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úvodník
ŠTĚDRÉ SRDCE
Říká se, že není nic obtížnějšího než se dostat
k penězům druhých lidí. Potvrdí to všichni,
kteří třeba bojují za nárok na invalidní důchod,
za vyplacení určité sumy z pojištění nebo získání alespoň zbytku investic v nepodařeném
podnikání. Co ovšem platí v rovině materiální,
považují někteří za platné také v oblastech duchovních a citových hodnot: v přátelství, vztazích a v manželství. „Pořád jen musím dávat

jsme tu a tam také překvapeni tím, co milého
a krásného nám druzí způsobí?
Uprostřed tohoto měsíce slavíme svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. A v jedné modlitbě ho prosíme slovy: „Srdce Ježíšovo, bohaté
a štědré ke všem, kdo tě vzývají.“ Pán Ježíš by
měl jistě celou řadu důvodů vyžadovat od nás
„něco za něco“. Ale my ho jednoduše prosíme
a on nám dává. Je bohatý a štědrý. Učme se být
jako on.

a získám jen velice málo.“ Tady se musíme mít
na pozoru. Z jakého důvodu činíme druhým
dobro? Proto, abychom se „pojistili“, že jednou budeme stát s plnýma rukama? Proto, abychom získali nějakou odměnu? Ježíš nás učí, že
máme konat dobro i tam, kde nemůžeme nic
čekat nazpět. Zkusme se zamyslet i jinak. Ne-

V uplynulých týdnech se možná mohl někdo
zachovat mezi přáteli, v rodině i ve společnosti
sobecky. Ale daleko více lidí se zachovalo jako
Kristus. Byli štědří v konání dobra. Nepřemýšleli nad tím, co z toho budou mít nebo jestli se
jim to vrátí. Prostě konali dobro, jak mohli. Díky
všem takovým.
o. Vít

oznámení
KVĚTEN
 v sobotu 30. května bude večerní mše
v 17:30 slavena v zámecké kapli.
v sobotu 30. května bude v 21 hodin v našem kostele vigilie Seslání Ducha svatého.
K modlitbě jsou všichni srdečně zváni.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO
RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVEN

Aby se kněží stále více posvěcovali skrze
slavení Eucharistie a službu bližním.
ČERVEN
v pátek 5. června bude příležitost k adoraci
a svátosti smíření od 16 hodin.
v pátek 12. června se uskuteční Noc kostelů.
Farní kostel bude otevřený k prohlídce i modlitbě.
 v neděli 14. června prožijeme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude
v 9 hodin a po ní průvod kolem kostela. Následovat bude adorace v kostele. Na webových
stránkách farnosti Vizovice je k dispozici formulář, do kterého se můžete zapsat k modlitební
stráži. Slavnost bude ukončena v 17:30 svátostným požehnáním.
v pátek 19. června je Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Páně. Mše sv. bude v 17:30 a po ní následuje adorace.
v neděli 21. června si při mši sv. v 9 hodin
připomeneme 218. výročí posvěcení našeho
farního kostela (r. 1802).
v neděli 21. června bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v neděli 21. června bude v 17:00 večer
chval, který povedou Zlínské chvály.
v úterý 23. června prožijeme Adorační den
farnosti. Adorace začne v 8:00 a večer v 17:30
bude mše svatá.
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 v pátek 26. června poděkují při mši svaté
naše děti a mládež za uplynulý školní rok.
ČERVENEC
v neděli 12. července v 9 hodin bude v naší
farnosti slavnost 1. svatého přijímání.
ZÁPIS ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH
na druhou polovinu roku 2020 se bude konat na faře v sobotu 6. června od 15 hodin
do 17 hodin a v neděli 7. června po mši svaté
v sakristii kostela.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ
ROK 2020/2021
Přihlášky na školní rok 2020/21 budou k dispozici na webu farnosti a také pod věží kostela.
Prosíme rodiče, aby tuto přihlášku vyplnili a poslali zpět do konce června (do sakristie nebo
do pošt. schránky na budově fary). Náboženství
je nepovinný předmět, do kterého je třeba dítě
na každý školní rok znovu přihlásit.
NOC KOSTELŮ
Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu,
NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde
za svou prací.
Žalm 104,19-23
V letošním roce byla Noc kostelů přesunuta
na 12. června. Autoři motta se pokusili spojit
téma Noci otevřených kostelů, tedy míst, kde
lidé chválí Boha za stvoření, za život… s tématem úcty k životnímu prostředí. Bible svět přírody okolo nás velmi vážně vnímá a nezůstává
k ní lhostejná. Více o mottu najdete na webu:
https://www.nockostelu.cz/aktuality/851
V naší farnosti se vzhledem k okolnostem zapojíme s poněkud skromnějším programem než
obvykle. Večerem nás bude provázet Boží slovo,
které bude čteno v úryvcích z Bible i z Parabib-
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le (převyprávěné úryvky z Bible). Zazní hudba
(varhany, flétna, kytary) i zpěv a na závěr modlitba za nás a naše město.
PROGRAM:
19:00 – 19:20
19:20 – 19:40
19:45 – 20:05
20:05 – 20:40
20:30 – 21:00

