Kluzký vrchol moci …
Boj o moc nikdy neustává. Mnozí z nás se buď tlačí, nebo jsou tlačeni,
buď odsunují druhé, nebo jsou odsunováni. Možná bych měl vysvětlit,
jaký je rozdíl mezi snahou být nejlepší a snahou mít moc. Snaha být
nejlepší je Boží dar, tak potřebný ve společnosti. Charakteristickými rysy
tohoto daru jsou ohled na kvalitu a používání darů k Boží chvále.
Připomeňme si slova výrobce houslí Antonia Stradivariho, který žil v sedmnáctém století. Jeho latinské jméno Stradivarius se stalo synonymem pro kvalitu.
„Každý mistr, který jednou rozezvučí moje housle, bude rád, že nějaký Stradivari kdy žil,
vyráběl housle a dělal je nejlepší... Kdybych je nedělal tak dobře, okrádal bych tím Boha – protože on je Bohem všeho dobrého a krásného... Nikdy by ovšem nemohl udělat housle Antonia
Stradivariho bez Antonia.“
Měl pravdu. Bůh by nemohl vyrobit „stradivárky“ bez Antonia Stradivariho.
Tento řemeslník měl určité dary, které žádný jiný houslař nevlastnil.
A tak jsou určité věci, které dokážeš dělat jenom ty, a nikdo jiný. Možná je to
rodičovství, možná stavba domů, nebo povzbuzování malomyslných. Jsou věci,
které umíš dělat jen ty, a proto žiješ, abys je dělal. Ve velkém orchestru, který nazýváme život, máš svůj nástroj a svou úlohu, a jsi odpovědný Bohu, abys svůj part
zahrál, jak nejlépe umíš.
Je však obrovský rozdíl dělat to nejlepší k oslavě Boha a dělat cokoliv k vyvýšení sebe sama. Hledání toho nejlepšího je známkou vyspělosti. Honba za mocí je
dětinská.

neděle 26. 6. 2011 - neděle 28. 8. 2011
Prázdninové desatero
I.

Rozluč se se svými,
ale ne s Bohem!

II.

Nezapomeň si vzít do batohu
všechny potřebné věci,
ale také potřeby pro svou duši!

III.

Obuj si takové boty,
které vydrží i na cesty do kostela!

IV.

Choď po všech křižovatkách
a cestách,
ale nezapomeň na cesty Boží!

V.

Smetí dávej do odpadkového
koše a pod kámen,
ale ne do své duše!

VI.

Na cestě neházej kameny,
ale úsměvy!

Potlesk nebes, LUXPRESS spol. s r.o. 1998

Beatifikační proces P. Václava Drboly
Kongregace pro blahořečení a svatořečení v Římě udělila v dubnu 2011 nihil obstat k beatifikačnímu procesu
P. Václava Drboly a současně udělila souhlas, aby bylo
řízení V. Drboly připojeno k beatifikačnímu procesu
P. Jana Buly. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle nyní vyzývá věřící, aby sdělili do konce srpna letošního roku
veškeré užitečné informace týkající se V. Drboly. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro kanonizační kauzu.

Někdo klepe na dveře.
„Kdo je?“
„Jehovisti“
„A co chcete?“
„Popovídat si“
„A kolik vás je?“
„Dva.“
„Tak si popovídejte....“

Ta je n ka : Pa n n a M a ria Ka rmel sk á . Č o k o lá da , o sud , slun éčk o sed mitečn é, k o lo to č

Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Redakční rada : P. Jan Kovář
Jan Vlček, e-mail: j-vlcek@centrum.cz, telefon: 776303384
Miroslava Prokopová, e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz, telefon: 724510727
Marie Vorlíčková, e-mail: marie.vorlickova@centrum.cz, telefon: 605720952
Jana Kopečková, e-mail: Honzik.Kopeckova@seznam.cz, telefon: 777014575

VII. Nasaď si barevné brýle tak,
aby ti nezacláněly Boha!
VIII. Nasyť žaludek,
ale nenechej hladovou duši!
IX.

Řiď se turistickými značkami,
ale i Božími příkazy!

