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Zjevení Panny Marie ve Fatimě
Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce
1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii
Santosové, devítiletému Františkovi a
sedmileté Jacintě Martovým. Po této
duchovní přípravě docházelo každý měsíc od
13. května do 13. října 1917 ke zjevením
Panny Marie. Tento cyklus šesti zjevení byl
ukončen slunečním zázrakem. I když dětem
zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle
a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly
všechny komplikace a pomluvy překonány a
tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána
Církví jako pravá dne 13. října 1930.
Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně silný
protináboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské
události během roku po ukončení zjevení zcela změnily tuto negativní
nábožensko-politickou situaci.
Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této
souvislosti je naučil modlitbu: Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám
v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti
neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují.
Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že
ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu.
Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující
modlitbu: Nejsvětější Trojice, Otče , Synu a Duchu svatý, klaním se Ti
v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a
Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve všech svatostáncích
na celém světě, na usmíření za všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost,

která Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu
Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě za obrácení ubohých hříšníků.
1. zjevení – 13. 5. 1917
13. května 1917 si Lucie Santosova, František a Hyacinta Martových hráli nahoře
na svahu Cova da Iria. Zatímco se jim pásly ovce, postavili si zídku kolem křoví.
Náhle uviděli něco jako blesk. V domění, že se blíží bouřka začali sestupovat, aby
hnali ovce k silnici. Asi v polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích
uviděli před sebou nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce.
Vycházelo z ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se octli uvnitř světla, které paní
obklopovalo a z ní se rozlévalo. Ze vzdálenosti asi půldruhého metru k nim
promluvila: „Nebojte se! Neublížím vám.“ Na otázky odkud je a co si přeje,
odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházeli po
šest příštích měsíců třináctého dne vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu kdo
jsem a co chci…“ Děti se ptaly, zda přijdou do nebe a na dvě děvčata, která před
nedávnem zemřela. Když jim Paní s laskavostí dotazy zodpověděla, zeptala se:
„Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, jako
zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ při
posledních slovech otevřela ruce a děti zalilo silné světlo, odraz paprsků, které
z jejích rukou vycházely. To světlo proniklo dětem do hrudi a do hlubin duše, takže
se viděly v Bohu, který byl tím světlem, jasněji než v zrcadle. Padly na kolena a
v duchu opakovaly andělem naučenou modlitbu. Paní pak ještě řekla: „Modlete se
každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války.“ Pak se začala
zvedat a vznášet směrem k východu a její světlo jakoby před ní otevíralo cestu do
nebeské klenby.
2. zjevení – 13. 6. 1917
13. června po modlitbě růžence spatřili Lucie, František a Hyacinta odraz blížícího
se světla a nad dubem se Paní zjevila podruhé. Na Luciinu otázku, co si přeje,
odpověděla: „Přeji si, abyste sem přišli příští měsíc 13., abyste se modlili každý
den růženec a naučili se číst. Potom vám řeknu, co chci.“ Dále Lucie přednesla své
prosby včetně vzetí do nebe. V odpovědích se mimo jiné dozvěděla, že Ježíš chce,
aby ho lidé poznali a milovali a ona mu má přitom pomoci. Také řekla, že Ježíš:
„Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému srdci.“ Lucie projevila
smutek, že zůstane na zemi sama. Paní se soucitně zeptala zda ji to hodně bolí a
dodala: „Neztrácej odvahu. Nikdy tě neopustím, mé Neposkvrněné srdce bude
tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Opět je zalila záře jejich
paprsků a před pravou dlaní Panny Marie bylo srdce ovinuté trním, které se je
zdálo probodávat. Všichni pochopili, že je to Neposkvrněné srdce Mariino,
zraňované lidskými hříchy, a že si přeje odčinění těch vin." To bylo na závěr
zjevení a všichni tři to uchovávali jako první tajemství i když jim v té věci mlčení
nebylo přikázáno.
3. zjevení – 13. 7. 1917
13. července na Cova da Iria se děti již modlily se zástupem. Paní přišla a
zopakovala své prosby. Lucie mimo další prosby požádala o zázrak a Paní ho

