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říjen v naší farnosti 

 S patronem našeho farního kostela svatého Františka chceme každý nový den 

děkovat za náš krásný kraj, místo, ve kterém žijeme a chránit životní prostředí. 

Připojujeme se ke chvalozpěvu svatého Františka: 

Chvalozpěv stvoření sv. Františka 

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, 

tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. 

Patří tobě jedinému, Nejvyšší, 

a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. 

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil, 

zvláště pak bratr slunce, 

neboť on je den a dává nám světlo, 

je krásný a září velkým leskem, 

vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem. 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy, 

stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné. 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr 

a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, 

kterým živíš své tvory. 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, 

která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc, 

a on je pěkný, příjemný, mocný a silný. 
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Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, 

která nás živí a slouží nám 

a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu. 

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku 

a snášejí nemoci a soužení. 

Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty, 

Nejvyšší, dáš jim korunu. 

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, 

žádný živý člověk jí nemůže uniknout. 

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších. 

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí, 

neboť druhá smrt jim neublíží. 

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu 

a služte mu s velikou pokorou. 

                                                     

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc říjen 

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi 

Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl 

na odpovědnosti v církevních institucích. 

Národní úmysl  

Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, 

šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným. 

 

Pamatujme na mého řádového spolubratra P. Tomáše Gregůrka O.Cr., 

který 3.10.2020 přijal z rukou pana biskupa Nuzíka v kostele sv. Františka u Karlova 

mostu kněžské svěcení. Až bude mít možnost, rád nás navštíví se svým novokněžským 

požehnáním. 

 

Do nového měsíce Vám všem žehná a modlitbou provází  

P. Josef Andrejčák O.Cr. 