X.

Vrať se z výletu nejen zdravý,
ale i lepší!
převzato z internetu

Kalendář:
 26.6. v 11 hod. po mši sv. průvod Božího Těla
 1.7. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 2.7. v 16 hod. odjezd autobusu na pouť
do Hlubokých Mašůvek od smrku
 3.7. v 11 hod. poutní mše svatá v Ratibořicích,
od 10 30 hod. růženec
 5.7. mše sv. ráno v 7 30 hod
 od 6.7. budou mše sv. ve středu ráno v 7 30 hod.
 7.- 14.8. Ministrantská chaloupka v ve Velkém
Újezdu pro kluky 2.-8. třídy
 14.8. v 11 hod. posvícenská mše svatá
 18.- 24.7. ve Znojmě Chaloupka pro 1.-4. třídu
 21.8. asi v 10 hod. posvícenská mše svatá
v Příložanech (čas bude upřesněn)
 28.8. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Příštpě
 28.8. v 11 hod. žehnání aktovek
 13.9. v 19 hod. v Lidové domě setkání MM
Mimo naši farnost:
 26.6. v 15 hod. v kostele ve Starči koncert duchov




ní hudby Musica Animata
3.7. od 8 45 hod. v Babicích „Den pravdy a smíru“, v 10 30 hod. mše svatá
6.- 10.7. v Brně Katolická charismatická konference
16.7. Kněžská pouť v Kostelním Vydří
27.8. Diecézní pouť rodin ve Ždáru nad Sázavou
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Milí farníci,
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Liturgické texty

všechny srdečně zdravím. Tento rok se mi
jeví jako jeden z nejnáročnějších pro naši far- 13. neděle v mezidobí
nost. Od začátku roku každý týden probíhají 1. čtení: 2Kral 4,8-11.14-16a
brigády na faře. Náročnost organizace a zapoje- 2. čtení: Rim 6,3-4.8-11
ní mnoha věřících do akce. Noc kostelů. Třetí, Evangelium: Mt 10,37-42
co bude vyžadovat osobní úsilí každého z nás,
jsou plánované lidové misie v jaroměřické 14. neděle v mezidobí
a myslibořické farnosti. První setkání s organizá- 1. čtení: Zach 9,9-10
torem, vedoucím těchto misií proběhlo 1. červ- 2. čtení: Rim 8,9.11-13
na, kdy P. Marek Dunda nastínil přítomným co Evangelium: Mt 11,25-30
to vlastně misie v jejich podání - tedy FATYMU
15. neděle v mezidobí
- jsou, jaké mají zkušenosti. Absolvovali jich už
1. čtení: Iz 55,10-11
kolem šedesáti. V pátek, po uzávěrce tohoto
čísla Čtrnáctideníku, má proběhnout další setká- 2. čtení: Rim 8,18-23
ní. S P. Markem jsme zatím navštívili starostu Evangelium: Mt 13,1-23
obce Myslibořice, ředitelku místní školy a ředite- 16. neděle v mezidobí
le Diakonie Českobratrské církve evangelické. 1. čtení: Mdr 12,13.16-19
Dosud jsme se setkali se vstřícností a příslibem
2. čtení: Rim 8,26-27
spolupráce. Postupně navštívíme všechny starosty spadající do obou farností a seznámíme je, Evangelium: Mt 13,24-43
jak budou misie probíhat.
17. neděle v mezidobí
Podle informací pamětníků proběhly posled- 1. čtení: 1Kral 3,5.7-12
ní lidové misie v jaroměřické farnosti v r. 1950, 2. čtení: Rim 8,28-30
ještě před zatčením P. Jana Podveského. Tyto Evangelium: Mt 13,44-52
misie vedli redemptoristé. Pokud by někdo
z farníků měl nějaké památky nebo zprávy 18. neděle v mezidobí
z této doby, budu vděčný, když mi je poskytne. 1. čtení: Iz 55,1-3
Ve farní kronice, která byla od začátku minulé- 2. čtení: Rim 8,35.37-39
ho století do příchodu P. Václava Küchlera ve- Evangelium: Mt 14,13-21
dena velmi stručně a nedostatečně, jsou poslední lidové misie připomenuty v r. 1926 pod vedením dominikánů. Předtím v r. 1910
vedli misie a o rok později konali jejich obnovu.
Co mohou misie každému z nás od faráře až po děti přinést? Jistě prohloubení
vztahu s Bohem, prohloubení duchovního života a prohloubení vztahů mezi námi
navzájem. Jenom tak můžeme oslovit ty, kteří Boha neznají nebo hledají. Pro nás
jde tedy v misiích o to, abychom se otevřeli Boží milosti, objevili hodnotu a vzácnost svátostí, naučili se hledat cestu pomoci bližním, odpouštět a umět se smířit,
nechat se oslovit Božím slovem a jeho služebníky. Bez přípravy, vyčlenění si času
na modlitbu, aby misie přinesly užitek pro nás, pro rodinu, farnost, nemůžeme
Když se lidé radují, jsou vždycky dobří; zatímco když se snaží být dobří,
zřídkakdy se u toho radují
A. de Mello

