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Ó Matko, Těšitelko,
potěš nás všechny a dej všem pochopit, že tajemství štěstí je v tom, že
budeme opravdu dobrými lidmi, přemáhajíce zlo dobrem, vždy věrni Tvému
synu Ježíši Kristu.
(Jan Pavel II.)

FARNÍ LISTY
říjen 2013
Ú VO D N Í K

Milí

bratři a sestry,
blíží se podzim a s ním měsíc říjen, věnovaný růženci. Na
první pohled modlitba vypadá monotónně. Opakování
modlitby Zdrávas Maria vyvolává dojem „asketického
cvičení“. Ale není tomu tak, zde je hlavní to, co v jiných
modlitbách – rozhovor s Bohem. Když se modlíme
růženec, vždy myslíme na Ježíše a tajemství jeho života.
Nejsme přitom sami, ale jsme současně s Pannou Marii.
S ní se díváme na Ježíše, který je nejprve přijat jako Pán
a Spasitel světa, pak je zdrojem radosti Alžběty a sv. Jana,
dál se objevuje v tomto světě jako malé dítě, atd. až do
okamžiku, kdy Pannu Marii na nebesích korunuje na
královnu. Vždy jde o Ježíše. K němu se učíme mít vztah
stejný, jako měla P. Maria, zbavený různých osobních
zájmů a sobectví. Většina našich modliteb nese rysy
proseb za splnění našich osobních přání. Pokud je
v našich modlitbách přítomné jen to, jde o projev lásky
k Bohu, kterou sv. Kateřina nazývá kupeckou. Člověku při
ní jde více o dary než o samotného Boha. Modlíme-li se
růženec, jdeme se spolu s Marií podívat na Ježíše
a chceme se od ní naučit pravé lásce k němu. Aby nebyl
jen ten, kdo plní naše přání, ale i ten koho máme rádi pro
něho samotného. Tak nám růženec může napomoci
k zralé víře. Zkusme si na říjen dát předsevzetí pomodlit
se aspoň desátek růžence denně a myslet při tom, že jsme
s P. Marií a učíme se od ní vztahu k Ježíšovi, který učinil
velké věci a z nich právě tu, jejíž tajemství si v desátku
připomínáme.
otec Jan
Misijní neděle
O misijní neděli 20. října budeme myslet a modlit se za
potřebné lidi na celém světě. Jako každoročně se proto
obracíme na ochotné ženy pekařky a cukrářky, které by
napekly „misijní koláče a cukroví“, které budeme
prodávat v neděli 20. října po ranní a hrubé mši svaté
před kostelem. O této neděli bude také sbírka na misie.
Pán Bůh zaplať všem za štědrost a otevřené srdce
a dlaně.
(Hotové upečené výrobky můžete přinášet na faru
v pátek 18.po celý den a v sobotu 19.10. dopoledne.)
Z důvodu misijní sbírky se překládá sbírka na potřeby
farnosti na 27. října.

R Ů Ž E N C OV Á P O U Ť
Bratři dominikáni vás srdečně zvou na tradiční
RŮŽENCOVOU POUŤ
5. – 6. ŘÍJNA
Sobota:
16:00 - mše sv. v klášterním kostele
18:30 - světelný průvod z farního kostela
19:00 - mše sv. v klášterním kostele
21:00 - noc mladých s Marií
- růženec, naslouchání, setkání …do 24.00
Neděle:
6:00 - mše sv. v klášterním kostele
7:30 - mše sv. v klášterním kostele
9:00 - mše sv. ve slovenském
10:30 - SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
Hlavní celebrant Mons. P. ThLic. Václav Slouk,
kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra
a Pavla v Brně
13:00 – loret. litanie a svátostné požehnání
15:00 - mše sv. kněžského semináře z Olomouce
18:30 - mše sv. v klášterním kostele

