
PRÁZDNINOVÁ LITANIE

Ochraň mne, Pane, 
před nesmyslnými dny nudy,

před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe,
před tlacháním a špinavými řečmi,

před skleslostí, prostředností, neovládáním se,
před lhostejností.

Prosím tě, 
otevři mi oči pro všechno dobré a krásné,

ať má ústa nacházejí slova radosti,
ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat,

ať s bdělým duchem přijímám pravdu,
pomoz mi, abych svým životem zvěstoval tebe.

Všichni, kteří věnují s náležitou odpovědností svůj čas 

a své síly práci, mají mít také dostatek klidu a volného času. 

(II. vatikánský koncil; GS 67)

Požehnaný čas prázdnin přeje P. V.
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sí uskuteční venkovní chvály. Více informací 

v ohláškách.

v neděli 30. srpna si farnost Bratřejov při-

pomene 130. výročí posvěcení kostela a  100. 

výročí narození dlouholetého pana fará-

ře P.  Oldřicha Vinklárka, SDB. Mše svatá bude 

v Bratřejově až odpoledne v 15:00 a bude ji sla-

vit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

v neděli 30. srpna budou při mši svaté dě-

tem požehnány školní aktovky. Nezapomeňte 

si je, děti, přinést!

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své 

děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli při-

hlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farní-

ho webu a vyplněnou ji neprodleně odevzda-

li na faru.

OREL

Srdečně všechny zveme 

na pěší putování na poutě v našem okolí:

5.  7. pouť do Bratřejova  – odchod všech 

poutníků v 9 hod od Janečků na Krňovské uli-

ci (poslední dům).
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ČERVENEC

v pátek 3. července dopoledne bude ná-

vštěva nemocných. Zároveň bude v  ten-

to den příležitost k adoraci a  svátosti smíření 

od 16:00.

 v  neděli 5.  července je slavnost sv.  Cyri-

la a Metoděje, patronů Evropy a hlavních pat-

ronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude 

jako obvykle v  9:00. V  Bratřejově bude slav-

nostní poutní mše svatá v 10:30.

 v  pondělí 6.  července bude mše svatá 

v 8:00.

v neděli 12. července bude v naší farnos-

ti slavnost prvního svatého přijímání. Z  toho 

důvodu bude mše svatá mimořádně v  10:30. 

Pána Ježíše v Eucharistii poprvé přijme 11 dětí.

v neděli 19. července bude pravidelná sbír-

ka na potřeby farnosti.

v  neděli 26.  července bude slavit farnost 

Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Mag-

dalény začne v 10:30.

SRPEN

v pátek 7. srpna dopoledne bude návště-

va nemocných. Příležitost k adoraci a sv. smí-

ření pak od 16:00.

ve dnech 1. 8.–8. 8. 2020 se uskuteční letní 

tábor pro děti na faře v Písařově.

v neděli 9. srpna oslaví naše farnost svátek 

patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude 

v 9:00 a v 15:00. Odpolední mši svatou by měl 

sloužit novokněz Vojtěch Radoch z  Ostrožské 

Lhoty. Po odpolední mši sv.  bude následovat 

přátelské posezení na orelském hřišti.

 v  sobotu 15.  srpna je slavnost Nanebe-

vzetí Panny Marie. Tato slavnost je zařazena 

mezi doporučené zasvěcené svátky. Mše svatá 

bude v 17:30. 

v neděli 23. srpna se za příznivého poča-

oznámení

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE

NA MĚSÍC ČERVENEC

Aby věřící podporovali své duchovní ne-

jen modlitbou, ale i konkrétními skutky 

pomoci.

NA MĚSÍC SRPEN

Aby čas odpočinku byl také časem 

pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu 

v osobní i společné rodinné modlitbě.



26.  7. pouť do Jasenné  – sraz poutníků 

v 9 hod u kříže na Chrastěšovské ulici.

Pro malý počet zaslaných prací byla pro-

dloužena župní výtvarná a  literární soutěž 

na téma Pohádka. Své práce můžete do 14. 8. 

odevzdat Alžbětě Doležalové, která je do sou-

těže zašle.

Další akce, které nás čekají:

22. a 23. 8. orelská pouť na Svatém Hostý-

ně – pěší putování

29.  8. přehlídka duchovních písní Cantate 

Luhačovice

5. 9. župní pouť na zahájení školního roku 

na Provodově  – pěší putování, mše svatá 

v 13 hod, program pro děti
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Aktuální informace najdete v  orelské nástěn-

ce či na stránce

https://www.facebook.com/orelvizovice/.