Ta dnešní mládež ….

„Naše mládež miluje luxus. Má
špatné chování a opovrhuje autoritami – neprokazuje úctu starším
a místo pohybu a cvičení raději
plácá hlouposti.
Děti jsou dnes tyranské; doma
vůbec nepomáhají. Už se nepostaví, když někdo starší vstoupí
do místnosti. Odmlouvají a vzpírají se svým rodičům, ve společnosti mluví hlouposti, nenasytně
hltají jídlo a tyranizují učitele.“
Toto napsal o mladých lidech
své doby filozof Sokrates, který
žil kolem roku 400 před naším
letopočtem. Zdá se, že lidská společnost se za staletí příliš nezměnila...
Tvá přikázání jsou
geniální, Pane.
Doufám jen, že jsi
je nestáhl někde
z internetu !

Svátost manželství si udělili

29.1. Kateřina Růžičková a Petr Juránek
26.2. Tereza Kuželová a Lukáš Komínek
30.4. Michaela Horká a Aleš Cafourek
Soňa Chvátalová a Lukáš Láník
Jaroslava Nováčková a Josef Chvátal
4.6. Jana Přepechalová a Pavel Nováček
11.6. Hana Benešová a Jiří Novotný
Ilona Vítámvásová a David Nahodil
18.6. Markéta Nechvátalová a Ondřej Kašík
Lenka Prášková a Jindřich Vlk

Radujeme se z pokřtěných

2.1. Lukáš František Vecheta
23.1. Johana Anna Dusíková
20.2. Jan Lukáš Špaček
23.4. Lukáš Mojmír Tadeáš Láník
Soňa Anna Helena Chvátalová
Sabina Josefína Jana Chvátalová
24.4. Eliška Věra Trnková
1.5. David Jiří Sobotka
Tomáš Arthur Haylock
Tomáš Běhan
Natálie Valerie Knejflová
Anna Lásková
Michala Marie Anna Knejflová
Petra Helena Irena Lásková
8.5. Jakub Nikrmaier
Helena Marie Vlčková
29.5. Tomáš Vaštík
11.6. Tereza Palůchová
18.6. Adam Josef Přinosil
Vzpomínáme na zemřelé