Výročí 280. let od posvěcení
farního kostela
Výročí posvěcení farního kostela připadá na 25. října.
Letos je to pátek. Chceme toto kulaté výročí lépe
prožít společně s celou farní rodinou – a to společnou
hodinovou adorací od 17:30 do 18:30 (se zpěvy
z Taize s komorním sborem). V 18:30 bude
následovat slavnostní mše svatá. V kostele bude
nainstalována výstava k výročí kostela (s kopiemi
fotografií a listin z roku 1881, nalezenými v makovici
pod křížem věže kostela)

farní listy | říjen 2013
Úmysly apoštolátu
1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té
míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili
blízkost Boží lásky.
2. Aby slavení Světového misijního dne
povzbudilo všechny křesťany ve vědomí,
že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli
Božího slova.
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na
svou vinici.
Vítáme a představujeme
novou posilu v dominikánském
klášteře
RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP
se narodil 4. 11. 1954 v Táboře v rodině
JUDr. Václava Rajlicha.
Je členem
dominikánského řádu od 1.1.1977.
Studoval na Matematicko-fyzikální fakultě
UK v Praze a současně řádové studium
filosofie a teologie.
Do roku 1990 pracoval v INORGA,
ÚTZCHT ČAV a Ústavu nukleární
medicíny a biofyziky 1. LF UK. V té době
byl tajně vysvěcen na kněze, dělal bytové
semináře z filosofie a kroužky studentů.
Jako kněz tajně pracoval hlavně
s mládeží v oázách a se studenty na
Matematicko-fyzikální
fakultě.
V letech 1990—2000 učil filosofii,
sociologii a katolickou sociální nauku na
Katolické teologické fakultě UK v Praze,
moderní filosoficko-etické myšlení na
Fakultě sociálně ekonomické UJEP Ústí
nad Labem, výběrové semináře na
Pedagogické
fakultě
UJEP.
V letech 2000—2010 působil jako
správce farnosti sv. Jiljí v Praze a P.
Marie Růžencové v Plzni. Od roku 2010
do srpna 2013 byl správcem farnosti a
rektorem
papežské
baziliky
minor
v Jablonném v Podještědí. V září 2010
obhájil licenciátní práci o využití zásnub
při přípravě na manželství a získal titul
ThLic.
Zájmy — spiritualita, filosofie, teologie,
programování a společenské vědy.
Příprava biřmovanců
další setkání bude na faře v pátek
4. října a 18. října v 19:15.
Změna času
Ze soboty 26. října na neděli 27. října
končí letní čas. Večerní mše svaté
budou začínat již od neděle v 17:30.

KALENDÁŘ
1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky
církve
Řeholním jménem Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, katolická
světice, panna a mystička, velká postava karmelitánského řádu. Před
svou smrtí řekla: „Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po
smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu
na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť
růží.“
2. října – Památka svatých andělů strážných
Andělé Páně se objevují ve Starém i Novém zákoně a na tomto
základě jsou i uctíváni. Zvláště vzýván je anděl strážný, průvodce
a přítel každého člověka.
4. října – Památka sv. Františka z Assisi
Někdy je zvaný také Serafinský. Byl to mnich, zakladatel žebravého
řádu Františkánů a mystik. Patří mezi nejznámější svaté.
Nejdůležitějšími prvky jeho víry byly chudoba a láska ke Kristu. Svým
upřímným životem se zasadil o upevnění těchto hodnot, které ve
středověké církvi prožívaly krizi. Na dlouhá staletí se stal vzorem
důsledného následování Krista v chudobě a lásce k bližnímu.
První pátek v měsíci
Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci bude ve farním
kostele od 13:00 do 18:00, v klášterním kostele od 14:00 do 16:00.
7. října – Památka Panny Marie Růžencové
Slavení této liturgické památky nás má podnítit k rozjímání
o Kristových tajemstvích pod vedením Panny Marie, která byla
zvláštním způsobem spojena s vtělením, utrpením a slávou
vzkříšeného Božího Syna. Modlitba růžence spočívá v opakování
andělského pozdravení s rozjímáním o událostech z Ježíšova života
(narození, veřejné působení, výkupné utrpení a oslavení).
9. října – Adorační den v klášterním kostele a den modliteb za
bohoslovce
Výstav Nejsvětější Svátosti bude od 7:35 (po ranní mši sv.) do 16:00,
kdy bude zakončen svátostným požehnáním.
15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Je zvaná Terezie z Ávily, byla to španělská mystička a reformátorka
karmelitánského řádu. Papež Pavel VI. ji 29. září 1970 jako první
ženu jmenoval učitelkou církve. Podle legendy Terezie, planoucí
velkou láskou k dítěti Ježíši, získala od jistého mnicha sošku
Jezulátka; mnichovi se Ježíšek zázračně ukázal a on na základě jeho
podoby sošku vymodeloval. Tuto sošku pak měla Terezie darovat
své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy. Soška,
známá jako Pražské Jezulátko, je nyní vystavena v chrámu Panny
Marie Vítězné na Malé Straně v Praze.
17. října – Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
Po sv. Petru a Euodiovi byl třetím biskupem města Antiochie. Při své
cestě do Říma sepsal sedm listů, v nich zdůrazňuje hodnotu
eucharistie, kterou nazývá „lékem nesmrtelnosti“ a jako první užil
pojmy „katolická církev“ a „pravý křesťanský život“.
18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Původním povoláním byl lékařem a podle tradice také malířem. Podle
svých slov se s Ježíšem nikdy nesetkal. Okolo roku 50 se připojil
k apoštolu Pavlovi, kterého 17 let doprovázel. Pavel se o něm krátce
zmiňuje ve 2. listu Timotejovi: „Jediný Lukáš je se mnou.“
25. října – Slavnost 280. výročí posvěcení farního kostela
28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Svatý Šimon Kananejský, nazýván také Horlivec nebo Zélóta a svatý
Juda Tadeáš. Byli to apoštolové Ježíše Krista, šířili víru mezi židy,
později v Mezopotámii a Persii. Zemřeli mučednickou smrtí.