čtení z Bible i Parabible
hudba
čtení z Bible
hudba
Chválová kapela,
adorace s požehnáním

Po celou dobu bude možnost si zapálit u bočního oltáře svíci na znamení díků, proseb. Upřesněný program bude na plakátcích u kostela
i ve městě.
CENTRUM PRO RODINU
Pokud okolnosti dovolí, rádi bychom opět otevřeli Klub maminek v Komunitním centru. Bude-li pěkné počasí, využijeme venkovních prostor. Zveme tedy
maminky ve čtvrtek v době 9-11 h na společné
setkání. O prázdninách pak Klub nebude.
O letních prázdninách nabízíme pro děti Příměstské tábory. Prosíme rodiče, kteří zvažují

přihlášení dětí na Prázdninové dny - příměstský tábor, aby tak učinili co nejdříve. Termíny jsou: 7.–10. 7. a 13.–17. 7. 2020. A na konci
prázdnin (24.–28. 8.) – poslední týden připravujeme prázdninovou univerzitu pro děti. Spolu s vedoucími se na děti těšíme. Připravujeme
program tak, aby byl zajímavý pro děti a zároveň vyhovoval hygien. opatřením. Elektronické přihlášky na tábor najdete na webu Centra
pro rodinu http://www.vizovice.dcpr.cz/. Několik přihlášek bude i pod věží kostela. Bližší informace H. Radoňová 604218211
OREL
Děkujeme všem, kteří se
zapojili do letošního netradičního Jarního putování, a všem dětem, které
se podílely na přípravě video-dárečku pro maminky.
Vzhledem k epidemii koronaviru se Hry bez
hranic letos z června přesouvají na září.
Postupně se snad rozběhnou i další župní
i ústřední aktivity Orla. Sledujte prosím aktuální informace v orelské nástěnce a Facebooku
jednoty.