12.1. Raimund Tvrdý
14.1. Marie Bendová
23.1. Josef Kotačka
19.1. František Vejtasa
3.2. Ervín Jansa
5.2. Františka Veselá
8.2. Antonín Bednář
23.2. Dagmar Saláková
23.2. Jaroslav Kuba
25.2. Jan Dvořák
3.3. MVDr. Jan Svoboda
17.3. Antonie Čechová
18.3. Jaroslav Jenerál
25.3. Božena Šerá
6.4. Marie Buďová
Bohumila Pavlíčková
Bohuslav Říha
23.4. František Celý
1.5. Marie Šimečková
10.5. Jiřina Vejtasová
8.5. Drahomíra Husová
17.5. Zdenka Kašparová
26.5. František Bulíček
31.5. Anežka Petrů
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Něco pro malé i větší ….
Jestliže si přečtete uvedené žalmy, nebude Vám dělat potíže vyplnit křížovku
1) otevřu svá ústa ku ……..
Žalm 78 11) ……se spolu svorně uradili
Žalm 83
2) a přikázal ………………….
12) ……..požár, když stravuje lesy
3) ………..obilí jim dával
13) Hospodine zástupů, můj ….. Žalm 84
4) Ale ….se slitovával
14) Blaze …..,kdo bydlí ve tvém domě
5) ………..do zajetí svou sílu
15) těm,………..se vydávají na pouť.
6) zapustila kořeny a rozrostla se v ...... Žalm 80 16) Hospodin je dárce ……..a slávy,
7) její………jsou jak Boží cedry
17) je dárce milosti a ………..,
8) Bože zástupů, …….se
18) blaze …………., jenž doufá v tebe
9) ……..,Bože zástupů, obnov nás
19) V den svého soužení ………..k tobě
10) Takové je nařízení v …….
Žalm 81
Žalm 86

potřebné dary získat. Při každé večerní modlitbě bychom do toho měli zapojit i ostatní členy
rodiny, zejména děti. Co si vyprosíme a do čeho
budeme investovat čas, odvahu, pokoru, sebezápor, ale také radost z toho, že můžeme pokračovat v díle Kristovy záchrany duší, takový
bude zisk pro věčnost.
Čekají nás prázdniny, čas dovolených, oddychu. Vyprošuji všem, aby tento čas vnímali
jako dar, který mohou chápat jako příležitost
Bohu více děkovat a chválit jej. Za Boží ochranu po celý tento čas se za vás modlím.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X

Ptáme se...

19. neděle v mezidobí
1. čtení: 1Kral 19,9a.11-13a
2. čtení: Rim 9,1-5
Evangelium: Mt 14,22-33
20. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 56,1.6-7
2. čtení: Rim 11,13-15.29-32
Evangelium: Mt 15,21-28
21. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 22,19-23
2. čtení: Rim 11,33-36
Evangelium: Mt 16,13-20

