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Kněžské svěcení a primice Mgr. Jana Jurečky 

                Na slovíčko                   Farní pouť 
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Základní informace o rodině, ve které vy-

růstal, nám váš syn Jan poskytl ve Svinov-

níčku č. 3/2017. Proto první otázka půjde 

k meritu věci: 

Kdy Váš syn Jan přišel s oznámením, 

že chce vstoupit do kněžského semináře? 

Který to byl den si již přesně nepamatuje-

me, ale bylo to zrovna odpoledne všedního 

dne v čase 13:30. Trochu jsme toto rozhod-

nutí již očekávali a byli jme rádi, že se takto 

rozhodl. 

 

Jak jste jeho rozhodnutí přijali?  

S radostí v srdci, ale současně se smíše-

nými pocity, zda studium náš syn Jan zvlád-

ne, a současně jestli ho budeme schopni celé 

toto období finančně podporovat. Honza 

nám k tomu však řekl – o peníze se nestra-

chujte. A vidíte sami dnes, že jeho rozhod-

s rodiči jáhna Jana s paní Vlastou a panem Václavem Jurečkovými 

nutí dopadlo dobře. 

 

Pozorovali jste na svém synovi během 

jeho pětiletého pobytu v kněžském semi-

náři nějaké změny? 

Ano, samozřejmě. Během tohoto šestile-

tého období studia v konviktu a následně 

v kněžském semináři duchovně vyrostl,   

načerpal mnoho nových informací a život-

ních zkušeností a zestárl o šest let. Během 

studia jsme se zajímali o dění v kněžském 

semináři, o studium, několikrát jsme byli 

v semináři v Olomouci a také se účastnili 

pouti bohoslovců na Svatém Hostýně. 

 

Jak jste prožívali jáhenské svěcení své-

ho syna?  

Jáhenské svěcení dne 17.06.2017 jsme 

prožívali s obrovskou radostí, ale současně 

i s velkou starostí o Janovu babičku, která 

se moc těšila, že se zúčastní tohoto svěcení. 

Ve stejný den ráno si pádem způsobila těžký 

úraz na hlavě, který vyžadoval hospitalizaci. 

Takže pocity bychom shrnuli: byly moc 

krásné, ale zároveň bolestné. 

 

Jakou životní dráhu zvolily vaše další 

děti? 

Máme celkem tři dospělé děti, dcera   

Alžběta vystudovala sociální práci 

na Ostravské univerzitě, je vdaná a má dvě 

děti. Nejmladší syn Tomáš pracuje jako 

elektrotechnik a tento měsíc v sobotu 

9. června  přijal svátost manželství 

s manželkou Janou. 

 

Jak se chystáte na kněžské svěcení 

vašeho syna?  

Očekávaný termín kněžského svěcení 

bude 30. června 2018 a s tímto blížícím se 

datem rostou také naše modlitby a prosby 

za nová jáhenská a kněžská povolání. 

Také vzhledem k tomu, že je málo stu-
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dentů v kněžském semináři, jsme rádi, že 

si náš syn vybral tuto nelehkou, ale krás-

nou službu Bohu a lidem. 

 

Většina z nás ví, co to znamená chystat 

svatbu, co ale obnáší chystat oslavu pri-

miční mše svaté vlastního syna? 

Přípravy svateb již máme za sebou, co se 

týká primiční mše svaté, to je velká          

neznámá. Musíte se připravit na všechno, od 

organizace průběhu, zajištění pohoštění, 

přes počty účastníků a přes rozmary počasí, 

s ohledem na možnosti velikosti kostela 

svaté Kateřiny. S pomocí Boží a s dobrými 

lidmi pomalými krůčky dáváme vše         

dohromady.   

 

Váš syn trávil jako jáhen pastorační 

rok v naší farnosti. Jistě vám o nabytých 

zkušenostech vyprávěl. Co byste na závěr 

popřáli našim čtenářům? 

M n o h o  z á ž i t k ů 

z činnosti ve vaší farnosti 

nám vyprávěl, některé 

z nich jsme sami absolvo-

vali a prožili. Čtenářům 

a hlavně svinovským    

farníkům bychom chtěli 

ze srdce nejdříve moc po-

děkovat za milé přijetí,    

t r p ě l i v o s t ,  p o d p o r u ,  

modlitbu a přejeme hodně 

dalších nových jáhnů ve Vaší farnosti. 
 

