ČERVEN

Moji milí farníci,
hned na začátku bych chtěl říci, že je mi
ctí, že od 15. května 2015 mohu být
administrátorem bolatické farnosti.
Od března mám možnost Vás farníky
poznávat nejen v prostorách chrámu,
ale i ve Vašich domovech. Farnost je
obrazem rodiny a rodina je obrazem
církve - tajemného Těla Kristova. Zajisté
nám je známé slovo sv. písma: „Když trpí
jeden úd, trpí celé tělo…“. Každá rodina,
i ta farní, čas od času prožívá radost,
ale i starosti a nemoci.
V květnu nám liturgický kalendář nabídl
„stmelující“ svátky, kde jsme se mohli
v mariánském duchu nechat vést a učit
od Marie, která Slovo uskutečňovala
celým svým bytím, jak je to jen člověku
možné. Marie je Matkou církve a naší
matkou, a bez ní těžko obstojíme v bojích proti zlému. Ona nám ukazuje na
Ježíše a svým postojem je pro nás příkladem, jak správně milovat a přijímat.
Mariin postoj pokory by se měl pro nás
stát ústředním tématem našich úvah
a zdrojem všech pohnutek. Nestačí jen,

abychom věděli, ale především abychom
byli muži a ženami srdce Ježíšova a Marie.
Pokud jejich postoj „neprosákne“ náš
životní styl, tak se pro nás svátky stanou
jen tradiční kulturní vložkou a vyplněním
několika dnů v kalendáři. Ježíš nás obzvláště dnes zve k následování, a jak říká písmo:
„Kde je tvoje srdce, tam je i tvůj poklad“.
Měsíc červen nám hned z kraje přináší
slavnost Božího Těla. Jak jsem zmínil již
na začátku, jako farnost i jako církev
jsme jedním tělem, a to nejen fyzickým
propojením údů, ale především jednotou
ducha. Kristus jako hlava je i prostřednictvím kněze tou hybnou silou, která
podle vzoru pastýře vede jemu svěřené
stádo. Nesmíme zapomínat, že Duch
Svatý promlouvá jak ústy kněze, tak ústy
věřících, a proto by naslouchání mělo
být oboustranné.
Milí farníci, ze srdce Vám přeji, aby
působení Ducha Svatého upevňovalo
a prohlubovalo ducha jednoty, která
staví na Pravdě - Kristu.