22. neděle v mezidobí
P. Václava Hurníka - pokračování z minulého čísla
Co bylo hlavním impulsem pro Vaše roz- 1. čtení: Jer 20,7-9
hodnutí stát se knězem? Pán Bůh. To nedoká- 2. čtení: Rim 12,1-2
že člověk říct, prostě to tak nějak samo přišlo. Evangelium: Mt 16,21-27
Bůh si člověka vede. Nebo že bych přemýšlel, co
teď budu dělat, ožením se? Tak takhle určitě ne.
Je to dáno prostředím, ale ne nějakou křečí. Setkal jsem se se správnými lidmi, bylo to nadšení
a doprovázení. Když potom šel studovat bratranec, taky to neměl jednoduché,
protože jeho sousedi byli velice rudí, tak mu to pokazili a musel jít studovat až za
Prahu. My jsme potom neměli šanci (viděno zvnějšku). Bůh si nás ale vedl a dobře
to s námi udělal.
Říká se, že kněz, než se dá na kněžskou službu, by měl být zamilovaný.
Jaký je Váš názor, Vaše zkušenost? Může být, ale nemusí. Není to podmínkou,
ani pravidlem. Já ani bratr jsme to neprožili. Tím neříkám, že jsem vůči děvčatům
zaujatý, to ne. Osobní zkušenosti jsem takové neměl. Slyšel jsem o jednom
mladém muži, kterému děvče řeklo: „Kamaráde, měj se hezky, buď knězem, já na
tvoje štěstí nemám“. A pak se později šťastně vdala. Nutnou podmínkou to jistě
není, je to v rukou Božích.
Otázka celibátu-skandály z poslední doby-ano nebo ne? Celibát podle
mého názoru závisí na vyzrálosti konkrétní osobnosti. Bez Boží milosti to nefunguje. I když je člověk knězem, tak ty přirozené a dobré věci (nikoliv hříšné) taky
přicházejí, jsme lidé jako každý jiný, je to něco jako manželská věrnost. Je to věc,
která je náročná, ale má svoje místo. Když chce člověk svůj způsob života prožívat, tak to něco stojí, stejně jako v manželství. S pomocí Boží, jinak to nejde.
Potom je ještě takový postoj, ne na úkor vztahu k ženám, protože, jak jsem
kdysi dělal ještě v práci, tam si člověk nevybere. Od kolegů byly různé provokace,
co na to říkáš, jako svobodný, a tak. Takže nejenom, co na to odpovědět, ale
i osobně, jak to zvládnout? Není to jednoduché, je třeba i určité lidské i křesťan(Pokračování na stránce 4)
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ské vyzrálosti.
Na které místo svého kněžského působení rád (nejraději) vzpomínáte
a jak vzpomínáte na působení v Jaroměřicích? Netradičně jsem ke kněžství
přišel, nebyl jsem tak jako většina ostatních v klasickém semináři ani půl hodiny záštitou byla kongregace salesiánů. Loni v dubnu jsem měl stříbrné výročí
(natočeno r. 2010). Rozdělil bych to do dvou oblastí – skoro 7 let jsme s bratrem
byli mimo veřejnost, i když ve veřejnosti. To, co jsme dělali, jsme dělali s rizikem
vůči státním orgánům a Stb, do kterého musel člověk jít s nasazením. Když nás
něco stojí úsilí, tak do toho člověk musí jít nejen po stránce vnější, tzn. jak se zabezpečit, ale i po stránce osobní. To znamená osobní rozhodnutí jít do toho, i za
cenu rizika.
Na to rád vzpomínám. Měli jsme jednu chalupu, na které jsme se měsíčně
scházeli, a to byly zlaté časy. Nebyla tam elektřina, voda pramenitá, vhodná i pro
kojence, ale ty jsme tam neměli, a dole pod chalupou byla kaplička P. Marie, kam
jsme chodili na modlitby a vedle byl pramen. V r. 1996 to místní rozšířili a udělali
malé poutní místo.
Na půdě domku byl
originál obrázek té chalupy,
který se mnou putuje stále.
To je moje osobní věc,
kterou si stěhuji na každé
své nové místo.
Chalupa byla u Opavy,
blízko Jánských Lázní, ale
dnes už je přestavěná
na chatu.
No a dále, po vysvěcení,
když jsem přišel do Jaroměřic, jak se říká, tak první
láska nerezaví, ale rozdělovat to nelze. V tom jsou obsaženy i osobní vztahy
s lidmi. Farnost není bezejmenný dav, ale konkrétní lidé. Když je někdo někde
nuceně, jenom proto, že si to přeje biskup, tak to je trochu málo.
Čtete papežské encykliky? Co by to bylo za křesťana a kněze, který by je
nečetl? Jsou sice těžké, to je pravda, ale pokud věříme, že Duch Svatý vede církev
skrze papeže, má papež jistě ten dar, kdy církev vede a kněz má za povinnost dál
vést lidi. Je to něco, jako kdybych chtěl nějak fyzicky pracovat, ale nejedl...
Které verše z Písma máte nejraději? 1 Kor 13,1-8
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
Obrázek chaloupky a zkušenosti. V době totality jsme tomu říkali existenční Zdrávas. Panno Maria, jestli chceš, aby to, co děláme, bylo, tak si nás chraň. A pak
Zdrávas..., který ale nebyl jako odříkání slov, ale prožívaná modlitba, osobně. A to
nám dalo vždycky sílu jít do toho, i s rizikem, že nás policie zatkne, což se jednou
také stalo. Tenkrát jsme si to trochu zavinili sami, ale dobře to dopadlo.
Modlíte se růženec, máte nějaký zvláštní zážitek při jeho modlitbě?
(Pokračování na stránce 9)

