se. Obvinit 
někoho za všechnu tu smůlu. Něčím praštit. Vyvztekat se a pak se litovat. Jako 
obvykle.  
 Nějak jsem se uklidnila , ale pomyšlení na postoj vděčnosti mě dráždilo, 
kdykoli jsem si na něj vzpomněla. Když jsem věšela na balkóně prádlo, které se 
přece jen stačilo doprat, než zastavili vodu, zdálo se mi, že vzduch je nějak 
voňavější než ráno. Na trávníku přímo před mýma očima se v ptačí napáječce 
koupal černý kos. Legračně stříkal a zjevně si svou lázeň pěkně užíval. Pak 
vyskočil na velký kámen vedle, rovnal si pírka a po očku mě pozoroval. Vůbec se 
nebál. Povylétl si na větev meruňky, co směřovala ke mně, a zazpíval. Krása! 
 Vyběhla jsem na zahrádku, abych nalila do napáječky čistou vodu a natrhala 
si pažitku do polévky. A co nevidím, moje krásná růžovožlutá růže konečně 
rozkvetla. Je nádherná. Všechna tři poupata na keři porozvinula své lístky. Jak 
vznešeně voní. Je to nejkrásnější růže, kterou mám. Ty drobné růžové růžičky 
jsou veselé, tmavě červené s předlouhými rovnými stonky jsou vášnivé, ale tahle 
má v sobě něco zvláštního. Jak že se jmenuje? Ten název na lístku ze 
zahradnictví si přece pamatuju. Bylo to něco latinského. Aha, už vím: Gloria Dei. 
Ale to je přece totéž, co bývá napsáno na tom transparentu, který drží anděl nad 
betlémskou jeskyní vždycky o Vánocích. To znamená, že ta růže se jmenuje 
Sláva Bohu! Zarazila jsem se a pocítila jakýsi ostych. Tak tahle růže rozkvete, a 
tím pozdraví svého Stvořitele. Dokonce přinutila i mne, abych řekla Sláva Bohu, 
když jsem ji uviděla rozkvétat. To nemůže být náhoda. Prve ten kos, teď tahle 



růže – co mi tím chceš, Bože, říct? Já nevím, ale zdálo se mi, jako by Bůh jen tak 
pokrčil rameny a usmál se: Nic zvláštního. Mám tě rád. 
 Neslyšela jsem žádný hlas, ani nehřmělo. Jen zazpíval pták a rozkvetla růže. 
Můžete se tomu smát, můžete nade mnou kroutit hlavou, že si to vymýšlím. 
Klidně. Já totiž vím : tohle byly Boží milostné vzkazy pro mne. 
 K obědu jdu vařit špagety, i když nemám sýr. Nějak mi to dneska nevadí. 
Jsem vděčná.  

Převzato z knihy Hany Pinknerové “Smím být něžná” 

 
*** 
 

ZPRÁVY A INFORMACE 
 

Přihlášky do vyučování náboženství se podávají na faře do konce července. 
Žákům, kteří budou navštěvovat od 1. září 2006 Základní školu v Újezdě, 
podávají rodiče přihlášku do všech ročníků. Na ostatních školách (Vysoké Pole, 
Drnovice, Slopné, Sehradice, Dolní Lhota) podávají rodiče přihlášku pouze 
žákům, kteří půjdou do první třídy. Prosím rodiče, aby mi přihlášky odevzdali 
osobně v kostele po mši svaté nebo na faře. 

P. Jan Můčka  
 

*** 
 

Začala vysílat televize Noe. Program televize je možné zachytit na satelitu, jak 
jsme byli informováni při sbírce. V některých obcích je kabelová televize. Rozšířit 
program je možné, ale je třeba zaplatit za rozšíření licence. Pokud by bylo 
dostatek zájemců, je možné tuto licenci rozšířit. Bylo by vhodné, aby zájemci se 
přihlásili na farním úřadě. Další možnost je pořídit si vlastní satelitní anténu, což 
využilo již mnoho obcí kolem Valašských Klobouk. Cena tohoto přístroje se 
pohybuje od 2.500 do 3.000 Kč. Pokud by měl někdo zájem, je možné také 
získat bližší informace na faře u duchovního správce. 
 

*** 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVENCI 2006 
 

1. července : Sobota 
Sobotní památka P M 

17.45  Za + rodiče Boráňovy, syna, živou rodinu a duše v 
očistci 

 
2. července : Neděle 
13. neděle v 
mezidobí 

 6.55 
 
 9.30  

Za Oldřicha a Marii Oškerovy, bratra, dvoje 
rodiče, 
Duše v očistci a celou živou rodinu 
Za + rodiče Malyškovy, Voltnerovy, Slávku a 
celou živou rodinu 

5. července : Středa 
Slavnost svatých 
CYRILA  A METODĚJE 

 7.00  
 9.30  

 
Za + Jaroslava Máčalu, rodiče z obou stran, bratry 
Jiřího  
a Ladislava, živou rodinu 