Adorace v kapli sester: Sestry zvou na adoraci do kaple v neděli 13.10..a 20.10. od 19:30.
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MODLITBA RŮŽENCE
Po celý měsíc říjen se budou ve farním kostele střídat při modlitbě růžence v 18:00 jednotlivé modlitební
skupiny. Sledujte proto, prosím, pečlivě modlitební rozpis.
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Pastorační rada farnos
Kněz

Program Centra seniorů na říjen 2013
Pátek 4.10.2013

CÍRKEVNÍ RESTITUCE
přednáší Otec Zdeněk G. Klimeš.
Začátek v 8:30 v malém sále Domu kultury.
Středa 9.10.2013 MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Rozjímání, mše svatá a možnost svátosti smíření s Otcem Česlavem.
Začátek v 9:00 na Domovince.
Pátek 11.10.2013 ROK VÍRY - 7. přikázání
s Otcem Josefem.
Začátek v 8:30 na faře.
Pátek 18.10.2013 MEDAILON – Marie Janalíková
„Dcera politického vězně,“ patriotka…
Začátek v 8:30 v budově ZUŠ.
Středa 23.10.2013
ROZJÍMÁNÍ V KAPLI
se sv. růžencem s p. Zdenou Šulekovou.
Začátek v 8:30 v kapli na Charitě.
Pátek 25.10.2013 ROK VÍRY - 10. přikázání
s Otcem Zdeňkem G. Klimešem.
Začátek v 8:30 na faře.
Připomínáme si:
1. 10.

2. 10.
5. 10.

Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den lékařů
Mezinárodní den hudby
Mezinárodní den nenásilí
Mezinárodní den úsměvu
Světový den učitelů

10. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
20. 10.
31. 10.
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Světový den duševního zdraví
Mezinárodní den bílé hole
Světový den páteře
Mezinárodní den proti chudobě
Den stromů
Světový den spoření
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Aktuality z Katolické základní školy
Katolická základní škola vstoupila do školního roku 2013/2014
V novém školním roce se druhý stupeň zabydluje v budově Na Výsluní. Každé stěhování přináší
komplikace, seznamování se s novým prostorem. Samotné stěhování pro nás bylo v konečném důsledku celkem
jednoduché díky obětavé pomoci rodičů a přátel školy. Zaměstnanci školy se snaží co nejdříve vychytat jednotlivé
problémy a myslím, že se nám daří fungovat v pohodě a klidu. Nové prostory se dle ohlasů dětem líbí. Potvrdila
se i kvalita obědů z vyhlášené jídelny a pohodlí tělocvičen v areálu školy.
První stupeň bez problémů pokračuje v budově na Jirchářské. Blízkost centra města a nádraží je zvláště
pro menší žáky velmi výhodná.
Dokázali jsme, že nemusí být obavy o budoucnost školy, jak se zdálo o prázdninách. Společným úsilím
všech, kterým na škole záleží, se podařilo udělat spoustu práce. Tento duch pomoci a solidarity mezi lidmi
zainteresovanými na životě školy nám jistě pomůže v dalších časech, kdy tuto spolupráci budeme chtít rozvíjet
a upevňovat.
Děkujeme Vám všem za pomoc, modlitby a podporu. Věřili jsme, že s Vámi to zvládneme a pozitivní
výsledek už teď můžeme vidět všichni.
Mgr. Michal Slinták
zastupující ředitel školy