(Pokračování ze stránky 4)

Modlím se růženec, ale záleží na formě. Líbí se mi takové formy, kdy
k jednotlivým tajemstvím jsou verše z evangelií, které mají vztah k tomu tajemství.
Odříkávat svádí někdy k mechanismu, chce to svůj čas, ne vždycky se to dá prožít.
Jsou to ale vnější věci, které se dají zvládnout.
Jak často jdete na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak často
ze setrvačnosti?) Já říkám, na mši svatou jsem nešel moc dlouho – většinou ji
mám. Ze setrvačnosti – někdy to svádí, ale je tam taková pojistka, kdy součástí
přípravy je četba textů a to už je věc, která člověka nějak chytne. Takže jenom jít
do kostela a mít mši sv.- to ani nejde. Spíš často ještě před mší sv. jdu před svatostánek, a prosím o nějakou dispozici, aby to co bude řečeno, bylo jasné a mělo
užitek.
Jaké myslíte, že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při
bohoslužbě, má obdarování? Žena – čtení ano, ale nemělo by to být takové
ukazování se nebo provokace z její strany. Pokud je žena rozumná, tak proč by ne,
samozřejmě. Dnes je to většinou tak, že hraje na varhany, vede scholu, i to čtení,
proč by ne...
Těšíte se do nebe? Do nebe se určitě těším, ale než tam člověk dojde, tak to
něco stojí, ono to není tak jednoduché. Těšení se je i myslím, jedna ze základních
lidských potřeb. Pokud se těším, musím pro to vždycky něco udělat. Stojí to sice
nějakou námahu, ale mám vědomí, že to stojí za to, dojít do nebe.
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali? Především,
mít jistotu. Bez jistot, o které se můžeme opřít, se nedá žít. Když přijde člověk do
nějaké krize, tak hledá, o co nebo o koho by se opřel s vědomím, že ten druhý ho
nezklame a podle možností pomůže. Samozřejmě, že lidské jistoty jsou omezené
a člověk po opakovaných zkušenostech zjistí, že ta pravá jistota je v Pánu Bohu.
To chce určitou zkušenost. Bez jistoty lidské i Boží se nedá žít, to by člověk mohl
propadat zoufalství a beznaději. My někdy zapomínáme, že Pán Ježíš byl, mimo
jiné, taky člověkem. V tom je i záruka, že skrze jeho člověčenství by to takto mělo
být.
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící.
Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může
vědět a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel,
ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal všechno, co mám a pro druhého do ohně skočil,
ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.
Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá,
nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí
někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí
podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá,
všecko vydrží.
Láska nikdy nepřestává.
1 Kor 13,1-8

středa
17.8.
čtvrtek
18.8.
pátek
19.8.
sobota
20.8.

sv. Myron

7 30

sv. Jan Eudes
sv. Bernard

21. neděle
v mezidobí

pondělí
22.8.
úterý
23.8.
středa
24.8.
čtvrtek
25.8.

Panna Maria Královna

pátek
sobota
27.8.

19 00
19 00
19

00

sv. Růžena z Limy
Svátek
sv. Bartoloměje
sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové

11 00
19

00

19

00

19

00

7

30

Liturgická oslava

za kněžská a řeholní povolání
za rodinu Dokulilovu a přízeň
za Františka Ošmeru, syna
a dvoje rodiče
za farníky
za živou a zemřelou rodinu Husovu
za Annu a Františka Drápelovy
a Stanislava Cahu
za Vladimíra Čecha, otce, dvoje
rodiče a přízeň
za Ludmilu Jansovou
a duše v očistci
za Vladislava Smrčku, rodiče
a duše v očistci

19 00

za kněžská a řeholní povolání

ct. Martin Středa

19 00

na úmysl dárce

sv. Monika

19 00
7 30

neděle
28.8.