Na sobotu 26. 9. plánuje naše orelská jednota 

oslavu 30 let od obnovení své činnosti spo-

jenou s  Hrami bez hranic. Hledáme ochot-

né pomocníky, kteří by pomohli se zadáváním 

úkolů na stanovištích i s průběhem dalších ak-

tivit. Hlásit se můžete u  Alžběty Doležalové. 

Zároveň prosíme všechny pamětníky o zapůj-

čení fotografi í z orelských akcí. Označené fo-

tografi e můžete v elektronické či fyzické podo-

bě předat Broňce Grebeníčkové nebo Alžbětě 

Doležalové. Děkujeme.

1. 7. slaví 47. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč

15. 7. slaví svátek a P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina

     (1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)

25. 7. slaví 54. narozeniny otec pomocný biskup

     Mons. Josef Nuzík

9. 8. slaví 45. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina

    (1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)

29. 8. slaví své 72. narozeniny Mons. Jan Graubner

    (1982 – 1990)

Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také 

přímluvu jejich patronů. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

vzpomínáme
14. července 2012 zemřel Mons. Jan Kutáč 

     (2006 - 2012)
      Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.
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ohlédnutí

Květnový večer chval se společenstvím Zlínské chvály.

Noc kostelů 2020.
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TOMÁŠ

(apoštol; patron teologů, umělců, architektů, 

inženýrů, zedníků; svátek 3. července)

Pokud jde o  životopisná data, o  Tomášovi 

nevíme mnoho – jeden z dvanácti Kristových 

učedníků byl zřejmě původním povoláním 

rybář jako jeho někteří druhové. Narodil se 

v  Palestině někdy v  1. století; v  evangeliích 

podle Marka, Matouše a Lukáše najdeme jeho 

jméno jen zmíněno; Jan se však o  něm roze-

pisuje na čtyřech místech detailněji, přičemž ve 

třech z nich je uváděno jeho přízvisko v řečtině 

(Didymos = dvojče, zastarale blíženec = pů-

vodní význam jména Tomáš v  aramejštině). 

Jméno druhého z dvojčat se však v evangeliích 

nedozvíme, tento motiv rozvíjí jen apokryfní 

literatura. Poprvé se postava Tomáše objevuje 

u  Jana, když pobízí ostatní, aby následovali 

Krista při cestě za Lazarem do Judska („Pojďme 

i my, ať zemřeme spolu s ním!“ (J 11:16)). Po-

druhé se projeví u poslední večeře, když Ježíš, 

který odchází k  otci, říká apoštolům: „Cestu, 

kam já jdu, znáte.“ (J 14:4) Zaskočený Tomáš 

otevřeně přiznává svou nevědomost, ale mlu-

ví i  za ostatní  – neznají cestu samotnou ani 

její cíl. Ježíš trpělivě vysvětluje: „Já jsem cesta, 

svetec mesíce

Oslava Božího těla v naší farnosti.
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pravda a  život. Nikdo nepřichází k  Otci než 

skrze mne.“ (J 14:6) Mnohem známější je však 

scéna, kdy Tomáš, který nebyl s učedníky, když 

se jim Ježíš zjevil a  ukázal jim rány, říká opět 

otevřeně, že chce hmatatelný důkaz o  tom, 

že Pán vstal z  mrtvých (dokonce jako abso-

lutní nezbytnost pro to, aby uvěřil), a nechce 

se spoléhat na to, co říkají jeho druhové. Ježíš 

se ho neptá, kde byl, když se zjevil ostatním, 

nevyčítá, ale ukazuje své rány. E. Bossettiová 

ve Svatých na každý den III (Karmelitánské 

nakladatelství 2010, str.  23) tento moment 

komentuje slovy: „Právě ten Ježíš, který nikdy 

neustoupil a  neukázal znamení tomu, kdo 

o  ně prosil, aby mohl uvěřit, nyní  – a  to je 

jediný případ v  celém evangeliu  – vyhovuje 

Tomášově prosbě (…) nikoli o  samotě, ale 

uvnitř celého společenství. (…) Hluboce dojatý 

Tomáš vyznává svou víru ve zmrtvýchvstalého 

Krista i  v  jeho božství (…) a  Ježíš dodává: 

„Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří 

neviděli, a uvěřili.“ (J 20:29). Jak E. Bossetiová 

zdůrazňuje, „Ježíš přijímá Tomášovo vyznání, 

ale hledí dále za něj a  jeho poslední blaho-

slavenství se týká právě nás“. Poslední zmínku 

o  Tomášovi v  Janově evangeliu najdeme 

v  závěrečné kapitole, kdy se učedníci lopotí 

na Tiberiadském jezeře při rybolovu celou noc, 

ale stejně nic nechytí. Ježíš se učedníkům-

-rybářům zjevuje potřetí, a  teprve když po-

slechnou jeho radu, vyloví síť plnou ryb, sym-

bol úspěšného získávání dalších stoupenců 

křesťanství. Po ustavení církve Tomáš s  vel-

kou pravděpodobností působil jako misionář; 

podle Origena a  Eusebia z  Cézareje (Církevní 

dějiny) evangelizoval Sýrii a také Persii (dnešní 

Írán), pozdější tradice ho spojuje s  šířením 

evangelia až v daleké Indii, kde založil místní 

(syrsko -malabarskou) církev a kde zemřel jako 

mučedník, patrně r.  72 nebo 73. Místo úmrtí 

v  jižní Indii, dnes nazývané Hora sv.  Tomáše 

(v  Čennaí  – dříve Mádras)), se stalo i  místem, 

kde byl pohřben; část ostatků pak byla 

ve 13. století přenesena do Evropy – nejdříve 

do Řecka, pak do italské Ortony. Postava 

Tomáše a jeho pochyby byly natolik výrazným 

motivem, že spojení nevěřící Tomáš vystoupi-

lo ze svého historického a náboženského kon-

textu a  stalo se velmi obecným označením 

někoho, kdo se zdráhá a  zpěčuje uvěřit 

a vyžaduje pro rozptýlení svých pochyb jasný 

(a smysly vnímatelný) důkaz.

Miroslav Jaroščák



intence cervenec

2. Čt 17.30 Volné

3. Pá 17.30
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požeh-
nání a pomoc pro celou rodinu a za duše v očistci

4. So 17.30 Za živé i + členy společenství živého růžence

5. Ne 9.00
Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE

Za živou a + rodinu Hlavičkovu, Smýkalovu a Žůrkovu

6. Po 8.00 Volné

9. Čt 17.30 Volné

10. Pá 17.30
Na poděkování za 44 let manželství s prosbou o ochranu 
Panny Marie pro celou rodinu

11. So 17.30
Za + Ludmilu, Františka a Jiřího Hábovy, Marii Walderovou
a za živou rodinu

12. Ne 10.30 Za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

13. Po 17.30 Za + Františka Brázdila, rodiče a za živou rodinu

16. Čt 17.30
Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté milosti,
s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

17. Pá 17.30 Volné

18. So 17.30 Za + manžela, jeho rodiče a za duše v očistci

19. Ne 9.00 Za + Mons. Jana Kutáče

20. Po 17.30 Volné

23. Čt 17.30 Za živou a + rodinu Zajícovu, Johnovu a za duše v očistci

24. Pá 17.30 Volné

25. So 17.30 Za + rodinu Hábovu a Chmelenských

26. Ne 9.00
Za + rodiče Janečkovy, Boží ochranu pro živou rodinu
a za duše v očistci

27. Po 17.30
Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu 
Panny Marie

30. Čt 17.30 Volné

31. Pá 17.30 Volné



1. So 17.30 Volné

2. Ne 9.00 Na poděkování za 70 let života a za duše v očistci

3. Po 17.30
Na poděkování za 90 let života s prosbou o dar zdraví a ochranu 

Panny Marie

6. Čt 17.30
Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Mše sv. nebude sloužena

7. Pá 17.30
Za + Zdenu a Františka Jiříčkovy, Tomáše Hálu s prosbou

o Boží pomoc pro živou rodinu

8. So 17.30 Za + Stanislava Šišku a za živou i + rodinu

9. Ne

Vnější oslava svátku sv. Vavřince - patrona našeho kostela

9.00 Za živé a + kněze, kteří se narodili a sloužili v naší farnosti

15.00 Za farníky a poutníky

10. Po 17.30
Svátek SV. VAVŘINCE

Mše sv. nebude sloužena

13. Čt 17.30 Mše sv. nebude sloužena

14. Pá 17.30 Mše sv. nebude sloužena

15. So 17.30
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Za živé i + členy společenství živého růžence

16. Ne 9.00 Volné

17. Po 17.30 Mše sv. nebude sloužena

20. Čt 17.30 Mše sv. nebude sloužena

21. Pá 17.30 Mše sv. nebude sloužena

22. So 17.30 Za + Magdu Lednickou, její rodiče a za živou rodinu

23. Ne 9.00 Za + Františku a Karla Kunderovy, živou rodinu a za duše v očistci

24. Po 17.30 Za + rodiče, sourozence a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

27. Čt 17.30 Za + Jarmilu a Františka Meluzínovy, rodiče a za živou rodinu

28. Pá 17.30 Za + Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu a za živou rodinu

29. So 17.30
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání

a pomoc v těžké nemoci a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

30. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

31. Po 17.30
Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou 

stran, živou rodinu a za duše v očistci

intence srpen