přislíbila v říjnu. Pokračovala: „Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště když
přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na
odčinění hříchů proti Neposkvrněnému srdci Mariinu.“ Při posledních slovech
otevřela Paní ruce a zdálo se, že záře proniká zemí a všichni tři viděli jakoby
ohnivé moře. V tom ohni ďáblové a duše, podobné průhledným a černým nebo
bronzovým žhavým uhlíkům v lidské podobě. Vznášely se v tom požáru, zmítány
plameny, které z nich šlehaly s mraky kouře, padaly na všechny strany jako jiskry
při obrovských požárech, bez tíhy a rovnováhy, za bolestného a zoufalého volání a
naříkání, které vzbuzovalo úděs a rozechvívalo hrůzou. Když vizionáři vzhlédli
k Paní, řekla jim: "Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby
je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému srdci.
Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka se
chýlí ke konci. Nepřestanou-li však urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI.
nová, krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že to je
velké znamení, kterým Bůh dává najevo, že potrestá svět za jeho zločiny válkou,
hladem, pronásledováním Církve a svatého Otce.
Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému
srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Panna Maria uvedla
předpovědi o Rusku, o pronásledování Církve, o utrpení svatého Otce i to, že
některé národy zmizí z povrchu země. Oznámení o utrpení bylo podmíněné jako
v případě II. světové války. Mnoho se naplnilo, pekelné nebezpečí ale stále hrozí.
Zbývá také přislíbený konečný triumf Mariina Neposkvrněného srdce.
O tajemstvích sdělených v tento den měly děti prozatím přikázáno mlčet. A Paní
dodala: „Když se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku: O můj
Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe
všechny duše, zvláště ty, které toho nejvíce potřebují.“ Pak zjevení skončilo jako
obvykle.
4. zjevení – 19.8.1917
13. srpna byly děti vězněny na faře a tak ke zjevení došlo později na Valinhos.
Lucie, František a Hyacinta byli vyzváni, aby 13.9. přišli na na Cova da Iria a
denně se modlili růženec. Na dotaz, co z penězi, které tam lidé nechávají, dostali
odpověď, aby se nechala udělat dvoje nosítka pro slavnost růžencové Panny Marie
a zbytek sloužil na stavbu kaple a loučila se slovy: „Modlete se, hodně se modlete a
přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně
nikdo neobětuje a nemodlí.“
5. zjevení – 13. 9. 1917
13. září Lucie, František a Hyacinta se museli protlačit zástupem, z něhož na ně
lidé volali své prosby. U dubu se s nimi začali modlit růženec. Paní přišla, opět
poprosila o modlitbu růžence. Pochválila děti za jejich oběti a stanovila hranice pro
jejich askezi s provazem. Na různé prosby odpověděla, že některé splní, některé ne.
Pak se začala vznášet.

6. zjevení – 13. 10. 1917
13. října pršelo, na Cova da Iria vybídla Lucie lid, aby zavřel deštníky a modlil se
růženec. Pak přišla Paní a řekla Lucii: „Chci ti říci, aby zde postavili k mé poctě
kapli; jsem Panna Maria, královna růžence! Modlete se nadále denně růženec.
Válka se chýlí ke konci a vojáci se brzo vrátí domů.“ Následovala Luciina prosba
za nemocné a hříšníky. K jejím žádostem o uzdravení P. M. řekla: „Některé ano,
jiné ne. Musí se polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů. Ať neurážejí Boha, byl
už tolik urážen.“ Pak rozevřela ruce a nechala je zazářit odrazem slunce; a zatímco
se vznášela vzhůru, promítlo se její světlo do slunce. Pak spatřili vedle slunce sv.
Josefa s Ježíškem a jejich žehnání; pak Krista a P. Marii Bolestnou a znovu P.
Marii jako P.M. Karmelskou, vše jak měli slíbeno.
V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční
kotouč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo
metajíce všemi směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové,
které ozařovaly oblaka, stromy, skály i lid. Pak se na několik vteřin zastavilo a
nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Ještě znovu se zastavilo a roztočilo
ještě v rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit jakoby se odpoutalo
od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad
svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70.000 lidí nejen přímo
nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního úkazu lidé
měli šaty dokonale suché.
Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, k pokání, k modlitbám za hříšníky. Chce
jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce
k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez
lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.
Zaslíbení I. sobot
Už sv. Pius X. v r. 1912 poskytl plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu
v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Benedikt XV. to v r. 1920 znovu potvrdil. Je to splnění přání Panny Marie ve
fatimských zjeveních. V roce 1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy a žádala
ji o smírnou pobožnost k jejímu Neposkvrněnému Srdci po pět za sebou jdoucích
prvních sobot v měsíci. Součástí této pobožnosti má být svatá zpověď, sv.
přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinové rozjímání o růžencových tajemstvích.
15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky sestře Konsolátě
Betrone se slovy: ?Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na
svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci? Toto Srdce je pramen mých
milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc
na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé
neposkvrněné Matky.? Spasitel v tomto zjevení žádal devět prvních sobot
zasvěcených Neposkvrněnému Srdci Mariinu, které je bytostně spojeno
s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým.