Děkujeme za rozhovor. 
 

Fotografie  

na obálce zleva:  

babička Anna, jáhen Jan, tatínek Václav,  

v textu zleva:  

jáhen Jan, maminka Vlasta 
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Poděkování jáhnovi Janovi 

Velké poděkování vyslovujeme jáhnovi Mgr. Janu Jurečkovi: DĚKUJEME!!! 

 

Ten k nám, coby jáhen, nastoupil letošní rok. Vedle služby u oltáře, kromě jiného, vedl 

téměř v pravidelných čtrnáctidenních intervalech hodiny náboženství pro dospělé. 

V komorní sestavě farníků jsme se dozvídali zajímavosti z naší liturgie, rozšiřovali jsme si 

znalosti z Knihy knih, a takto jsme trávili společně příjemné chvíle. 

Otče Jane, děkujeme Vám za Váš čas s námi a za Vaši přípravu pro nás do hodin 

náboženství. 

Do Vaší kněžské služby Vám přejeme hodně tolik potřebné síly, ochranu Pána Boha 

a naší Matičky, ochranu Vašich patronů a anděla strážného. Ať čerpáte i z Vašeho klidu, roz-

vážnosti a také z Vašeho osobitého humoru, kterým jste osvěžoval svá kázání. 

Děkujeme Vám! 

Svinovští farníci ■ 
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Poděkování P. Antonínovi 

Dne 3. května, v rámci náboženství pro dospělé, proběhla v sále na faře přednáška otce 

Antonína Hořáka na téma: Východní liturgie a obřady s ní spojené.  

 Ukázka oděvu a liturgických předmětů při mších, které se používají u východního ritu, 

byly pro nás obohacením. O to víc, že otec Antonín je představitelem uvedené liturgie a za-

světil nás do jejího tajemství. 

Otče Antoníne, děkujeme i za to, že sloužíte u našeho oltáře. 

Svinovští farníci ■ 

 

Poděkování paní Martě 

Již v dávných dobách se říkávalo, že dobrý čin, anebo dobrý skutek se má pochválit. 

Uvědomujeme si to? Pravděpodobně procházíme bez povšimnutí. Někdy pocítíme, že je 

nám dokonce ubližováno. A pak se rázem vše změní. Dovedeme přece dobrý čin ocenit. 

Ihned je to pak v našem kostele veselejší. Naši otcové i jáhnové taky slaví své narozeni-

ny. Probíhají různá svěcení a výročí. U každé této příležitosti v podobě oslavy či rozloučení 

dostanou naši oslavenci mimo jiné dárky na závěr i jeden dárek sladký. Z rukou naší „paní 

cukrářky“ obdrží krásný sladký dort. Nemyslete si, že dort musí být jen kulatý. To jste na 

omylu - ty naše mívají různou podobu i tvar. Fantazii se meze nekladou, a tak je každý 

z nich originál. A věřte, že už jich bylo tolik, že je ani nespočítáme. 

Člověkem, který vše vykouzlí svýma rukama a nápadem, je přece naše paní Marta Dvor-

ská ze Svinova. 

     Martičko, děkujeme …                                                           

Blanka Šimunská ■ 

  

Poděkování - dopis z Ukrajiny 

Dostali jsme dopis od rodiny naší adoptované holčičky Hany Midjanko z Ukrajiny. Velice 

nám děkují za naši finanční podporu, moc jim to pomůže. Vyprošují nám všem štěstí a zdra-

ví, ať nám to Bůh odplatí a andělé ať nás chrání. 

Hanka píše, že ve škole je všechno v pořádku. Ona nám vždy na konci školního roku po-

sílá své vysvědčení. Ale velice moc by si přála, abychom tam zase – třeba o prázdninách – 

přijeli na návštěvu! 

 Psali jsme jí dopis, ale nezmiňuje se, zda ho obdrželi. Zkusíme to zase. 
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LISTÁRNA 6 

Báseň poutníkova 

Farní jarní pouť to byla, tak bych vám ji představila: 

V osm ráno, od kostela, nastoupili poutníci, se svými dvěma duchovními otci, průvodci. 

Čekala nás dlouhá cesta, z města, na známá poutní místa. 

Autobus pro dvacet lidí, postupně jsme, v počtu 13, obsadili a na cestu vyrazili. 