Na Katolické ZŠ oslavili Den církevních škol
Díky tomu, že svátek sv. Ludmily a tudíž i Den
církevních škol vyšel na pondělí, mohli žáci i učitelé tuto
událost slavit společně. A jak lépe oslavit církevní školství
než učením a poznáním. Mnozí žáci by sice raději slyšeli
opak, ale když zjistili náplň projektů, změnili názor.
Nejvíc práce měli nejstarší ročníky na 1. stupni.
Žáci 4. třídy si společně četli a povídali o sv. Ludmile, a tak
hravě zvládli vyplnit pracovní list, který nejen pro ně
připravili redaktoři z křesťanského webu Víra dětem. Pátá
třída se pustila do mnohem náročnějšího úkolu. Protože
jsme široko daleko jediná církevní základní škola, mohlo se
mnohým zdát, že snad jiná už ani není. A tento omyl se
právě páťáci snažili napravit
Zaměřili se na základní církevní školy v naší diecézi a
vytvořili pro mladší žáky nástěnku, kde se o nich
mohou dozvědět víc. Pomohly nám i internetové
stránky jednotlivých škol. Při jejich prohlížení jsme našli
mnoho zajímavostí a někteří hned zatoužili, abychom
se vypravili na cesty a prohlédli si sesterské školy na
vlastní oči. Snad se nám to někdy podaří :).
Také děkujeme všem, kdo nejen na naši školu mysleli
ve svých modlitbách.

Modlitba dětí za mír a pokoj na světě
V pátek 18. října 2013 dopoledne se žáci z Katolické základní školy již
podruhé připojí v modlitbě růžence k dětem z celého světa, aby společně prosili za mír a pokoj ve světě. Modlitba
za mír je aktuální v každé době a v každé situaci. Myslíme při ní na naše vzájemné vztahy, rodinu, ale také na
představitele národů a situace v dalekých zemích. Tato iniciativa nese název "Milion dětí se modlí růženec" a
dostala ho podle výroku sv. Pia, který zní: "Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní."
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Říjen v centru pro rodinu
Zveme maminky na rodičovské dovolené do Křesťanského klubu maminek s dětmi SVATOJÁNEK který se
koná každou středu vždy od 9:00 do 11:30 hod v Centru pro rodinu na klášteře. Je připraven program pro děti,
zpívání, povídání a jednoduché tvoření. Maminky se mohou pomodlit, vzájemně se sdílet o radostech
i strastech rodičovství, inspirovat se a načerpat klid a pohodu. Přezůvky s sebou, občerstvení je zajištěno.
Zveme maminky k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to vždy ve středu od 8:30 na faře.
Volná herna pro rodiče s dětmi. Můžete přijít každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 11:30 popovídat si
s ostatními o rodičovských radostech i strastech. Zatím co si budete povídat, můžete si dát malé občerstvení
v podobě kávy nebo čaje a vaše děti se mohou hrát ve vybavené herně s ostatními dětmi. Příspěvek je 20,-Kč
za rodinu.
NABÍDKA RODIČŮM - Máte malé děti a chcete jít ve čtvrtek dopoledne nebo v pátek odpoledne ke zpovědi
do klášterního kostela, nebo si potřebujete zařídit něco na úřadech či jít k lékaři? Zavolejte nám a my vám je
v Centru pro rodinu na klášteře pohlídáme. Příspěvek za hlídání je 20,- Kč za půl hod. a za každou další půl
hod 10,- Kč.
Hlídání nabízíme i ve svátky, kdy je dopoledne mše sv. Stačí předem zavolat a domluvit se.
POPORODNÍ TĚLOCVIK– nabízíme cvičení maminkám po porodu. Cvičení se koná každé úterý od 17:00 hod
v sále kláštera. Cena za 1 hodinu je 50,- Kč. V době cvičení je možné nechat si pohlídat své dítě v herně CPR.
Příspěvek za hlídání 20,- Kč. Kvůli omezené kapacitě je potřeba se na cvičení přihlašovat předem pomocí
formuláře na stránkách CPR nebo kdo tuto možnost nemá zasláním SMS. Bližší informace poskytne paní
Marcela Stašová tel. 732 182 294
Nové společenství pro ženy – zveme ženy do nově vznikajícího společenství. První setkání bude v pondělí
14.10.2013 od 18:00 v CPR na klášteře. Program: zamyšlení podle knihy „Síla manželčiny modlitby“
a modlitba. Toto vše bude proloženo několika biblickými tanci. Setkání vede sestra Milada. Prosíme zájemce,
aby se hlásili v CPR.
Kurzy angličtiny – pro mírně pokročilé (pokračování z minulého roku) ve čtvrtek od 10:00 a od 16:00 hod
v CPR na klášteře.
Pro začátečníky – ve čtvrtek od 17:00 hod v CPR na klášteře. Začínáme 17.10.2013. Cena 50,- Kč za hodinu.
Informace a přihlášky v CPR
Zveme všechny, kteří se chtějí začít učit nebo oprášit své znalosti angličtiny.
V době konání kurzů je možnost hlídání dětí za 20,- Kč
Turnaj ve stolních hrách se bude konat ve středu 30.10.2013 od 9:00 v CPR. Zveme všechny kluky a holky.
Bližší informace na plakátcích.
O těchto a dalších chystaných aktivitách a termínech se více dozvíte na nástěnce Centra pro rodinu ve farním
kostele a na našich webových stránkách www.cprub.webnode.cz
Kontakt na nás: mobil: 731 402 169, e-mail: cprub@seznam.cz