Některá zaslíbení spojená s touto smírnou
pobožností:
• vyslyšení proseb, které jsou vznášeny
s důvěrou, ještě během novény
• pomoc a podpora Neposkvrněné ve všech
životních okolnostech
• pokoj a porozumění v rodinách
• ochrana matek čekajících dítě, vyslyšení
modliteb za dítě
• obrácení hříšníků, za něž je novéna konána
• větší horlivost, pokrok ve svatosti
• povolání k duchovnímu stavu
• věrnost v kněžském a řeholním povolání
• rada a pomoc pro rodiče a představené
v jejich starostech o svěřené duše
• zvláště pro děti je přislíbena ochrana před
těžkým hříchem
Mnohé z těchto zaslíbení se často tradují tak, jako
by Srdce Ježíšovo či Srdce Mariino bylo ?automatem? na spásu, ctnostný život,
úspěch ve všem a na život zbavený utrpení, nejistot a úzkostí. Avšak ani vykonání
těchto pobožností nezbavuje člověka svobodné vůle, kterou může samozřejmě
použít ke zmaření všech těchto darů. Daná přislíbení jsou nabídkou, kterou je nutno
ve víře a naději přijmout.

Národní pouť do Říma na poděkování za papežskou návštěvu
Koncem září uplyne rok od historicky významné události pro Českou republiku, kdy
ji ve dnech 26. – 28. 9. 2009 poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi
tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní
pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 11. 2010.
Program Svatého otce v České republice byl velmi bohatý a jeho návštěva měla
široký dopad na naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup a předseda
České biskupské konference Mons. Dominik Duka OP během posledního
plenárního zasedání na začátku letošního července na Velehradě a shodují se
na tom všichni biskupové českých a moravských diecézí.
„Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím,
platí to obzvláště pro české země, neboť díky misijnímu působení svatých Cyrila
a Metoděje v 9. století získal staroslověnský jazyk poprvé psanou podobu. (...)
České země byly historicky a územně - tím, že se nacházejí v srdci evropského
kontinentu na křižovatce severu a jihu, východu a západu - místem setkávání
různých národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že to, co někdy bylo příčinou třenic,
se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role

českých zemí v intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy: občas
byly bitevním polem, častěji však mostem," uvedl Svatý otec v prvním projevu
na ruzyňském letišti těsně po příletu 26. září 2009 a na témže místě se loučil 28.
září slovy: „Ve chvíli slavnostního rozloučení vám chci vyjádřit své poděkování
za štědrou pohostinnost, které se mi dostalo během krátkého pobytu v této
nádherné zemi." Texty všech promluv a informace o průběhu návštěvy Benedikta
XVI. jsou dostupné na http://www.navstevapapeze.cz/.
Nyní budou mít možnost všichni, kteří chtějí vyjádřit papeži vděčnost za jeho
návštěvu, vykonat děkovnou pouť do Říma, srdce katolické církve.
Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria
Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá.
Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z České republiky 10.
listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském
náměstí, která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne odpoledne budou biskupové Čech,
Moravy a Slezska společně slavit mši svatou v 15.00 hodin v bazilice sv. Petra.
Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana
v Lateránu při společné mši svaté v 10.30 hodin a národní pouť bude ukončena
ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kříže
v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka.
Hlavním koordinátorem pouti ustanovila Česká biskupská konference P. Pavla
Dokládala z Královéhradecké diecéze.