P. Dominik
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"Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království" (Mt 5,10) - Květen 2015
S tématem spravedlnosti jsme se setkali již ve čtvrtém blahoslavenství. V něm bylo řečeno,
že ti, kdo lační a žízní po spravedlnosti, budou nasyceni. V tomto osmém blahoslavenství Ježíš
hovoří, že pro spravedlnost můžeme trpět a být pronásledováni.
Poctivý křesťan touží žít podle Božích přikázání a podle vůle Boží. Svět nemá pochopení pro
jeho postoje, vyjádřené Ježíšem v předchozích blahoslavenstvích (chudý duchem, plačící, tichý....).
Nutně proto musí docházet ke střetu postoje křesťana a postoje světa. Ať ve větší či menší míře,
v různé formě a projevu. Ježíš sám říká, že nebeské království trpí násilí (Mt 11,12).
Křesťan a jeho snaha o spravedlnost před Bohem zůstává výčitkou světu v jeho cestách
úspěchu, egoismu a práva na "vlastní spravedlnost". Věrnost následování Krista musí být víc
než snaha zalíbit se lidem ve všem. Od prvních dob křesťanství až po dnešek je součástí života
mystického těla Kristova pronásledování a utrpení.
Velmi výstižný komentář tohoto blahoslavenství obsahuje 1. list Petrův 1 Petr 3,14-18:
„ Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani
nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal, o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života
v Kristu, byli zahanbeni.”
Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť
i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl
k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
..... jejich je nebeské království
S příslibem Božího království se setkáváme v osmero blahoslavenstvích dvakrát. U prvního,
kde je slíbeno chudým v duchu a nyní u posledního, kde blaženost těch, kdo trpí kvůli své snaze
následovat Krista, spočívá ve vědomí blízkosti Božího království.
Blahoslavení jsou " ne proto, že Bůh ztrestá jejich pronásledovatele. Ne proto, že pronásledování
pomine. Ale protože se jim otevírá Boží království. Mohli bychom říci: Blahoslavení, šťastní jsou ti,
kdo mají těžkosti díky tomu, že poslouchají Boha, protože jim se už otevřel Boží svět.
Otevřel se jim v tom, že nejsou sami a nejsou ponecháni sami sobě. Je možné, že pronásledování
bude znamenat, že přijdou o všechno na tomto světě. Ale o jedno, to největší a nejdůležitější, je
nikdo připravit nemůže: o přítomnost jejich Pána a Spasitele Ježíše Krista. Ten je s nimi a jde s nimi
vždy a všude."
Boží spravedlnost bude naplno zjevena na posledním soudu při druhém příchodu Páně.
Edita Steinová
Příkladem člověka, který prožíval pronásledování pro spravedlnost jako cestu blahoslavenství,
byla Edita Steinová. Narodila se 12. října 1891 ve Vratislavi. Její židovští rodiče měli spolu celkem
11 dětí. Poté, co vystudovala ve Vratislavi a Göttingenu filozofii a dosáhla doktorátu, byla Edita
Steinová několik roků spolupracovnicí tehdy slavného fenomenologa Edmunda Husserla ve
Freiburgu. Po přečtení životopisu Terezie z Avily konvertovala ke křesťanství. Bylo jí 31 let,
když se nechala pokřtít.
V příštích letech působila mladá žena jako docentka a učitelka. Přes pocity viny vůči své staré
matce vstoupila Edita Steinová roku 1933 na kolínský Karmel a přijala jména Terezie Benedikta
od Kříže. V roce pogromů (1938), když Židé byli v Německu pronásledováni, složila věčné sliby.
Gestapo v té době vyhledávalo Židy a posílalo je do koncentračních táborů. A nejenom je,
ale i všechny, kdo jim pomáhali se schovávat. Sestra Tereza nechtěla vystavovat kolínský klášter
a spolusestry nebezpečí, proto odešla na Nový rok 1939 do holandského kláštera v Echtu. Tam
sepsala ještě několik vědeckých spisů, mezi jinými dílo k 400. výročí svatého Jana od Kříže.
Na této knize pracovala ještě 2. srpna 1942, v den, kdy byla odvlečena gestapem.
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Edita Steinová nevyužila možnost utéci na Karmel ve Švýcarsku, kde by byla v bezpečí, protože
by nemohla vzít svou rodnou sestru Růženu, která mezitím také konvertovala. Za několik dní byly
obě sestry deportovány do Osvětimi. Obě zemřely v plynové komoře. Edita ještě před smrtí povzbuzovala své spoluvězně: "Cokoli přijde, na všechno jsem připravena. Ježíš je i zde uprostřed nás."
Edita Steinová byla blahořečena v roce 1987 Janem Pavlem II. a roku 1998 svatořečena.
Poslední soud a jeho spravedlnost
Bůh je a umí dosáhnout spravedlnosti způsobem, který přesahuje její pouhé lidské pojetí,
ale který jsme schopni ve víře vytušit. Vzkříšení těla skutečně existuje. Rovněž i spravedlnost existuje.
Existuje "zpětné zrušení" minulých utrpení, náprava, která znovu zjednala právo. A proto je víra
v poslední soud především nadějí - onou nadějí, o jejíž nutnosti nás přesvědčily převraty a zmatky
posledních staletí.
Jsem přesvědčen, že v otázce spravedlnosti nacházíme vlastní, v každém případě nejsilnější
důkaz pro víru ve věčný život. Už čistě individuální touha po naplněnosti, jež je nám v tomto
životě odepřena, touha po nesmrtelné lásce, s níž vlastně již počítáme, představují důvod, proč
věříme, že člověk je stvořen pro věčnost; avšak až ve spojení s nemožností toho, že by spravedlnosti
v dějinách mělo patřit poslední slovo, se nutnost Kristova návratu a nového života jeví jako zcela
přesvědčivá.
(Encyklika Benedikta XVI. Spe Salvi 43)
Závěr
Když mluví Ježíš o budoucnosti svých učedníků, je velmi realistický. Mluví o pronásledování,
o tom, že je posílá jako ovce mezi vlky. Počítá s utrpením, těžkostmi, oběťmi atd. Nicméně i tyto
dramatické skutečnosti jsou cestou ke štěstí. Proto Ježíš blahoslaví ty, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost.
Život většiny lidí je do značné míry poznamenán zábavním průmyslem, jenž se stále více rozvíjí
a zdokonaluje ve svých nabídkách. Díky tomu a ještě mnoha jiným faktorům mizí z života lidí
schopnost pro něco se obětovat, namáhat se a snášet těžkosti spojené se zodpovědným životem.
Nejde o to utrpení vyhledávat, ale reálně s ním počítat a prožívat ho spolu s Ježíšem.
Modlitba
Ježíši, osvoboď mě ode všech slov,
ode všech odmítavých gest,
která mě pronásledují.
Dej, ať v tobě naleznu pokoj.
Když jsi zcela ve mně a já se na tebe spoléhám celým srdcem,
pak prožívám opravdovou svobodu,
svobodu, kterou já sám nedokážu vytvořit.
Za společenství seniorů La vie
Daruj mi ji.
Montante Magda Jurášková
Pak mohu žít svobodně a beze strachu. Amen.