Den

Čas
7

sv. Helena

7 30
neděle
21.8.

za rodiče Holubcovy a dceru

22. neděle
v mezidobí

11

00

19

00

za rodiče Šabatkovy, Holíkovy,
rodinu Brabcovu a Mílu Nevěčnou
za farníky
za rodiče Abrahámovy, dceru, zetě
a jistý úmysl
za rodinu Svobodovu
a Kratochvílovu

Svatý Vavřinec

V noci z devátého na desátého srpna
z nebe padají hvězdy. Jsou to prý slzy svatého
Vavřince, který byl 10. srpna r. 258 v Římě
upálen. Vavřinec byl v dobách pronásledování
křesťanů Římany biskupem Sixtem pověřen,
aby ukryl poklad římského sboru. Se svěřeným
majetkem naložil po svém - rozdělil jej chudým a potřebným. Když se o pokladu doslechli Římané, chtěli jej získat. Vavřinec slíbil poklad do tří dnů přinést, a skutečně - třetího dne
přivedl do paláce zástup potřebných, jimž pomohl. Za to byl odsouzen k mučednické smrti
na rožni. Proto je také patronem pracujících
s ohněm.

Z farní kroniky 1638
Před sv. Janem Křtitelem zvonice aneb
věž pro velký zvon je dokonána.
Od ní dáno mistru tesaři 120 zl., žita
15 měřic, piva 3 sudy po 15 zl. Másla 15 mázů. Celkem všeho dohromady
nákladů 488 zl. 43 kr. 2d., jak se
v registrech mezi kostelními registry
zaznamenáno nachází. Nutno poznamenat, že ani kostel (kromě presbytáře), ani tyto zvony neexistovaly, ani
věž, všechno je nové. Pouze kazatelna,
z níž se hlásá slovo boží, z bývalého
kostela zůstala.

neděle
26.6.

pondělí
27.6.
úterý
28.6.
středa
29.6.
čtvrtek
30.6.
pátek
1.7.
sobota
2.7.

13. neděle
v mezidobí

30

11 00

za živou a zemřelou rodinu Němcovu
a Kandusovu, za manžela a sestru

sv. Cyril Alexandrijský

19 00

na úmysl dárce

sv. Irenej (Lubomír)

19 00

za obrácení

Slavnost
sv. Petra a Pavla

17 30

za rodinu Slámovu a Pokorných

sv. prvomučedníci římští

19 00

za kněžská a řeholní povolání

Slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

19 00

za farníky

19 00

za manžele Vozábovy, Vrbkovy
a dvoje rodiče
za rodinu Vrbkovu a Křivanovu
za Jiřinu a Karla Procházkovy
a rodiče
za rodinu Peckovu, Nikrmajerovu,
dvoje rodiče a za uzdravení

14. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
4.7.
úterý
5.7.
středa
6.7.
čtvrtek
7.7.
pátek
8.7.
sobota
9.7.

sv. Prokop
Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje

19 00

za rodiče Mácovy a Perničkovy

!! 7 30

za rodinu Doležalovu a Portovu

7 30

za Ladislava Smrčku, rodiče
a přízeň

sv. Wilibald

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Kilián

19 00

za Karla a Marii Pátkovy
a dvoje rodiče

sv. Veronika Giulianiová

19 00

za rodiče Husákovy

sv. Marie Gorettiová

7 30
neděle
10.7.

za Františka Zemana a syna
za Jana Klinera, dceru Janu, přízeň
a duše v očistci

19 00

7 30
neděle
3.7.

Bohoslužby

15. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

za Jana Vyskočila, bratra, rodiče
a duše, na které nikdo nepamatuje
za Františka Svobodu,
dvoje rodiče a sourozence
za rodinu Kopečkovu, syna, vnuka
a přízeň

pondělí
11.7.
úterý
12.7.
středa
13.7.
čtvrtek
14.7.
pátek
15.7.
sobota
16.7.
neděle
17.7.
pondělí
18.7.
úterý
19.7.
středa
20.7.
čtvrtek
21.7.
pátek
22.7.
sobota
23.7.