Biskupství ostravsko-opavské zve na
Národní pouť do Říma ve dnech 7. 11. – 12. 11. 2010 na
poděkování Svatému otci Benediktu XVI. za jeho pastoračí
návštěvu ČR v roce 2009. Organizace pouti se pro zájemce z
ostravsko-opavské diecéze ujala CK Palomino. Šestidenní
autobusový zájezd bude vypraven z Ostravy a vedle účasti
na oficiálním programu Národní pouti zahrnuje také
prohlídku církevních a kulturních památek Říma.
Cena zájezdu 5.950,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu *** včetně polopenze,
kompletní pojištění, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD
Přihlášky a informace:
Diecézní poutní referent PhDr. Pavel Ramík: tel.: 595 170 503,
728 933 183, mail: pavel.ramik@seznam.cz

PLAN
Hodslavice
17.10.2010
24.10.2010

31.10.2010

SBÍREK
Životice u Nového Jičína

Na kostel
sv. Ondřeje
Na misie

3.10.2010

Na kostel

24.10.2010

Na vytápěni
kostela

Na opravy
kostela

24.10.2010

Na misie

1.
V nedělí 17 října pří mši sv. poděkujeme za letošní úrodu, budeme slavit
farní dožínky. Prosím o dovezeni plodu z letošní úrody do kostela v patek 15.10,
abychom mohli udělat výzdobu u obětního stolu. Předem Vám moc děkuji za
spolupráci.
2.
11. října modlitbu růžencovou povede Rodina Neposkvrněné. Pak bude
následovat mše sv. sloužena za živé a zemřelé členy Rodiny Neposkvrněné.
3.
22. října v Hodslavicích bude noční bdění a adorace Nejsvětější svatosti
oltářní - adorační a zpovědní den farnosti. O půlnocí bude sloužena mše sv. za
farníky.
4.
24. října bude v Hodslavicích křestní neděle.
5.
29. října v 9.30 hod. v Novém Jičíně bude sloužena mše svata za zemřelé
kněze s našeho děkanátu. Všichni jsou srdečně zváni.
6.
Koncem měsíce budu přijímat úmysly na mše svate na rok 2011. Terminy
kdy bude možné mše sv. objednávat na faře:
29.10
15.00 – 16.30 hod.
19.00 -19.30 hod.
30.10
8.00 – 10.00 hod.
16.00 – 17.30 hod.
1.11
8.00 – 10.00 hod.
7.
 POZOR! ZMĚNA ČASU!  DNE 31.10.2010 ZAČÍNÁ ZIMNÍ
ČAS. HODINY SE POSOUVAJÍ O HODINU ZPĚT, TJ. ZE 3.00 NA 2.00
8.
24.10.2010 – Den modliteb za misie – SBÍRKA NA SVĚTOVÉ MISIE
Zveme na Misijní mši svatou po mši svaté v 8.00 hodin proběhne již tradiční
MISIJNÍ JARMARK.

DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

3.10
Neděle

27. neděle
v mezidobí

4.10
Pondělí

Sv. František s
Assisi

5.10
Úterý

Sv. Faustyna
Kowalská

6.10
Středa

Sv. Bruno

7.10
Čtvrtek

Panna Maria
Růžencová

8.10
Pátek

sv. Simeon

9.10
Sobota

Sv. Dionýsius a
druhové

HODINA

BOHOSLUŽBY

8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

Za Františka Kudělku a
rodiče z obou stran
Za + rodiče Dobečkovy a
manžely Jeřábkovy
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za Františka a Růženu
Kyselé
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání

16.00 hod.
Životice u NJ
16.30 hod.
Životice u NJ
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice

Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za + rodiče Bradačové a
Gerykovy
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za Boženu Štecovou, rodiče
a duše v oč.
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za rodiče Horákovy,
manžely Kaňovy a syna,
duše v oč.

18.00 hod.
Hodslavice
11.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

Volná mše sv.