Výhybka
Vlak ze směru Hradec bude přesunut na 2. kolej…
Často lze taková podobná hlášení slyšet z nádražního ampliónu. Ti, kdo cestují, vědí.
Nyní se však nechci ponořit do tématu železniční dopravy… Chci se zamyslet nad tím, jak přijmout, ustát
a překonat to, když se ocitneme my na „druhé koleji“. Mám na mysli ty okamžiky, kdy najednou začneme být pro některé „více postradatelní.“ Kdy se k nám svět otáčí zády. Okamžiky, kdy námi pevně budované, se změní na křehké a časově omezené. Je vcelku jedno, zda si pod těmito slovy představujeme
odcizení partnerské, přátelské nebo vztahy pracovní, kde naše slovo už nemá takovou váhu jako dříve.
Jisté je pak jen to, že to, co jsme mnohdy tak pracně budovali a opečovávali, je najednou pryč.
Pokládáme si poté do nekonečna otázky – kde jsem udělal/a chybu? Co jsem měl/a udělat jinak?
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Paradoxně někdy zjistíme, že jsme neudělali vůbec nic špatného. Prostě se věci staly. Jen tak. Bez
jakékoliv účasti naší viny. Může to však být i proto, že jsme se nedokázali přizpůsobit novým změnám.
Zkrátka jsme se někde zasekli a unikaly nám důležité momenty, které nakonec vedly k tomu, že jsme
se ocitli na oné „druhé koleji.“ Nezřídka se stává, že na druhou kolej se dostaneme i proto, že věcem
přisuzujeme větší hodnotu, než ve skutečnosti mají a lpíme na něčem, co už dávno není.
Dovolím si však uvést ještě jiný důvod, proč se ocitáme na vedlejší koleji. Z nějakého našeho vnitřního
důvodu, který nemusí být často ani logický, se pohnout jinam ani nechceme. I když se najdou jiní lidé,
kteří by naší přítomnost ocenili, rádi by s námi navázali užší vazby, tak my zůstáváme na stejném
místě „oné druhé koleje“. Snad je to obrana před případným dalším zklamáním. Jenomže toto jednání
může vést až k rezignaci nebo k tomu, že zahořkneme. Je to velmi nebezpečné, a proto je důležité mít
oči otevřené a nebránit se novým možnostem, jen proto, že jsme zažili zklamání.