6. července : Čtvrtek 
Sv. Marie Gorettiové, 
panny a mučednice 

16.00  Za Stanislava Navrátila, rodiče, Marii Mikulcovu a 
duše v očistci 

7. července : Pátek 
Ferie 

17.45  Za rodiče Malyškovy, syna, rodiče Perůtkovy  
a duše v očistci 

8. července : Sobota 
Sobotní památka  
Panny Marie 

 
17.45  

 
Za členy živého růžence 

 
9. července : Neděle 
14. neděle v 
mezidobí 

 6.55  
 
 9.30  

Na poděkování za 80 let života, Boží ochranu a 
pomoc pro celou rodinu 
Za Marii Kozubíkovu, bratra Františka, rodiče a 
Boží pomoc pro celou rodinu 

13. července : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za + Františku Pláškovu, dvoje rodiče a duše v 
očistci 

15. července : Sobota 
Sv. Bonaventury, 
biskupa a učitele církve 

17.45  Za + Boženu Váňovu, její rodiče, sourozence, 
manžele Geržovy a duše v očistci  

16. července : Neděle 
15. neděle v 
mezidobí 

 6.55  
  
 9.30  

Za + rodiče Annu a Jana Polomíkovy, + Josefa 
Válka a duše v očistci  
Za farníky (sv. křest) 

20. července : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za živou a + rodinu Řehákovu a Roubalíkovu 

22. července : Sobota 
Sv. Marie Magdalény 

17.45  Za dvoje rodiče, dva syny a celou živou rodinu 

 
23. července : Neděle 
16. neděle v 
mezidobí 

 6.55 
 
 9.30  

Za Anastázii Kuželovu, manžela, sestru Ludmilu, 
celou živou a + rodinu 
Za + Ludmilu Sanytrákovu  (10. výročí úmrtí), její 
rodiče, duše v očistci a celou živou rodinu 

27. července : Čtvrtek 
Sv. Gorazda a druhů 

16.00  Za + rodiče Závadovy, syna, dceru, + rodiče 
Vaněčkovy, pomoc a ochranu Boží pro živou 
rodinu 

29. července : Sobota 
Sv. Marty 

17.45  Za farníky 

30. července : Neděle 
17. neděle v 
mezidobí  

 6.55  
 
 9.30  

Za + rodiče Mikulcovy, syna a Boží ochranu pro 
celou živou rodinu 
Za Josefa Pavelku, vnuka, živou a + rodinu 

 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB V SRPNU 2006 
 

3. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za + rodiče Šenovské, Hlavicovy, + syny, zetě, 
duše v očistci, dar zdraví, Boží ochranu a 
požehnání pro živou rodinu 

4. srpna : Pátek 
Sv. Jana Marie 
Vianneye 

17.45  Za rodiče Máčalíkovy, dva syny, vnuka, živou  
a + rodinu Máčalíkovu 

5. srpna : Sobota 
Panny Marie Sněžné 

17.45  Za členy živého růžence 

6. srpna : Neděle 
18. neděle v 
mezidobí 
Proměnění Páně 

 6.55 
  
 
 9.30  

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, její dva 
manžele, rodiče Kúdelovy, dar zdraví a ochranu 
Boží pro živou rodinu 
Za živou a + rodinu Vrlovu a Boháčovu 

10. srpna : Čtvrtek 
Sv. Vavřince, 
mučedníka 

16.00  Za + Marii Žáčkovu, jejího bratra Aloise, rodiče z 
obou stran, celou živou a + rodinu 

12. srpna : Sobota 
Sv. Jany Františky  
de Chantal, řeholnice 

 
17.45  

 
Za rodiče Mikovy, jejich rodiče, celou živou a + 
rodinu 

 
13. srpna : Neděle 
19. neděle v 
mezidobí 

 6.55  
 
 9.30  

Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, duše v 
očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu 
Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, vnuka 
Milana, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

15. srpna : Úterý 
Slavnost  
NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE 

 7.00 
 
17.45  

Za rodiče Majzlíkovy, dva syny, rodiče Zvonkovy, 
Stanislava Kuželu a celou živou rodinu 
Za + rodiče Rakovy, strýce Václava, + rodiče 
Antonínovy, duše v očistci a živou rodinu 

17. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za + Marii Dočkalovu, její sestru, rodiče z obou 
stran, duše v očistci a živou rodinu 

19. srpna : Sobota 
Sv. Jana Eudese, 
kněze 

17.45  Za + Františku a Antonína Chalupovy, jejich 
rodiče a duše v očistci 

20. srpna : Neděle 
20. neděle v 
mezidobí 

 6.55  
 
 9.30  

Za Františka Polácha, jeho manželku Marii a syna 
Františka 
Za farníky (sv. křest) 

24. srpna : Čtvrtek 
Sv. Bartoloměje, 
apoštola 

16.00  Za + Josefa Zámečníka, sestry, rodiče, + Marii a 
Františka Šenovské, dceru Yvetu, živou a + 
rodinu 

26. srpna : Sobota 
Sobotní památka P. M.  

17.45  Za Cyrila Koutného, rodiče, dva bratry, rodiče 
Urbánkovy, syna Zdenka a duše v očistci 

 
27. srpna : Neděle 
21. neděle v mezidobí 

 6.55  
 
 9.30  

Za + Jaroslava Kutáčka, celou živou a + rodinu; 
za syna a rodinu v cizině; duše v očistci  
Za + Anastázii Kozlovu (výročí úmrtí), manžela, 
rodiče, živou a + rodinu 

31. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za + rodiče Janíčkovy, duše v očistci a živou 
rodinu 
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