Svatba
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za Anežku a Františka
Grussmanovy, dceru Vlastu
a tetu Annu Pavelkovou a
celou rodinu

DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

10.10
Neděle

28. neděle
v mezidobí

11.10
Pondělí

Sv. German

12.10
Úterý

Sv. Radim

13.10
Středa

Sv. Eduard

14.10
Čtvrtek

Sv. Kalikst I.

15.10
Pátek

Sv. Terezie
od Ježíše

16.10
Sobota

Sv. Hedvika

17.10
Neděle

29. neděle
v mezidobí
DOŽÍNKY

HODINA

BOHOSLUŽBY

8.00 hod.
Za Josefa a Cecílii
Hodslavice Neradilovi a celou ++ rodinu
9.30 hod.
Za + rodiče Dobečkovy a
manžely Jeřábkovy
Životice u NJ
17.30 hod.
Modlitba svatého růžence a
Hodslavice
svátostné požehnání
18.00 hod.
Za živé a ++ členy Rodiny
Hodslavice
Neposkvrněne
17.30 hod.
Modlitba svatého růžence a
Hodslavice
svátostné požehnání
Za Josefa Hasalíka,
18.00 hod.
manželku a rodiče
Hodslavice
z obou stran

16.00 hod.
Modlitba svatého růžence a
Životice u NJ
svátostné požehnání
16.30 hod.
Na jistý úmysl
Životice u NJ
17.30 hod.
Modlitba svatého růžence a
Hodslavice
svátostné požehnání
18.00 hod. Za Hedviku a Josefa Dobiáše
Hodslavice
a 2 zetě Vojtěcha a Josefa
17.30 hod.
Modlitba svatého růžence a
Hodslavice
svátostné požehnání
Za + Marii Bartoňovou, za
18.00 hod.
pomoc Boží, ochranu a
Hodslavice
zdravi pro celou rodinu
17.30 hod.
Modlitba svatého růžence a
Hodslavice
svátostné požehnání
18.00 hod.
Volná mše sv.
Hodslavice
Za Josefa Kudělku, syna,
8.00 hod.
rodiče z obou stran a živou
Hodslavice
rodinu
9.30 hod.
Na jistý úmysl
Životice u NJ

DEN
18.10
Pondělí

LITURGICKÁ
OSLAVA
Sv. Lukáš,
evangelista

19.10
Úterý

Sv. Pavel
od kříže

20.10
Středa

Sv. Irena

21.10
Čtvrtek

22.10
Pátek

23.10
Sobota

24.10
Neděle

Sv. Hilarion

Sv. Marie
Salome

Sv. Jan
Kapistránský

30. neděle
v mezidobí

HODINA

BOHOSLUŽBY

17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání

16.00 hod.
Životice u NJ
16.30 hod.
Životice u NJ
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice

Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za + rodiče Gerykovy,
syna a snachu
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání

18.00 hod.
Hodslavice
19.00 – 24.00
Hodslavice
24.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

Volná mše sv.
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Volná mše sv.

Volná mše sv.
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za Josefa Horáka, Anežku
Tomanovou a celou rodinu
Tomanovou a duše v oč.
Adorace NSO
Za farníky
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Volná mše sv.

8.00 hod.
Hodslavice

Za Anežku, Marii, Josefa
Tomana a rodiče
z obou stran

9.30 hod.
Životice u NJ

Na jistý úmysl

DEN
25.10
Pondělí

LITURGICKÁ
OSLAVA
Sv. Kryšpín

26.10
Úterý

HODINA

BOHOSLUŽBY

17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání

8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ

Za Evu Pokornou, babičku
Glupčíkovou a zetě

Volná mše sv.
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Volná mše sv.

27.10
Středa
28.10
Čtvrtek

Svátek sv.
Šimona a Judy

29.10
Pátek

30.10
Sobota

Sv. Marcel

31.10
Neděle

31. neděle
v mezidobí

Na jistý úmysl
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Volná mše sv.
Modlitba svatého růžence a
svátostné požehnání
Za + otce Jana Bittnera
Za Karla Jančalka
Za + Roberta Maršálka,
rodiče z obou stran a sestry
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