Farník z Bolatic

Farní den
V neděli 24.5., tedy v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého, se již tradičně uskutečnil Farní den. Počasí
od rána moc nepřálo, ale nakonec se přeci jen malinko umoudřilo, a tak jsme mohli prožít v bolatickém
skanzenu krásné společné odpoledne plné dobrého jídla, pití, programu pro děti a taky si třeba jen
tak spolu popovídat. K tomu všemu hrála skvělá živá muzika a v misijním obchůdku jsme mohli
přispět koupí výrobků na misie v Paraguayi.
Všem, kteří se na přípravě FD podíleli, patří srdečné díky: příprava jídla a smažení vaječiny: Jiří Vehovský,
Jiří Kretek, Marcela Vehovská, Věra Kretková, Helena Halfarová, Lucie Lisková + 1 / obsluha pití: Tereza
a Kamil Kupkovi, Lenka Osmančíková, Jana Štěpáníková / program pro děti: Hedvika a Helena Kramářovy
/ zapůjčení skákacího hradu: Petr Kramář / zapůjčení lavic a stolů: hasiči Borová (p. Langer) / hudba:
Martin Strak, Tomáš Theuer / příprava kávy: ATC-EURO-GROUP, s.r.o. (Martin Strak, Roman Vehovský)
/ misijní obchůdek: Martina Jurášková, Marcela Halfarová, s. Barbora / příprava: Marek Blokeš, Patrik
Vehovský, Jiří Vehovský. / A poděkování také Vám všem, kteří jste přišli a přispěli tak něčím dobrým na
společný stůl.

Patrik Vehovský
--------------------------------------------------------------------------

Pokoj a dobro!
Milí farníci,
minulou neděli proběhl ve skanzenu Farní den a jeho součástí byla také sbírka na misie v Paraguayi.
V misijním obchůdku děti z Farního klubka prodávaly nejrůznější výrobky, které zhotovily ony samy
a děti z družiny a ze ZŠ v Bolaticích. Byla jsem ráda, že jsem se mohla letos tohoto farního dne zúčastnit,
vidět a setkat se osobně s nadšenými dětmi, jejich rodiči i prarodiči i Vámi všemi, kteří jste tam byli.
Chtěla bych Vám všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáháte, z celého srdce poděkovat jménem
našich chudých dětí v Paraguayi. Vybraná částka 6 123,- Kč bude použita na jejich potřeby. Za poslední
rok se podařilo v Centru Božího Milosrdenství vybudovat novou místnost, určenou jako hernu pro
děti. Zde také probíhá doučování dětí. Nedávno jsme začali také připravovat první skupinu těchto dětí
ke křtu a 1. svatému přijímání. Díky Vašim darům můžeme těmto dětem pomáhat a tím, že se jim věnujeme, vnímáme na nich změny k lepšímu. Z toho máme upřímnou radost, o kterou se tímto s Vámi
chci podělit, protože je to Vaše zásluha. Každý den se modlíme za všechny naše dobrodince při mši
svaté i při adoraci. Ať Vám Pán žehná.

Sestra Barbora
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K niha žalmů
Kniha žalmů (hebrejsky - tehilim, řecky - psalmoi) patří ke knihám Starého zákona. Křesťané
zařazují tuto knihu mezi mudroslovnou literaturu a Židé ji řadí mezi Spisy. Někdy tuto knihu
nazýváme jako žaltář. Je sbírkou 150 hebrejských náboženských písní a chvalozpěvů.
Žaltář je sbírkou starozákonních písní různého žánru, které pocházejí z různých dob. Žaltář vznikl
jako modlitební kniha Izraele. Je odpovědí na Boží působení v dějinách i ve stvoření. Žalmy
jakožto básnické formy modliteb se nevyskytují jen v knize žalmů, ale najdeme je i jinde
v Písmu (kniha Soudců 5, Jonáš 2 apod.). Mezi jednotlivé žánry žalmů v této knize patří:
chvalozpěv, nářek, díkuvzdání, prosba, královská píseň či píseň mudroslovná.
Prvotní církev používala tyto žalmy a ty se později staly součástí eucharistické liturgie a denní
modlitby církve. Celkově chce být tato starozákonní kniha chválou Boha Izraele, i když obsahuje
velké množství nářků. V jednotlivých žalmech se objevuje mnoho osobních jmen (David, Jeremiáš,
Mojžíš, Šalamoun, Ethan a jiná), nejvíce ze všech jmen se opakuje jméno David, proto je kniha
připisována králi Davidovi. Ten je příkladem člověka, který se modlil ve všech životních situacích.
Není ovšem možné, aby David byl autorem žaltáře, protože v některých žalmech jsou popisovány
události z doby, kdy již David nežil.
Řada žalmů vznikla při bohoslužbě nebo se při bohoslužbě používala. Jiné žalmy vznikly jako projevy
zbožných laiků. V době před vyhnanstvím vzniklo nejstarší jádro královských žalmů. Jednotlivé
nářky, prosby nebo díkůvzdání pocházejí z doby těsně před exilem nebo z doby exilové (6.stol. př.n.l.).
Autoři žalmů uprostřed svých životních zápasů i radostí vyjadřují důvěru, že Bůh je mocný
a dobrý. Asi nejznámějším žalmem je žalm 23, vyjadřující důvěru vůči Bohu, který žalmistu
provede celým životem, jako pastýř provádí své ovce:

