
 
 

v týdnu od 24.7. do 31.7. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 
Za żywą i + rodzinę Szpyrc oraz na 

podziękowanie i z prośbą 
P 

NE 

24.7. 

17. neděle v 

mezidobí  

Hn 7:30 
Za + Teresę Kowalczyk, męża,  

zięcia i rodziców 
P 

Hn 8:45 
Za + Josefa a Marii Walasovy  

a + Jana Burdu 
Č 

Tř 10:00 Za dusze w czyśćcu P 

PO 

25.7. 

Svátek sv. Jakuba, 
apoštola 

Hn 
kaple 

8:30 Za + Marii Tomalovou Č 

ÚT 

26.7. 

Památka  

sv. Jáchyma a Anny,  

rodičů Panny Marie 
Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 

duchovní povolání  
Č 

ST 

27.7. 

Památka  

sv. Gorazda a druhů 
Hn 7:00 Za dusze w czyśćcu P 

ČT 

28.7. 
 Tř 18:00 

Za + Annu Przybylovou, manžela a zetě 
Karla Martynka 

Č 

PÁ 

29.7. 

Památka sv. Marty, 

Marie a Lazara 
Hn 18:00 

Za + Annu Jantulovou, sestry, bratry  

a rodiče 
Č 

SO 

30.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
KL 16:30 

Za + Luďka Marszalka  

a + rodiče Jana a Annu 
Č 

NE 

31.7. 

18. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za żywą i + rodzinę Godula i Bernacik  P 

Hn 8:45 Na poděkování a s prosbou Č 

Tř 10:00 Za + Andělu a Bedřicha Guziurovy  Č 

 
 



 
 

z neděle 24.07.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: Světový den prarodičů a seniorů 
 výše sbírky z min. neděle na opravy: 18.659,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V sobotu:  
 v K. Lhotce po mši sv. křest 

 v Hnojníku ve farním kostele od 18:30 hod adorace před vystavenou NSO 
************************************************************************  

• V týdnu modlitba růžence půl hodiny před mší sv.  

*** 
     Z MYŠLENEK PAPEŽE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ: 
 

Pán posílá anděly… 
   “Avšak i tehdy, když se všechno zdá být temné, jako v této poslední době, Pán nám nepřestává posílat 

anděly, aby nás těšili v naší osamělosti a opakovali nám : “Já jsem s tebou po všechny dny”. Říká to tobě, 

říká to mně, nám všem. (…) Někdy budou mít tvář našich vnoučat, jindy příbuzných, dlouholetých přátel 

nebo těch, které jsme poznali právě v této těžké chvíli. V tomto čase jsme se naučili chápat, jak důležité 

jsou pro každého z nás návštěvy a objetí. 

   A vysílá dělníky na svou vinici v každé době 
     Své posly však posílá Pán také prostřednictvím Božího slova, dodává František a doporučuje 

každodenní četbu evangelia, modlitbu žalmů a slova starozákonních proroků. Písmo nám pomáhá v 

pochopení toho, co po nás dnes Pán žádá. “On skutečně posílá dělníky na svou vinici v každou denní 

dobu (srov. Mt 20,1-16), v každém životním období. Já sám mohu dosvědčit, že jsem obdržel povolání stát 

se římským biskupem ve chvíli, kdy jsem byl takříkajíc v důchodovém věku a nepředstavoval jsem si, že 

bych mohl podnikat mnoho nových věcí. Pán je nám neustále nablízku, neustále, se svým novým 

pozváním, novými slovy, novou útěchou, stále je nám nablízku. Však víte, že Pán je věčný a nikdy 

neodchází do penze, nikdy.” 

     Papež vztahuje na nejstarší generaci Ježíšova slova, s nimiž vysílá své apoštoly, aby mu získávali 

učedníky mezi všemi národy. A důrazně, dokonce dvakrát opakuje, co je úkolem prarodičů a všech lidí 

pokročilých let: “Poslouchejte dobře: Co je naším povoláním dnes, v našem věku? Střežit kořeny, 

předávat víru mladým a pečovat o nejmenší. Nezapomínejte na to! Nezáleží na tom, kolik je ti let, zda 

pracuješ či nikoli, zda jsi zůstal sám nebo máš rodinu, zda ses stal prarodičem mladý nebo v 

pokročilejším věku,  zda jsi autonomní nebo potřebuješ pomoc, protože neexistuje žádný důchodový věk, 

kdy by se odcházelo od úkolu hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnoučatům. Je třeba vydat se 

na cestu a především vyjít sami ze sebe a podniknout něco nového.”  

 Pilíře obnovy společnosti: Sny, paměť a modlitba   
     Na celou sérii námitek a pochybností o vlastních silách a možnostech, které se vynoří v mysli při 

těchto slovech, odkazuje na Ducha svatého, který vane kam chce a nic pro něho není nemožné. 

Pandemická krize po nás žádá, abychom se poučili a stali se lepšími, uvědomili si vzájemnou závislost a 

provázanost, a v této perspektivě obnovovali zraněnou společnost. Papež v té souvislosti poukázal na 

trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě nejstarší generaci: sny, paměť a modlitba. 

    Na závěr papež dává starým lidem za vzor Charlese de Foucaulda, který žil v Alžírsku jako poustevník 

a v této své periferní situaci uskutečňoval své předsevzetí vnímat každou lidskou bytost jako bratra. (srov 

Frantelli tutti, 287). “Jeho příběh ukazuje, že navzdory osamělosti své vlastní pouště, je možné 

přimlouvat se za ubohé celého světa a stát se vskutku všeobecným bratrem a sestrou,” končí papež 

František své poselství ke Světovému dni prarodičů a lidí pokročilého věku. 

                                                                                                                              Zdroj: www.pastorace.cz                                                                           


