
 
 

v týdnu od 25.7. do 1.8. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Irenu a Tadeáše Grzegorzovy Č 

NE 

25.7. 

17. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Terezię Heczko i Elfrydę Mrózek P 

Hn 8:45 
Za + Annu Filipcovou (nedož. 100 let)  
a rodinu z obou stran 

Č 

Hn 10:00 Na poděkování a s prosbou Č 

PO 

26.7. 

Památka  
sv. Jáchyma a Anny,  
rodičů Panny Marie 

Hn 8:30 
Mše sv. v kapli sv. Kryštofa pouze pro 
klienty domova 

Č 

ÚT 

27.7. 

Památka sv. Gorazda  
a druhů Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

28.7. 
 Hn 7:15 Za + Irenę i Tadeusza Grzegorz P 

ČT 

29.7. 
Památka sv. Marty Hn 18:00 

Za + Bohumila Klimszu, + Helenu 
Sobkovou, syna Bohumila a snachu Milenu 

Č 

PÁ 

30.7. 

Sv. Petra Chryzologa, 
biskupa a učitele 

církve 
Hn 18:00 Za + Irenu a Tadeáše Grzegorzovy Č 

SO 

31.7. 

Památka sv. Ignáce  
z Loyoly, kněze Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Za + Gertrudę Sabela P 

NE 

1.8. 

18. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45  Za + Jindřicha Byrtuse a rodiče Č 

Hn 10:00 Za + Leszka Piszut  P 

 
 



 
 

z neděle 25.07.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: 1. světový den prarodičů a seniorů – poselství papeže Františka je na 

letáčku vzadu v kostele – v prosbách při mši sv. se budeme modlit v úmyslu seniorů  
 v Hnojníku v 11 hod křest 
 výše sbírky z min. neděle na opravy: 29.576,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V pondělí:  
 v Hnojníku v kapli sv. Kryštofa mše sv. v 8:30 hod, v 15 hod pohřeb + Štěpánka 
Gryžbonová 

• V sobotu: 
 v K. Lhotce v 10:30 hod svatba se mší sv. 
 v Hnojníku v 18:30 hod možnost adorace zakončená svátostným požehnáním 
 

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
*********************************************************************** 
Památka sv. Jáchyma a Anny – 26.7.      OTEVŘENI BOŽÍM ZÁMĚRŮM 
Jsou rodiči Neposkvrněného života, skrze který přišel na svět Boží Syn. Byli předmětem Boží lásky a 

milosti. Přes jejich význam se o nich Bible nezmiňuje a dvě evangelia uvádí jen předky sv. Josefa jako manžela 
té, z níž se narodil Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel světa. Nedá se však říci, že by se křesťané o Mariinu rodinu 
nezajímali a nebyly alespoň v tradici dochovány informace o Mariiných rodičích. Z písemných zpráv je však 
považováno za nejvýznamnější tzv. protoevangelium sv. Jakuba, které je apokryfním spisem vzniklým až ve 2. 
století a Církev jako takovému nepravému nikdy nepřiznala hodnotu apoštolského. 

Jeho informace o rodičích Panny Marie nesou nejen starobylost a vážnost, ale zanechaly i značnou odezvu 
v liturgii, stejně tak v lidové zbožnosti, která se udržela jako církevní tradice. Navíc se s nimi shoduje i zpráva o 
vidění blahoslavené stigmatizované Kateřiny Emerichové a s nimi shodně hovoří také východní podání, 
zaznamenané sv. Epifaniem a Janem Damašským. 

Např. uvádějí, že Jáchym s Annou výtěžek pastýřského zaměstnání rozdělovali vždy na tři díly, a to na 
oběť chrámu, chudým a poslední díl, i co do kvality, užívali na vlastní potřeby. Nikdy netrpěli nedostatkem. Stali 
se pohrdanými pro dočasnou neplodnost, ale svou nezlomnou důvěrou otevřenými Božím záměrům. 

Podle protoevangelia Jáchym pocházel z Galileje a Anna byla dcerou jistého betlémského kněze. Z jejího 
rodu pocházela i Alžběta, kterou již evangelium jmenuje jako Mariinu příbuznou. Mezi Mariiny nejbližší by 
patřila také Marie Kleofášova, matka Zebedeovy manželky Salome, Judy Tadeáše a Jakuba Menšího. 
Konkrétnost příbuzenských vztahů se nepovažuje za spolehlivě doložitelnou. 

Jáchym a Anna spolu žili jako manželé, přičemž po dobu 20 let se jim údajně nenarodil žádný potomek. 
Jelikož Jáchym byl starším knězem a neplodnost byla považována za Boží trest, jednoho dne byla Jáchymova 
oběť veleknězem odmítnuta. Jeho kroky pak vedly do přírody ke kající modlitbě. Ani přes pohrdání neztratili tito 
starší manželé svou nezlomnou důvěru a zůstali otevřenými Božím záměrům. 

Podle protoevangelia i zprávy o zjevení K.E. se manželům žijícím v odloučenosti, modlitbě a práci zjevil 
archanděl Gabriel. Na jeho slovo se Jáchym vrátil k manželce, s níž se setkal pod Zlatou bránou v Jeruzalémě a 
díky jejich ctnostnému životu mohl se v jejich rodu dovršit Boží plán spásy. 

Svoji dceru Marii "od Boha milovanou" zasvětili coby malé dítě v Jeruzalémském chrámu, kde jí umožnili 
další výchovu. 

Jáchym a Anna splnili to, co Bůh od nich očekával a zůstali v pozadí. Jáchym se údajně Mariina návratu 
nedožil a Anna prý zesnula až ve vysokém věku. Její hebrejské jméno znamená "milostiplná" či "omilostněná", 
jméno Jáchym se váže na význam "příprava na Spasitele" či se překládá i jako "bude Bohem vyvýšen". 

Památku svaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř XIII. v roce 1584. 
Zamyslím se nad svým životem se zaměřením na otevřenost záměrům, které má se mnou Bůh a budu 

prosit za jejich poznání desátkem růžence. 
Bože našich otců, Tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky Tvého Syna; na jejich přímluvu 

splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s Tebou v 

jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.                  (závěrečná modlitba z breviáře)  