Svátek sv. Benedikta

19 00

za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče

sv. Jan Qualbert

19 00

za rodiče Holíkovy, Svobodovy
a přízeň
za rodiče Prokopovy, syny, vnučku
a duše v očistci

sv. Jindřich
bl. Hroznata,
sv. Kamil de Lellis
sv. Bonaventura
Panna Maria
Karmelská
16. neděle
v mezidobí

7

30

19

00

19

00

za Marii Růžičkovou a syna

19 00

za farníky

7 30
11 00

za rodinu Novákovu a rodiče
za rodiče Škrdlovy a živou rodinu
za rodinu Matouškovu, Římovských
a duše v očistci

19

00

sv. Emilián

19 00

sv. Makrina

19 00

sv. Eliáš

za kněžská a řeholní povolání

na vlastní úmysl

neděle
31.7.

18. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
1.8.
úterý
2.8.
středa
3.8.
čtvrtek
4.8.
pátek
5.8.
sobota
6.8.

7 30

za Františka Odstrčila
za Jiřího Hartmana, rodinu Ambroskovu a Jana Rechtíka

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Marie Magdaléna

19 00

za duše, na které nikdo nepamatuje

neděle
24.7.

17. neděle
v mezidobí

7
11 00
19 00

za rodinu Soukupovu
a Marii Vašourkovou
za farníky
za Josefa Scherrera
za Karla Polického, manželku a syna

pondělí
25.7.
úterý
26.7.
středa
27.7.
čtvrtek
28.7.
pátek
29.7.
sobota
30.7.

Svátek
sv. Jakuba apoštola

19 00

na dobrý úmysl a přijatá dobrodiní

sv. Jáchym a Anna

19 00

za rodiče Koldanovy, Čechovy,
Adamovy a Josefa Šmída

19

00
30

sv. Gorazd a druhové

7 30

sv. Nazarius a Celsus

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Marta

19 00

sv. Petr Chryzolog

19 00

za Josefu Dusíkovou,
rodinu Horkých a Josefa Michálka
za Bohuslava Filipského,
manželku a dvoje rodiče

na vlastní úmysl

neděle
7.8.

19 00

za uzdravení

sv. Eusebius,
sv. Petr Julián Eymard

19 00

za Zdeňka Doležala a rodiče

sv. Lydie

7 30
19 00

za kněžská a řeholní povolání

Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Svátek
Proměnění Páně

19 00

za farníky

19 00

za Antonína Kalába, rodiče
a rodinu Košákovu
za Antonína Vocílku,
dvoje rodiče a přízeň
za rodinu Jana Dvořáka,
rodinu Venhodovu a Vanšovu
za Miroslava Němce, dvoje rodiče,
přízeň a duše v očistci

19. neděle
v mezidobí

11 00

sv. Dominik

19 00

na vlastní úmysl

Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže
Svátek
sv. Vavřince

19 00

za Jana Prokopa a duše v očistci

sv. Klára

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Euplus

19 00

sv. Poncián a Hippolyt

19 00

19 00

za Vlastimila Dobeše, dvoje rodiče
a Nahodilovy
za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu
za farníky
za rodinu Svobodovu,
rodiče Škrdlovy a Bulovy
za rodiče Holčapkovy, vnuka a vnučku

Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

19 00

za Marii Růžičkovou a syna

sv. Štěpán

19 00

za rodiče Nechvátalovy, Háhnovy
a Jelečkovy

7 30

7 30
neděle
14.8.
pondělí
15.8.
úterý
16.8.

za rodiče Krejcarovy, Abrahámovy,
přízeň a duše v očistci

sv. Jan Maria Vianney

19 00
pondělí
8.8.
úterý
9.8.
středa
10.8.
čtvrtek
11.8.
pátek
12.8.
sobota
13.8.

za Karla Chvátala, celou zemřelou
rodinu a duše v očistci
za farníky
za zemřelé rodiče Krejcarovy,
dceru a zetě

sv. Alfons z Liguori

7 30

sv. Vavřinec z Brindisi

Svátek sv. Brigity

7 30

20. neděle
v mezidobí

11 00

za Josefa Čecha, syna, dvoje rodiče
a přízeň