Oba Janové nás slovně vedli, modlitby a písně minibusem zněly. 

Mladší Jan pro tentokrát, měl nad vším hlavní patronát. 

Do posledního puntíku, všechno klaplo, v mžiku. 

Občas krátká zastavení, pro naše i řidičovo osvěžení. 

V dopoledním cestování, přišlo první místo našeho putování:  

Libice nad Cidlinou – Slavníkovské hradiště a kostel svatého Vojtěcha ještě. 

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás! 

Genius loci pociťujem. 

A teď na oběd honem. 

Druhé místo putování: Stará Boleslav nás do své náruče vhání. Bratrovraždu připomíná. 

I dnes, přes uplynulá staletí, naše mysl zpět tam zaletí. 

Kdo vše nese vinu, za hrůznost toho činu? Přes všechnu zlost, nezměníme ani tuto minulost. 

Okamžiky síly zažíváme,  

když mši svatou od našich otců, v místech baziliky svatého Václava, máme. 

Svatý Václave, oroduj za nás! 

Charitní dům pro kněze, vynechat také nelze. 

Naše krátké setrvání, velká úcta k těmto lidem v nás zavání. 

Nožky nás již mírně bolí - neboj, vydrž - zahlaholí.  

Penzion a vlažná sprcha, dodá tělu otužilost ducha. 

Poté všichni na recepci, děkujeme Bohu Otci. 

A pak ráno po snídani, další naše putování: Jablonné to v Podještědí. 

Patronka všech našich rodin, vítá nás, své poutníky. 

Při mši svaté vzpomínáme, naše blízké do svých modliteb přidáváme. 

Svatá Zdislava to jistě ví a doufáme, že nás vyslyší. 

Chlad a zima toho místa, svou srdečností tlumí naše průvodkyně, řádová sestra. 

Chutný oběd U Koláče dáváme, postupně tam roztáváme. Studenty se nazýváme. 

Pouze poutníkova hlava chápe význam toho slova „studentova“ ☺. 

Na další místo vyjíždíme. 

Živou vodu u studánky Svaté Zdislavy čerpáme a krásu přírody vnímáme. 

Svatá Zdislavo, oroduj za nás! 

Třebechovický betlém, to je síla…. a najednou se ocitáme u našeho kostela. 

Loučíme se, děkujeme, příští pouť si slibujeme?... 

 

Farní pouť 
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A teď již bez veršování, jmenovitě následuje naše velké děkování: 

našemu panu jáhnovi Janovi za precizní přípravu poutě a za duchovní vedení, totéž taktéž 

našemu panu faráři Janovi, paní Dluhošové za podnět jet, paní varhanici z Polanky za hu-

dební doprovod, paní Kořistkové za její veselou mysl, paní Markové, manželům Šolcovým 

a Novákovým za milou přítomnost, ministrantovi Sašovi a jeho tatínkovi, paní Svaťce, která 

nedojela na Jadran :) a  hlavně také za bezporuchovou pružnou jízdu panu řidiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Děkujeme Pánu Bohu za čas, který nám byl dán ke společnému prožití poutě. 

L. P. 2018 (5. - 6. května)                                                                                               S. P. ■ 

 

 

 

Smažení vaječiny 

 Hod Boží svatodušní tento rok připadl na 20. 5. 2018. V tento den se scházíme každo-

ročně na farní zahradě při smažení vaječiny. Pomalu by se dalo říct, každoročně stejná akce, 

co o ní pořád psát, ale i když je stejná, pokaždé je svým způsobem jiná. Taky je dobré za-

znamenat události a třeba po létech se k nim můžeme vracet. Píšu to proto, že jsem si zpětně 

prohlížela Svinovníčky, i když jsem je nestihla projít všechny. A tady je ta novinka, že vám 

předkládám pro zajímavost takovou ministatistiku z těchto akcí, protože ne v každém roce 

jsme o vaječině psali. 

 Bývá zvykem, že v kuchyni při rozbíjení vajíček počítáme, kolik bude v první várce 

smažení a kolik se nechá na druhou, a proto jsou známy počty spořádaných vajíček. Takže 

tady je přehled usmažených vajíček z některých ročníků: r. 2005 – 250 ks, r. 2007 – cca 250 

ks, r. 2008 – 288 ks, r. 2009 – 220 ks, r. 2010 – 260 ks, r. 2012 – 400 až 430 ks,                    

r. 2014 – 290 ks, r. 2017– 325 ks a letos r. 2018 – 338 ks. 