Žalm 23
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
3
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno.
4
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5
Prostíráš mi stůl
před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš.
6
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou
všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
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V žalmech má tedy místo i život jednotlivého člověka – se svými radostmi, s beznadějí a důvěrou,
strachem a vírou, s pokušením a útěchou, s pochybením a odpuštěním. Žalmy vykreslují život
v celé jeho hloubce a šířce.
Texty žalmů promlouvají k lidem několik tisíciletí a stále je provázejí v jejich životních situacích.
Je obdivuhodné, jak velké množství lidí hledá stále v těchto textech odpověď na základní otázky
svého života. Jsou velmi zvláštní a na druhé straně velmi důvěrné, a tak přeji každému z nás,
abychom i my dokázali v žalmech nalézat odpovědi na naše lidské trápení a problémy.

Andrea Pavlíková

Mše svatá
Mše svatá je převládající označení nejdůležitější bohoslužby Kristovy oběti, ke které se schází katoličtí
křesťané. Současný název mše pochází z latinského: Ite, missa est, což je propouštěcí formule po
uděleném požehnání. Tento název se ustálil v 6. století. Souvisí to s tehdejším a potom středověkým
vnímáním mše svaté, které se zaměřovalo na plody požehnání, ve formě opakovaného sjednocování
s Kristovou obětí. My se dnes více zaměřujeme na chválu a díky Bohu Otci skrze Ježíše Krista.
Mše svatá vychází z židovských kořenů, ve formě agape jako hostiny, z kořenů tradice židovské
modlitby. Křesťanská liturgie oslavuje nejmocnější Boží čin – vykoupení člověka z otroctví hříchu a ze
smrti pro nový život. Vykoupení skrze život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Božího Syna. Skrze
něho Bůh uzavírá s člověkem smlouvu novou a věčnou, která nemůže být už nikdy zrušena. A toto je
podstatou křesťanské liturgie, důvodem k vděčnosti a oslavě.
První typ setkávání křesťanů vycházel z tradice židovských modliteb a synagogy. Vzkříšený Kristus,
když se setkával se svými apoštoly a ostatními učedníky, nesetkával se s nimi v Chrámě. Vzkříšený
Kristus se váže pouze na jediné: na lásku Boha k člověku a na její opětování Bohu a bližnímu, a aby
apoštolové pokračovali v tom, co jim ukázal a řekl, aby dělali. Ježíš říká: „Kde jsou dva nebo tři
shromáždění v mém jménu, tak jsem já uprostřed nich“, a zvláště v prvních letech setkávání se
křesťanů se projevovala velká obřadní rozmanitost církve. Ta se na východě projevila ustálením
Božské liturgie Bazila Velkého, která navazovala na tradici prvotní církve téměř tak, jak ji známe
v dnešní podobě. Prvotní křesťané se nechávali vést Duchem Svatým a autoritou církve, což byli
apoštolové.
V počátcích, v apoštolské době, se nechodilo na mši svatou, ale první křesťané se scházeli na společné
modlitby. Všechno se začalo v Jeruzalémě. Zpočátku chodili, tak jako všichni Židé, modlit se do
Chrámu. Scházeli se v Chrámu, ale také po domech. Když se sešli v domě některého křesťana,
zaznívaly zde spontánně chvály a přímluvy. Dále tam lámali chléb, tak jako Ježíš, který při večeři vzal
chléb, vzdal díky, lámal a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni: Toto je moje tělo, které se za vás
vydává.“ A potom pili z kalicha. Konali to, co jim Ježíš řekl a odkázal: „To konejte na mou památku.“
Potom následovalo společné agape. Již v této apoštolské době se však křesťané postupně odpoutávali
od židovství a postupně si vytvářeli svoji vlastní liturgii. Zvláště pak po roku 70, kdy byl zničen
Jeruzalémský chrám, a Židé byli rozprášeni po celém tehdejším světě.
Podoba bohoslužby oběti od té doby až dodnes připomíná Poslední večeři Ježíše Krista. Ta vycházela
z původní židovské velikonoční slavnosti - Paschy - rituální hostiny, která je projevem úcty
a vděčnosti Bohu, konané také na připomínku exodu Židů z Egypta. Kristus však tuto hostinu rozvinul,
vtiskl jí novou tvář - svoji tvář, a dal této hostině nový rozměr. Slova „Vezměte, jezte, toto jest mé
tělo.“; „…Neboť toto jest má krev…“ se stala základem eucharistické liturgie a života každého katolíka.
Takto byla ustanovena eucharistie a tak měli činit apoštolové i další věřící na Jeho památku.
Eucharistická oběť je středem každé mše svaté a věřící zapojuje do spásného díla, jehož je Ježíš
Kristus počátkem i koncem.