6. června slaví svátek P. Mgr. Norbert Nawrat (1. 9. 1996 – 30. 6. 1998)
9. června slaví 42. narozeniny P. Mgr. Josef Rosenberg
(1. 7. 2016 – 30. 6. 2018)
13. června slaví svátek a 30. června 36 let kněžství
otec pomocný biskup Mons. Antonín Basler
(1. 8. 1990 – 30. 6. 1999)
15. června slaví svátek náš P. Mgr. Vít Hlavica (1. 7. 2018 -)
27. června slaví 56 let kněžství P. Mgr. Arnošt Červinka
(od 1. 7. 1994)
29. června slaví svátek P. Petr Vaculík SDB
(11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, přímluvu a ochranu Panny Marie.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
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modlitba
TRIDUUM MODLITEB
MATEK 26. – 28. 6. 2020
Milé maminky,
rády bychom Vás pozvaly na Triduum Modliteb
matek, které se uskuteční v našem kostele vůbec poprvé, a to ve dnech 26. – 28. 6. 2020, vždy
po večerní mši svaté.
Tak jako je spiritualita Modliteb matek spiritualitou života Panny Marie, tak i triduum je pozvání připomenout si každého čtvrt roku velikonoční tajemství a prožít tento čas s Matkou
Marií. Je to pozvání prožít něco skutečného
z jejího života. Pán Ježíš zvlášť nás matky zve,
abychom žily život, který žila jeho Matka. Je to
něco podobného, jako když utrpení, které prožíváme, připojujeme k Ježíšovu utrpení na křížové cestě. Má v tu chvíli zcela jinou hodnotu,
než když se trápíme samy. Toto vysvětlení nám
může pomoci pochopit náš vztah k Panně Marii. Marii neuctíváme jako Boha, ale učíme se od
ní Bohu důvěřovat v každé situaci, zvlášť v těžkých životních zkouškách, kterým často vůbec
nerozumíme. Učíme se od ní odpouštět tam,
kde se nám vůbec odpustit nechce, a nakonec
za všechno velebit Boha.
Čtyřikrát ročně vždy poslední víkend v lednu,
březnu, červnu a září jsme pozvány k tomu,
abychom se spojovaly v modlitbě na stejné
téma. Triduum není modlitbou za naše děti,
ale za nás a za ty, za které se nikdo nemodlí.
V pátek se máme postit a odprošovat na své
hříchy, v sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, který ublížili nám a našim dětem.
A v neděli se máme radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem životě
dopřál. Čtení na jednotlivé dny nám posílá zakladatelka hnutí Modliteb matek Veronica Williams, pro toto triduum je to pátek List Efezským 4,25–32; sobota List Římanům 1,18–22;
neděle Žalm 146.
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PÁTEK - odprošujeme za svoje hříchy
V pátek byl Pán Ježíš ukřižován za naše hříchy
a Jeho Matka stála pod křížem. Přes všechnu
bolest nepadala do mdlob, ale stála. Co asi prožívala? Vzpomeňme si na proroka Daniela, který byl člověk spravedlivý před Pánem, a přece
odprošoval Pána Boha za celý izraelský národ.
Pravil: „Bože, odpusť nám naše viny…“ Myslím, že je možné, že Panna Maria stála pod křížem a odprošovala Boha Otce za nás - v našem zastoupení - slovy: „Otče, odpusť nám naše
viny…“ Ona tam stála jako první a stojí tam stále. Dokud si my neuvědomíme, že se tam máme
postavit a prosit: „Pane Ježíši Kriste, Synu živého
Boha, smiluj se nade mnou hříšnou.“
SOBOTA - odpouštíme a prosíme
za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem
V sobotu nás Pán zve, abychom se modlily
za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Celým
tímto dnem zní věta z kříže: „Otče, odpusť jim,
protože nevědí, co činí.“ Přemýšlejme, co asi dělala Matka, které zabili Syna. Určitě netoužila
po pomstě, to jí bylo vzdálené. Ale spravedlivý
hněv v jejím srdci mohl být, tak jako byl hněv
v srdci jejího Syna, když vyháněl prodavače
z chrámu. Myslím, že je možné, že Marie odpouštěla těm, kteří zabili jejího Syna, a modlila se
za jejich obrácení. Možná právě v tuto sobotu
vyprošovala milosti i pro nás, abychom měli sílu
odpustit těm, kteří nám ublížili, aby Bůh Otec
mohl naplnit naše srdce milosrdnou láskou.
NEDĚLE - chválíme a děkujeme Pánu
za všechno, co učinil v našem životě
V neděli jsme pozváni k chválám. Máme chválit Pána a děkovat mu za všechny dary a milosti - radovat se před jeho tváří. Přestože to nikde