 V letošním roce jsme rekord z roku 2012 netrhli, ale i tak se akce opět vydařila. Teplé 

počasí nám ulehčilo práci a nemusely se stavět stany. Nechyběly dobroty ke kávičce.         

Vaječinku chlapi usmažili skvěle – konzistenci mazání na chleba utrefili na jedničku. Vyče-

poval se 1 soudek pivečka a kofolu letos nahradila stará dobrá malinovka, která se už taky 

čepuje v soudku, a ten soudek pro žíznivé děti zápolící ve fotbale či kuželkách padl. Mys-

lím, že se nás sešlo dost a všichni jsme si společně užili krásné nedělní odpoledne. 

                E.K.■

Smažení vaječiny 



  

 

ŽIVOT VE VÍŘE 

Milí spolufarníci, děti již netrpělivě počítají dny v kalendáři, (kolik jich ještě zbývá do 

prázdnin) a my dospělí se taky již nemůžeme dočkat příjemných chvil odpočinku a relaxace. 

Nezapomínejme ale, že nejen tělo potřebuje odpočinek. Relaxaci 

a obnovu potřebuje také (a možná hlavně) duše. V tom nám může 

pomoci například dobrá kniha. 

Je mi ctí Vám představit jednu z nich - z edice "osudy" Karme-

litánského nakladatelství, bych Vám chtěla přiblížit neobyčejný 

příběh obyčejné dívky dnešní doby Chiary Petrillové. Tato žena 

prošla neskutečně namáhavou a běžným lidským chápáním 

neuchopitelnou cestu. Zemřela ve 28 letech na rakovinu jazyka, 

krátce po narození svého třetího dítěte - syna Francesca. Spolu 

s manželem Enricem již dříve pochovali dvě děti, které zemřely 

krátce po narození. Kniha není o zázraku uzdravení, ale zároveň 

z ní rozhodně nepropadnete pocitu smutku či bezradnosti. Naopak, 

naučíte se něco o naději, o lásce, o tom, co to znamená plně spoléhat na Boha…  
 

Nabízíme Vám několik krátkých úryvků: 

... Objevit, že jsme milováni, je smyslem celé naší existence. Jenom když jsme naplnění 

touto úplnou a bláznivou láskou, můžeme růst a milovat. Naše láska roste postupně po 

krocích, a to je znak nekonečné Boží něhy. Pán zahájil toto vyučování také u těchto našich 

přátel (Chiary a Enrica), cestu zrání v lásce. Doprovodit Marii Grazii Letizii (jejich první 

dítě) v jejím narození pro nebe bylo jen jedním z prvních "možných malých krůčků", 

o kterých Chiara mluvila. "Malé možné kroky," říká Enrico,"takový je celý náš život.        

Nejdřív doprovodit jedno dítě do věčnosti, pak druhé, pak těhotenství s konečně zdravým, 

nádherným dítětem, Chiařin nádor a čekání..." A pak léčba a terapie. Navzdory tomu všemu 

byly jejich obličeje vždy jasné a vyrovnané, s upřímným úsměvem. Při pohledu zvenčí 

všechny tyto zkoušky děsí. Člověk by si myslel, že něco takového nemůže zvládnout. Ale 

každý krok byl doprovázen potřebnou milostí. Chiara se vždycky zlobila, když jí připisovali 

nějaký speciální dar a schopnosti nebo odvahu vyplývající z její osobnosti. Často říkala, že 

je od přirozenosti bojácná. S úsměvem vyprávěla, že ve škole se nikdy dobrovolně nene-

chala vyvolat, i když věděla, že látku umí. A tvrdila, že když něco dokáže zvládnout ona, 

zvládne to kdokoli. Její úsilí spočívá jen v tom, že dala prostor Bohu, že mu důvěřovala 

a věřila, že je nekonečně dobrý a jeho záměrem je jen dobro… 

... Svobodně přijala svoji chudobu a závislost. Jsi někdo, jen pokud náležíš k někomu.  