Na základě textů Centra pro katechezi Olomouc.

Za společenství podávajících svaté přijímání Jan Pavlík
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Setkávání farních společenství:

Adorace, pobožnosti:

Schola: ............................................ každá sobota ve 12:45 hod.

1. pátek v měsíci –
5. června, v 06:30 hod.
Ministranti: .....................bude oznámeno v nedělních ohláškách
výstav Nejsvětější Svátosti,
Podávající sv. přijímání: ..................... sobota 13.06.v19:15 hod. litanie a zásvětná modlitba
k Srdci Ježíšovu, svátostné
Společenství matek: ........... čtvrtek 11.06. a 25.06. v 19:00 hod.
požehnání a pak mše svatá.

Společenství seniorů „La vie Montante“: středa 17.06. v 16:00 hod.

Červnové pobožnosti
budou v našem kostele
Katecheze pro dospělé: ................................... v červnu nebude
vždy v pondělí a ve čtvrtek
Farní klubko dětí: ............................ neděle 14.06. ve 13:00 hod. po večerních mších svatých
s výstavem NSO a litaniemi.

Návštěva nemocných v měsíci červnu
proběhne následovně:

Pondělí 08.06. od 8:00 hod. – návštěva všech
nemocných z Bolatic - ul. Družstevní, Hornická,
1. máje, Jasanová, Nádražní, Příkopní, Svobody,
Hlučínská, Náplatková, Luční, Slunečná, Lesní, Polní a

poté ve stejný den také borovských nemocných.

Měsíční sbírka
farnosti na opravy:
sobota 20.06. a neděle 21.06.

Mše svatá na Borové:
čtvrtek 25.06. v 18:00 hod.