v písmu Svatém není napsáno, všichni tušíme,
že Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání navštívil
nejprve svoji Matku a až potom se zjevil Máří
Magdaleně. Mnohé mystičky hovořily o tom-
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to setkání. Byla to radost nad radost. Určitě
se Matka se Synem radovali, že vydrželi až do
konce, že byla zlomena moc zla, a chválili Boha
za všechno, co učinil. Můžeme se tedy v neděli radovat spolu s Pannou Marií a Ježíšem, děkovat Bohu Otci za všechny milosti, kterých se
nám v životě dostalo.
Triduum MM jsou tři dny, ne tři hodiny
Možná se zdá, že stačí po dobu tridua přijít
do kostela, stačí se tam pomodlit nebo jen poslouchat a tím to končí. Ale tak to není.
V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy. Už od rána můžeme v duchu stát s Pannou
Marií pod křížem - při plnění všech našich každodenních povinností - a například jen opakovat modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, synu živého
Boha, smiluj se nade mnou hříšnou.“ Máme se
postit o chlebě a vodě - kdo může. V tento den
bychom měly Pánu předložit všechno, co prožíváme - naše povinnosti, námahu jako oběť
za naše hříchy, tedy za to, co jsem já sama udělala špatně. Pobožnost tridua v kostele nebo
ve skupince by měla být pouze vyvrcholením
celého dne. Po ní bychom mohly odcházet v tichosti do svých domovů a v duchu děkovat
za Boží milosrdenství.
V sobotu můžeme prosit o milost odpuštění
těm, kteří ublížili našim dětem. Můžeme udělat místo nich skutek pokání, aby Pán viděl, že to
myslíme vážně a že to opravdu chceme. Celý den
si připomínejme, že nám Ježíš odpustil mnohem
víc, než co my máme odpustit druhým. Můžeme
si například opakovat modlitbu Otče náš.
V neděli je den radosti a chval. Měla by to pocítit
celá naše rodina a přátelé. Celá neděle může být
modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele nebo ve skupince a agapé je jen vyvrcholením celého tridua. Tento den můžeme i doma
připravit slavnostnější oběd než obvykle a věnovat se rodině, aby i oni všichni z nás cítili, že
máme v srdci radost. Prosme Pannu Marii, aby
nám pomohla. Aby její radost byla i naší radostí
a aby se dotýkala všech našich drahých.
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Symbol
V přípravných modlitbách prosíme Pána o Slovo
a o symbol na konkrétní den tridua. Právě proto,
že modlitby jsou duchovní, je pro nás lidi symbol
velmi důležitý, protože je hmotný. Je to něco, co
můžeme vzít do ruky a odevzdat nebo si to vzít.
Často pochopíme symbol na jednotlivé dny právě z Božího Slova. Duch Svatý má na každé triduum pro nás připraveny takové symboly, které
sice budeme držet ve svých rukou, ale přes které
se nás bude v srdci dotýkat On sám. Na každé triduum jsou symboly jiné. Vždy musí vzejít z modlitby. Symbol musí být jednoduchý a velmi snadno pochopitelný těm, kteří na modlitby přijdou.
Příprava na triduum
Příprava na triduum je důležitá, ale vůbec ne taková, k jaké by nás naše lidská přirozenost vedla.
Není důležité důkladně si připravit bod po bodu
modlitební program jednotlivých dnů. Úplně
stačí orientační kostra, kterou Duch Svatý naplní na setkání tak, jak sám bude chtít. Důležité je,
aby se maminky, které modlitbu povedou, setkaly několik dnů předem aspoň jedenkrát a modlily se spolu za Slovo od Pána, za symboly a vůbec
za celý čas vedení modlitby, které je čeká, zrovna tak jako za všechny matky, které se tridua zúčastní.
Nebojme se předstoupit v modlitbě před našeho Pána takové, jaké jsme. Nejisté, křehké a hříšné. Očekávejme, že konat bude On a dá nám
poznat, co je pro probíhající triduum důležité. Nebojme se vstoupit na tuto nejistou půdu,
do neznáma, kde nemáme všechno pod kontrolou a můžeme skutečně jen s důvěrou prosit, čekat a věřit.
Toto je pravá příprava: dát se k dispozici, otevřít srdce, a to nejen po dobu této modlitby, ale
po celé dny před triduem. Chodit s otevřenýma
očima a hledět jimi, co nám náš Pán ukáže a jak
nás povede.
A. Kůrková, Upraveno ze zpravodaje
Modlitby matek č. 56 (září 2010).
www.farnostvizovice.cz