Vědomí, že patří Ježíši, že na něm závisí, umožnilo Chiaře být tím, kým je, vzdát se snahy 

porozumět a volit jen slova chvály Bohu a žehnání blízkým. Darovat se je jediná opravdová 

možnost. A to je právě to, co si Chiara zvolila a dělala. Objala opravdu svůj kříž, "protože 
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Bůh je nejvyšší Dobro, které dává hodnotu všemu, co je", a je "plností radosti, která nemizí 

ani smáčená slzami". Možná že právě tohle je Chiařin příběh: ukázat, že manželství se 

všemi svými nároky, dary i námahou je opravdu cestou, která posvěcuje. Manželé mají 

zjevovat světu, jak miluje Bůh. "My si vůbec nepřipadáme odvážní," řekla kdysi Chiara, 

"protože jediné, co jsme udělali, bylo, že jsme řekli "ano", a tak šli krok za krokem." … 

… Logika manželství je stejná jako logika kříže: darovat se jako první a nežádat nic od 

milovaného, až k naprostému darování sebe sama. Láska je náročná. Jestliže se neodpoví na 

tuto výzvu, nejde už o povolání, ale o prosté doprovázení se navzájem až do smrti… 

... Tím, že se rozhodli postižené dítě donosit, Chiara a Enrico vlastně předávají vzkaz 

o životě, který se mnohým nehodí. Ale to je právě přesvědčení Církve, že život má hodnotu 

sám o sobě, bez ohledu na inteligenci, rozumové schopnosti a krásu. Přesvědčení o tom, že 

život je víc než všechna kritéria světa, která určují, zda člověk může vycházet z domu či ne, 

přihlásit se o slovo či ne, vstát ráno z postele nebo zůstat ležet. A také přesvědčení, že život 

druhého nám nic neubírá, naopak obohacuje svojí přítomností. Otec Vito vysvětluje, že to 

Satan lidem našeptává mylné přesvědčení, že "děti jsou nepřátelé, dítě ti vezme kus života, 

zabrání v realizaci a jednoduchém řešení vztahů - proboha čtvrté dítě, jak zaplatíme          

hypotéku?" Žena, která jde na interrupci, byla oklamána. Žádné dítě ji o život neokrádá,    

nepřipraví ji o kariéru a možnost realizovat se. V hloubce rozhodnutí pro interrupci je lež 

tak silná a účinná, jako skrytá a nevyřčená - lež alternativy… 

... Interrupce je hození daru darujícímu zpět pod nohy. Věčnost Boha chce narušit 

každodennost času právě dítětem, které nese autentický Boží rukopis. Některá vyučování 

Pána mají co do činění právě s těmi nejmenšími. Rodiče, kteří přijmou dítě, přijímají Boha. 
 

Zdroj: Cristiana Pacciniová a Simone Troisi: Smrt nemá poslední slovo,  
Karmelitánské nakladatelství, 2015  

V. R. ■ 

 

Láska se nedělí, ale násobí 

Jedna matka vypráví: „Vyšla jsem si se svým dvouletým 

synkem na návštěvu k babičce, a když už jsme tam nějakou 

chvíli byli, přivezl jí nějaký muž z firmy 'Hotová jídla' 

oběd. Polichotil mi, jaké mám krásné dítě, a jen tak mimo-

chodem dodal, že sám má doma dětí osm. Vykřikla jsem: 

'Osm dětí! Mám tak ráda svého drobečka, že si nedokážu 

představit, jak bych tu lásku mohla rozdělit mezi osm dětí!' 

Muž jí odpověděl: 'Milá paní, láska se přece nedělí,          

ale násobí'!“ 

RODINĚ 9 



  

 

 

Recept na šťastné manželství 
Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželce, a když 

máš pravdu, mlč jako zařezaný.                                M. Mastroianni 

Řešení pyramidy: viz. poslední strana           Leo Žídek ■ 

 

 

 

 

MS ve fotbale a církevní dokument o sportu 

Fotbaloví nadšenci jistě ví, že v Rusku se od 14. 6. do 15. 7. koná velké 

fotbalové představení, a to mistrovství světa. Při této příležitosti je vhodné 

krátce představit nový církevní dokument, který se zabývá křesťanskou 

perspektivou sportu a lidské osobnosti.  

Dokument „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě 

sportu a lidské osobnosti“ je prvním církevním dokumentem, který se   

zabývá pohledem Svatého stolce na sport.  

V úvodu svého poselství Svatý otec uvádí, že cílem tohoto dokumentu je zdůraznit úlohu 

církve ve světě sportu a jak může být sport místem setkání, nástrojem rozvíjení osobnosti, 

evangelizace a posvěcení. 