Oprava kříže na věži farního kostela
Během letních bouří se letos vyklonil kříž na vrcholu věže
našeho farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie.
Aby nedošlo k neštěstí či větší škodě, zajistil pan farář
P. Josef Pelc jeho neprodlené sundání. Při tom se našly
v makovici dva plechové tubusy. Jeden z doby stavby věže
dokončené v roce 1881 a druhý z opravy v roce 1888.

Nalezené dokumenty (písemné záznamy a fotografie)
byly ve velmi dobrém stavu, ačkoliv tubusy nebyly
hermeticky
uzavřeny
a
mladší
z
nich
i mechanicky poškozen. Nalezené předměty byly
předány Muzeu Jana Amose Komenského, aby byly
ošetřeny a digitalizovány. Následně při instalaci
opraveného kříže budou vráceny do makovice
a obohaceny o svědectví z dnešní doby.
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DVOJÍ VÝROČÍ (Z DÁVNĚJŠÍ HISTORIE) Před 350-ti lety, na podzim r. 1663, byli moslemínští Turci poraženi u Uherského Brodu: (pokračování
z minulého čísla)
Do třetice vpadli Turci v naše končiny 6.října, v síle asi 4 tisíc mužů, což doplnily posily, takže jich mohlo být až
na 17 tisíc. Při těchto nájezdech, které nyní zabíraly území od Břeclavi až k Napajedlům, pálili dědiny, staré lidi
zabíjeli, mladé ženy a děti na koně k sobě brali. Jedenkrát se stalo u Brodu, že moslemíni hnali naše vojsko až
k Lipovému dvoru na Předměstí, leč ozbrojení měšťané na pomoc vyrazili, ale mnozí z nich o život přišli.
Zajímavým bylo i to, že výpady proti nepříteli vedl tehdejší brodský farář P. Jan Václav Polontius /kdysi
i kanovník kroměřížský; než se stal knězem, byl totiž na vojně rejtarem, což je dokladem jeho umu válečnického !
Jindy v ten trpký čas bylo vidět z hradeb městských, jak nepřítel se ubírá ze Zálesí /z Luhačovska/ mimo město
a na vozech bylo naloupeno všeliké kořisti i zabavený dobytek. Při vozech šli zajatí vesničané a vidouce obhájce
na hradbách, s pláčem volali: „ Ach Brozané, pomozte!“ To však bylo pro sílu nepřítele nemožné. Ale přece
došlo k pokusu, když se totiž Turci na noc utábořili u Dolního Němčí, něco podniknout. Dvěma zajatcům se
podařilo uprchnout ze zmíněného tábora do města, sdělujíce, že nepřítel spí, proto možno na něj udeřit. Jak
vojáci i někteří stateční měšťané se přikradli až na Černou horu, jejich velení však spatříce tábor strážnými ohni
osvícený, usoudilo, že nepřátel je hodně, a proto se do Brodu vrátili.“ – kronikář doplňuje: „Byla to smutná
podívaná na Slovácký kraj po těchto nájezdech Turků, neboť Těšov, Újezdec, Šumice, Záhorovice, Bojkovice,