V neděli 17. května se za splnění všech vládních nařízení u Chladné studny konala tradiční pouť. Pro necelou
stovku poutníků to byla po dlouhé době první příležitost oslavit s ostatními mši svatou. Foto: J. Janečka

svetec mesíce
JAN SARKANDER
(mučedník, patron zpovědníků
a zpovědního tajemství (Jan Nepomucký),
svátek 6. května)
Spolu se Zdislavou z Lemberka patří Jan
k nejnověji kanonizovaným českým světcům;
tento rok si navíc připomínáme 400 let od jeho
smrti. Narodil r. 1576 ve Skočově (dnes v Polsku) v katolické rodině. Měl pět sourozenců;
bratr Mikuláš se stal knězem. Po třinácti letech
se rodina přestěhovala do Příbora (Skočov byl
v té době převážně luteránský). Následovala
studia filozofie (Olomouc, Praha) a teologie
(Štýrský Hradec – předčasně ukončil). R. 1606 se
vrátil na Moravu, kde se zřejmě oženil (dochovala se svatební smlouva), manželka však krátce
farní zpravodaj / červen 2020

po svatbě zemřela; Jan přijal nižší svěcení
a začal vypomáhat v duchovní správě, r. 1609 se
pak stal knězem. Působil na několika místech,
od r. 1616 jako farář v Holešově (součást
katolického panství Ladislava Popela IV.
z Lobkowitz, jemuž byl i zpovědníkem); svým
přístupem si získal i kolem 250 věřících sousedního protestantského panství – k nelibosti
protestantského vlastníka Václava Bítovského
z Bítova; s Bítovským měl Jan i spory ohledně
odvádění desátků. V r. 1618 protestanti ovládli
Moravu; Jan proto Holešov opustil a vykonal
pouť do Polska. Zpět se vrátil o rok později
za povstání proti katolickému císaři Ferdinandu II. Kromě materiálních škod (připomeňme
jen poničení Hostýna) konflikt způsobil i nez/6

měrné utrpení a vyžádal si četné lidské oběti.
V únoru r. 1620 roku vtrhli na Moravu lisovčíci
(polská jízda vyslaná králem Zikmundem III.
císaři na pomoc) a plenili zemi. Když se blížili
k Holešovu, Jan jim vyšel vstříc s průvodem
a s monstrancí v rukou a Holešov byl – na rozdíl od panství Bítovského – ušetřen. Bítovský
podezíral Jana, že se spolčil s Lobkowitzem a vojska do oblasti přivedli oni. Oba byli
zatčeni – Lobkowitz byl uvězněn v Brně, Sarkander byl převezen do Olomouce a souzen.
V této souvislosti česká Wikipedie píše: „Pokud
jde o obvinění, které proti Sarkandrovi vznášeli
protestantští vůdci, není znám žádný důkaz
o tom, že by se účastnil jednání o polské pomoci císaři nebo o něm vůbec věděl. Pomoc v Polsku každopádně dojednalo tajné císařské poselstvo vedené hrabětem Michalem z Althanu.“
Komisi pro proces tvořili výlučně protestanti,
ale musel se ho zúčastnit i katolický městský
soudce Scintilla (Jana osobně znal). Otázky,
kdo povolal vojska do země, jaká podvratná
jednání v Polsku Jan vedl, co mu Lobkowitz
ve zpovědi svěřil a o jakých tajných plánech
věděl, zůstaly nezodpovězeny. Tribunál chtěl
proto vynutit odpovědi mučením, a to třikrát.
Bezúspěšně; čtvrtý, ještě drastičtější pokus odmítl Scintilla. Janovo zubožené tělo však útrapy
mučení nevydrželo a v březnu 1620 v Olomouci umírá. Jeho ostatky byly r. 1860 přeneseny
do svatováclavského chrámu v Olomouci; část
je v kapli sv. Sarkandra. Jeho kult se rychle
rozšířil, nejdříve na Moravě, později i v Čechách
a v Polsku. Blahoslaven byl r. 1859 Piem IX. (akt
proběhl r. 1860), k svatořečení došlo r. 1995
v Olomouci. Papež Jan Pavel II. v kanonizační
řeči mj. řekl: „Dnes já, papež římské církve,
jménem všech katolíků prosím za odpuštění