„Sportovci by měli přispívat k týmovému duchu, respektu, zdravé konkurenci a solida-

ritě s druhými,“ zdůrazňuje papež a použil přirovnání, že mít dobré sportovní vzory je jako 

mít dobrý pluh v úrodné půdě, která podporuje sklizeň, pokud se dobře obhospodařuje. 

Tak sportu a zvláště fotbalu zdar!  

Pyramida 

 Druhé písmeno abecedy    

 Iniciály druhého čsl. prezidenta    

 Kostra hlavy    

 Opak příslovce černě  

 Součást vajíčka  

 Vědro  

  Hudební skladatel a virtuóz  
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PASTORAČNÍ PLÁN (²/2 června - červenec - srpen - ½září) 

Červen 

Svinovská pouť – slavnost Posvěcení kostela Krista Krále 

Sobota 23. června svinovská pouť (z. ÚMOb Svinov ), 

v 13.00 zahájení poutního programu 

Neděle 24. června slavnost Posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově 

mše sv. v 8.00 a 10.00  

 

Kněžské svěcení jáhna Jana Jurečky  

Sobota 30. června kněžské svěcení 

v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 

Pátek 6. července primice novokněze v Ostravě-Hrabové 

mše sv. 15.00 (ve Svinově mše sv. v 17.30 nebude) 

Pátek 13. července děkovná mše sv. ve Svinově 

mše sv. 17.00, po mši sv. společné posezení u kostela 
 

Modlitba za novokněze, viz příloha: obrázek s modlitbou 

 

Červenec – srpen 

Pondělí  2. července diecézní pouť dětí na horu Prašivá 

Čtvrtek  5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. v 17.30  

Pátek  6. července mše sv. nebude …viz primice novokněze Jana Jurečky 

 

Pořad bohoslužeb v době prázdnin ve Svinově bude jako obvykle s výjimkou:  

Neděle 19. srpna pouť k Panně Marii do Hrabyně 

mše sv. ve farním kostele ve Svinově bude pouze v 8.00 

odjezd na Hrabyň v 9.00 od kostela, 

je potřeba se dopředu přihlásit, počet míst v mikrobusu je omezen  

Úterý  14. srpna vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v 17.30 

Středa 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie mše sv. v 7.00 

 

Poutní slavnosti v okolních farnostech v době prázdnin: 

Čtvrtek 5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pouť v Pustkovci, 

 mše sv. 7.30 a 9.00 

Pondělí 16. července poutní slavnost Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě 

 mše sv. 7.00; 8.30; 9.30; 11.00 a 17.30 

Neděle 29. července svátek sv. Jáchyma a Anny – pouť v Polance n/Odrou, 

 mše sv. v 8.30 a svátostné požehnání v 14.00 

Neděle 19. srpna pouť k Panně Marii na Hrabyň 

mše sv. v 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 18.00 a svátostné požehnání ve 14.00 

Neděle 26. srpna svátek sv. Bartoloměje – pouť v Ostravě-Nové Vsi (U Hrubků), 

 mše sv. v 8.45 
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Křest – biřmování – manželství – pohřby (²/2 března – ½ června) 

Křty: 

Kateřina Polášková    k. 31. 3. 

Lukáš Gabriel Prnka  k. 31. 3. 

Pavlína Alžběta Chýlková  k.   2. 4. 

Filip Mária Šír    k.   7. 4. 

Matouš Prnka    k.   8. 4. 

František Kučera   k. 21. 4. 

Václav Literák    k. 29. 4. 

Matyáš Fusek     k.   8. 5. 

 

Biřmování 18. 5.: 

František Chvátal  

Pavel Macháček  

Renáta Prnka  

Pavlína Chýlková 

 

Svatby:   

Marek Glabazňa a Veronika, r. Vavrošová 26. 5.  

 

Pohřby: 

Milan Kováč    † 23. 4. 

Olga Balnarová, r. Rázgová †   5. 5. 

Maxmilián Šimek   † 26. 5. 

Josef Mánek     † 27. 5. 

 

 

 

 

 

 

Plán finančních sbírek: 

Neděle 24. června sbírka na opravy. 

Neděle 16. září sbírka na církevní školy. 

V měsících červenec a srpen se nebude konat žádná účelová sbírka. 
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Svátosti a svátostiny 

Kostelní sbírky 


