
PPOOŘŘAADD BBOOHHOOSSLLUUŽŽEEBB:: 1155.. -- 2222.. ččeerrvveennccee 22001188
DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠE SV.

PUSTIMĚŘ
8.00

za farnosti Pustiměř,
Drysice a Podivice

NEDĚLE
15. července

1155.. NNEEDDĚĚLLEE
VV MMEEZZIIDDOOBBÍÍ

DRYSICE
9.30

za + Jindřicha KLUDÁKA, 
manželku, děti, snachu, zetě 

a Boží požehnání pro živou r.

PODIVICE
11.00

za + Annu MARÁKOVOU, 
manžela, dceru a Boží 

požehnání pro živou rodinu

PONDĚLÍ
16. července

PANNA MARIA 

KARMELSKÁ

PUSTIMĚŘ
18.00

za Boží požehnání pro rodinu 
GAZDÍKOVU a LEKEŠOVU

ÚTERÝ
17. července

BL. ČESLAV A SV. HYACINT,
KNĚŽÍ

PODIVICE
8.00

za Boží požehnání pro rodinu 
BENÍČKOVU a BUČKOVU

STŘEDA
18. července

STŘEDA

15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

DRYSICE
18.00

za + rodiče KAŠOKOVY 
a ŠŤASTNÝCH

ČTVRTEK
19. července

ČTVRTEK

15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

PUSTIMĚŘ
18.00

za +Františku SPISAROVOU, 
manžela a dceru Marii

PÁTEK
20. července

SV. APOLINÁŘ,
BISKUP A MUČEDNÍK

PUSTIMĚŘ
18.00

za + Annu KOUTNOU, 
rodiče a sourozence

SOBOTA
21. července

SV. VAVŘINEC Z BRINDISI,
KNĚZ A UČITEL CÍRKVE

PODIVICE
8.00

za + Zdenku a Theodora
MARÁKOVY, +bratry a rodiče

PUSTIMĚŘ
8.00

za + Annu a Františka 
KNAPOVY, živou a + rodinu

NEDĚLE
22. července

1166.. NNEEDDĚĚLLEE
VV MMEEZZIIDDOOBBÍÍ

DRYSICE
9.30

za + Annu KREJČÍ, manžela, 
děti, a za dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu

PODIVICE
11.00

za + Dominika TRÁVNÍČKA, 
živou a zemřelou rodinu

...... „„VVrrááttiillii jjssmmee ssee bboohhuužžeell ddoo ččaassůů EElliiááššoovvýýcchh!!
ŽŽiijjeemmee vv ddoobběě,, kkddyy ssee nnaa BBoohhaa zzaappoommnněělloo,,
ooddssuunnuull ssee ssttrraannoouu,, ppooppřřeellaa ssee jjeehhoo eexxiisstteennccee,, aa
jjeeddnnáá ssee ttaakk,, jjaakkoo bbyy nneeeexxiissttoovvaall:: aallee kkoonncceennttrraaččnníí
ttáábboorryy jjssoouu ttuu,, aabbyy uukkáázzaallyy,, žžee kkddyyžž ssee ppooppřřee
BBůůhh,, ppooppřřee ssee ii ččlloovvěěkk.. NNaa ttoommttoo mmííssttěě,, kkddee
zznnoovvuu zzaazznněěllaa vvííttěězznnáá sslloovvaa pprroorrookkaa,, ii mmyy ddnneess
vveeččeerr ooppaakkuujjeemmee:: PPáánn jjee BBůůhh,, PPáánn jjee BBůůhh!!...... TTaaddyy
nnaa KKaarrmmeelluu,, nnaa MMaarriiiinněě hhoořřee,, ppřřeedd nneezzmměěrrnnoossttíí
nneebbee aa ššíířříí mmoořřee,, kktteerréé ssee ppoodd nnáámmii vv rraajjsskkéémm
ppoohhlleedduu ootteevvíírráá,, ddooddeejjmmee:: jjee ss nnáámmii ttaakkéé MMaarriiaa,,
HHvvěězzddaa mmoořřsskkáá.. MMooddlleemmee ssee kk nníí sslloovvyy ssvvaattééhhoo
BBeerrnnaarrddaa:: „„MMaarriiaa!! TToottoo jjmméénnoo zznnaammeennáá HHvvěězzddaa
mmoořřsskkáá.. VVzzddoouuvvaajjíí--llii ssee vviicchhrryy ppookkuuššeenníí,, nnaarráážžííšš--
llii nnaa úútteessyy ssoouužžeenníí,, kk hhvvěězzdděě ssee ddíívveejj,, vvzzýývveejj
MMaarriiii ...... JJssii--llii ppoodděěššeenn vveelliikkoossttíí ssvvýýcchh hhřříícchhůů,,
zzmmaatteenn nneeččiissttýýmm ssvvěěddoommíímm,, uussttrraaššeenn ppřřííssnnoossttíí
ssoouudduu,, aa uužž uužž ttěě ppoohhllccuujjee ttůůňň mmaalloommyyssllnnoossttii
aa pprrooppaasstt zzoouuffaallssttvvíí,, mmyyssllii nnaa MMaarriiii..
VV nneebbeezzppeeččíícchh,, vv úúzzkkoosstteecchh,, vv ppoocchhyybbnnoosstteecchh,,

mmyyssllii nnaa MMaarriiii,, vvzzýývveejj MMaarriiii.. SSttáállee jjii mměějj nnaa rrtteecchh,, ssttáállee jjii mměějj vv ssrrddccii““.. ((GGiioovvaannnnii kkaarrddiinnááll CCooppppaa,, ččeessttnnýý oobbččaann DDrryyssiicc,,
vv hhoommíílliiii nnaa HHoořřee KKaarrmmeell,, HHaaiiffaa,, IIzzrraaeell,, PPeerreeggrriinnaattiioo aadd FFoonntteess SSaalluuttiiss,, 2255.. úúnnoorraa 22001133))..