křivd spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji,
že katolická církev odpouští všechno zlé,
co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den
novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky,

jeho touhu po jednotě věřících v Kristu: ‘Aby
všichni jedno byli’ (Jan 17,21).“ Dle K. Lachmanové (Svatí na každý den II, 2010) zůstává
Sarkander „pro složitost doby a neúplnost
pramenů nejednoznačnou postavou jak z hlediska historického, tak i ekumenického“. Knihy
o něm v nedávné době napsali B. Zlámal (1990;
původně Řím 1969) a P. Piťha (1990), nejnovější,
rozsáhlá práce (K. Kavička a kol.) právě vyšla
v nakladatelství Flétna.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník IX, číslo 6, červen 2020. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
favizovice@ado.cz, web: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Vít Hlavica, Mgr. Eliška Kořenková,
PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka
prázdninového čísla je 16. června 2020. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence cerven
1.

Po

17.30

Za živé i + členy společenství živého růžence

4.

Čt

17.30

5.

Pá

17.30

Za + Milana Bečicu, Josefa Šťastu, rodiče z obou stran a za živou rodinu Bečicovu
a Šťastovu

6.

So

17.30

Za + manžele Jannovy, rodiče a za živou rodinu

7.

Ne

9.00

8.

Po

17.30

11.

Čt

17.30

12.

Pá

17.30

13.

So

17.30

Svátek JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
Za + Josefa Kudelu k 5. výročí úmrtí, + syna Milana, za Boží ochranu a pomoc
pro živou rodinu Kudelovu, Lukášovu a Malíškovu
NOC KOSTELŮ

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Za + Josefa Světlíka, dva bratry a za duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života s prosbou o dar zdraví
a ochranu Panny Marie
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Na poděkování za život celé rodiny s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů
Za + Růženu a Vladislava Rychlíkovy, jejich děti, sourozence a za živou rodinu
Za + rodiče Krieglerovy, dva syny, dvě dcery, tety, strýce, staříčky a za duše v očistci
Farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

14.

Ne

9.00

15.

Po

17.30

za + rodinu Kocourkovu, Mikulíkovu a Rychlíkovu a za Boží požehnání pro živou
rodinu

18.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Miklovu a Jurčákovu

19.

Pá

17.30

20.

So

17.30

21.

Ne

9.00

22.

Po

17.30

Za farníky a město Vizovice

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Za + Ludmilu a Jiřího Kajše, živou rodinu Kajšovu, Pavelkovu, Sloučkovu
a Štachovu
Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary, milosti a kříže
s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
218. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Za farnost a město Vizovice
Za + Ludmilu a Oldřicha Ryšavé, živou rodinu a za duše v očistci
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

23.

Út

17.30

25.

Čt

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za 30 let společného života
s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

26.

Pá

17.30

Na poděkování za uplynulý školní rok

27.

So

17.30

Za +Jaroslava a Josefa Utínkovy, rodiče z obou stran, živou rodinu
a za duše v očistci

28.

Ne

9.00

29.

Po

17.30

Za rodinu Florjančičovu, rodiče z obou stran a sourozence

Za živé i členy Orelské jednoty Vizovice
Slavnost SVATÝCH PETRA A PAVLA
Za + Vlastu Mikulaštíkovou, manžela, rodiče, živou rodinu a za duše v očistci