Pitín, Komňa, Bánov, Suchá Loz, Nivnice, Korytná, ale i Valašské Klobouky, Sehradice, Štítná, Francova Lhota
a ještě další obce – vše vypáleno. Ve Vlčnově vypálen panský dvůr, v Pozlovicích a Vlachovicích kostely.
Bezmála na 4 tisíce lidí odvedeno do zajetí ! A kolik zabaveno všeho dobytka, ovcí i koní. Následoval nedostatek
stravy, takže lidé mřeli hlady, ba jiní si brali násilím to, co jim odpíráno. Bídu dovršila i vlastní vojska táhnoucí
krajem, žádajíce i pro sebe potřebnou obživu. Ještě závěrem října toho roku sužovaly tito vojáci kraj
prodlužovaným pobytem. Městská rada Brodu opakovaně psala na úřady zemské, aby už došlo k ulehčení, právě
pro stravování armády; není známo, jak tyto prosby uspěly*“
Doplnění dvacet roků na to: 330.výročí – v červenci 1683 - se ale Brod rebelům z Uher-spojencům Turků,
neubránil, kteří, jak sděleno, dobývali Vídně. Město zcela zničeno, větší část občanů – křesťanů i Židů, to
zaplatila svým životem. Zavražděni i tři kněží – P.Václav Halámek, děkan brodský, a v městě se ukrývající P. Jan
Stivar, farář nivnický,ještě i P. Martin Vavrocký, farář vlachovický. Povstalci popravili i purkmistra města Václava
Manšfeta, když odmítl vydat sirotčí peníze. Zahynul i rychtář Mikuláš Šneperk, radní písař Jiřík Benediktus;
z předáků židovského města rabín Nathan a další…Věru to byly krušné časy dávných předků, skutečných
mučedníků Uherskobrodska. A to ale nebyly hrůzy poslední, jak šel neúprosně čas…
St. L.

Do společenství církve
jsme přijali:
Tereza Kobzinková
Veronika Kouřilová
Jakub Píštěk
Markéta Smýkalová
Šimon Smýkal
Matouš Římovský
Julie Anna Bistrá
Vendelín Franc
Dominik Chromek
Mikuláš Borák

*24.3.2013
*22.5.2013
*11.5.2013
*1.3.2005
*1.3.2013
*10.7.2013
*6.7.2013
*1.2.2013
*26.7.2013
*3.5.2013

Pokladnička v Glorii

Pro Boží požehnání na cestu životem si přišli:
Jan Šobáň
Lenka Pančochová

Drslavice
Uherský Brod

Tomáš Krajsa
Blanka Bičanová

Uherský Brod
Podolí

V našem farním společenství jsme se rozloučili
Marie Hanáčková

*6.8.1929

+10.8.2013

Drahoslav Horňák

*5.11.1935

+8.8.2013

Josef Grulík

*16.6.1930

+19.8.2013

Ladislav Urbánek

*6.6.1933

+23.8.2013

Stanislav Pražák

*20.10.1939

+22.8.2013

Božena Niklová

*12.5.1954

+25.8.2013

Za měsíc září jste do pokladničky
věnovali celkem 2 153 Kč. Na konto
LL posíláme 1 100 Kč a na misie pro
P. Krenického též 1 100 Kč. Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Webové stránky farnosti : www.farnostuherskybrod.cz
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