07.06. - slavnost Těla a Krve Páně. V naší farnosti bude letos slavnost Těla a Krve Páně
přesunuta z důvodu nepřítomnosti o. Dominika a o. Radoslava ze čtvrtku 04.06. na neděli
07.06. Veškeré nedělní mše budou slaveny z této slavnosti, přičemž odpolední slavná
mše svatá ve 14:30 hod. bude zpívaná a po ní bude následovat eucharistický průvod ke
čtyřem oltářům. Zakončení bude u kaple sv. Mikuláše. V případě deštivého počasí se
průvod konat nebude a místo něj bude eucharistická pobožnost v kostele.
14.06. - slavnost sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, patrona našeho farního
kostela. Bolatický odpust je letos rovněž přesunut o týden později na neděli 14.06., ačkoli
je stanoveno dekretem z biskupství, že tato slavnost ke cti patrona našeho chrámu se má
výhradně slavit následující neděli po slavnosti Nejsvětější Trojice. Vzhledem
k okolnostem a přednosti slavnosti Těla a Krve Páně nám proto bylo otcem biskupem
povoleno přesunout slavení slavnosti sv. Stanislava.

Volné úmysly mší svatých v měsíci červnu se nabízejí ještě v tyto termíny:
Červen:

sobota 13.6. – 18:00 hod. a úterý 23.6. – 6:30 hod.

Zápis úmyslů mší svatých na 2. pololetí roku 2015 proběhne v týdnu po
22. červnu, kdy již budou přesně stanovené dny a časy bohoslužeb pro dané období,
neboť vše se odvíjí od nástupu nového duchovního správce do naší farnosti. Bližší
informace budou sděleny v pravidelných nedělních ohláškách. Děkujeme za pochopení.

Marek Blokeš
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Po 01.06.
Út 02.06.
Čt 04.06.
Pá 05.06.
So 06.06.
Ne 07.06.

18:00 - Za + Horsta Pawlittu, švagra a rodiče z obou stran a za živé rodiny
06:30 - Za + Helenu Harazimovou u příležitosti nedožitých 80 let, manžela a rodiče
z obou stran
18:00 - Za + Markétu Gwosdzikovou, rodiče z obou stran a sourozence
06:30 - Za + Oskara Boczka k nedožitým 75 letům a rodiče z obou stran
11:30 - svatba: Radim Balarin a Markéta Bujoková
18:00 - Za + Annu Sněhotovou, manžela, sestru a švagra a za živé rodiny
08:30 - Za manžely Návratové a Helenu Kupkovou
14:30 - Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu, zemřelé rodiče a živé
rodiny

Po
Út
Čt
Pá
So
Ne

08.06.
09.06.
11.06.
12.06.
13.06.
14.06.

18:00 06:30 18:00 06:30 18:00 08:30 14:30 -

Na poděkování za dar života, za zemřelé rodiče a živé rodiny
Za naše farní společenství
Za + Rudolfa Dudu, vnuka, rodiče z obou stran, sourozence a živé rodiny
Za + Josefa Jurečku, manželku a živou rodinu
volný úmysl
Za + Adolfa Fojtíka, manželku, dvě dcery a tři zetě, rodiče Bočkovy a zetě
Za + rodiče a duše v očistci

Po
Út
Čt
Pá
So
Ne

15.06.
16.06.
18.06.
19.06.
20.06.
21.06.

18:00 06:30 18:00 06:30 18:00 08:30 14:30 -

Za + manžela a živé rodiny
Za naše farní společenství
Za + Adélu Kretkovou, manžela a rodiče z obou stran
Za + Andělu Uvarovou, manžela, rodiče Gargošovy a všechny jejich zemřelé děti
Za + Ernu Ratajovou, manžela
Za + Josefa Kupku, manželku, syna a dceru a za živé rodiny
Za + Josefa Vavřínka, manželku, Ericha Šustka, otce a za živé rodiny

Po
Út
Čt
Pá
So

22.06.
23.06.
25.06.
26.06.
27.06.

18:00 06:30 18:00 06:30 18:00 -

Ne 28.06.

Za nemocnou osobu do ochrany Boží
volný úmysl
(Borová) Za naše farní společenství
Za + Evalda Kolka k nedožitým 90. narozeninám, manželku a dceru
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu
do dalších let
08:30 - Za + Ludvíka Sněhotu, manželku, syna a zetě
14:30 - Na poděkování za uplynulý školní rok a o Boží požehnání na čas prázdnin
Omlouváme se za případné chyby ve jménech a úmyslech mší svatých.
Naleznete-li takovou chybu, kontaktujte nás, prosím.
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