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ADVENT  
POKLAD JMÉNEM ADVENT 
Jistě všichni víme, že slovo „ad-
ventus” znamená PŘÍCHOD. A 
každého hned napadne, že se zde 
logicky myslí příchod Ježíše 
Krista. Už malé děti ví, že první 
příchod, který si v Adventu při-
pomínáme, je příchod malého 
Ježíška do Betléma. Ti starší už 
také ví, že v Adventu si připomí-
náme i druhý příchod - Ježíše na 
konci časů. Tyto dvě události neovlivníme, první se stala a dru-
há se stane. A teď přichází na řadu ten zakopaný poklad Adven-
tu. On totiž existuje ještě příchod třetí! A tím je jediný příchod, 
který můžeme ovlivnit. Je to příchod Ježíše do našeho srdce. To 
je ten poklad, o který tady jde. Možná si říkáme, že to není žád-
ná novinka. Ale zkusili jsme někdy během Adventu tento poklad 
objevit a vykopat?   
„Co by Ti prospělo, že se Ježíš narodil v Betlémě, když se ne-
narodil ve Tvém srdci.” 

ADVENTNÍ VĚNEC 
Důležité je si pamatovat, že při hledání pokladu se musíme peč-
livě dívat kolem sebe a hledat Boží stopy v obyčejných věcech.  
Tak třeba adventní věnec - skoro každý ho má doma, ale ne 
každý ho chápe a využívá. 
KDE SE VZAL? 
Vše začalo asi před 180 lety v německém městě Hamburk. Byla 
tam škola pro opuštěné děti, pro které byly Vánoce největším 
svátkem celého roku a nemohly se jich dočkat. A protože se 
před Vánocemi svého učitele pořád ptaly, kdy už přijdou, roz-
hodl se, že jim udělá názornou pomůcku. Před Vánocemi r. 1839 
teda ke stropu pověsil dřevěný kruh se svícemi. Dal jich po ob-
vodu 24 - na každý den Adventu jednu (4 velké bílé pro neděle 
a 20 malých červených pro všední dny). Každý den o přestávce 
a později brzy ráno za tmy se děti u věnce scházely a během 
krátké modlitby zapálily 1 svíčku. Poznaly tak bezpečně dle 
přibývajícího světla a počtu zapálených svíček, kdy Vánoce 
přesně přijdou. Postupem času se pak začala v domově pro 
opuštěné děti zdobit celá jídelna jedlovými větvičkami a stejně 
tak byl ozdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi 
rychle. V kostele byl poprvé adventní věnec v Cáchách, měl však 
jen 4 svíce. 
CO ZNAMENÁ? 
KRUH nemá začátek ani konec. Je to symbol Boha, který je věč-
ný, bez začátku i bez konce. Větve jehličí jsou stále zelené, stále 
živé. Symbolizují Ježíše Krista, který zemřel, ale vstal z mrtvých 
a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše nesmr-
telné duše.  
ČTYŘI SVÍCE symbolizují 4 týdny adventního období. Každou 
zapálenou svící přibývá světlo a to nám připomíná, že čas naro-
zení Ježíše, který řekl, že je Světlo světa, se blíží. Dle tradice je 
barva svící fialová, což je barva důstojnosti, kajícnosti a obráce-
ní. Jedna svíce někdy bývá růžová a zapaluje se na 3. neděli 
adventní, které se říká Gaudate (lat. radujte se). Připomíná nám, 
že vánoční radost už je téměř zde. 
CO S NÍM MŮŽEME UDĚLAT? 
První a základní věc je obstarat si ho. Ideální je vyrobit si ho 

sami či s rodinou. Ale věnec není na ozdobu! Pořiďme si ho 
kvůli tomu, aby byl pro nás místem setkávání a modlitby. 
1. TÝDEN - OČEKÁVÁNÍ 
„Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo. Dobrý Bože, buď 
s námi v těchto dlouhých a temných dnech, když čekáme na naro-
zení Tvého Syna. Amen.” 
2. TÝDEN - ZVĚSTOVÁNÍ 
„Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo. Dobrý Bože, pomoz 
nám myslet na ty, kteří se nemají tak dobře jako my. Vždyť i Tvůj 
Syn se narodil do chudé stáje a pastýři Mu přinesli dary. Amen.” 
3. TÝDEN - RADOST 
„Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo. Dobrý Bože, jsme Ti 
vděčni za Tvoje dary a radujeme se z toho největšího - Tvého Syna 
Ježíše Krista. Amen.” 
4. TÝDEN - NAPLNĚNÍ 
„Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo. Dobrý Bože, požehnej 
nám, když chceme dnes přivítat Tvého Syna v našem domě a na-
šich srdcích. Amen.” 

RORÁTY 
Zajít alespoň jednou na roráty (ranní mši) je důležité. Proč? 
- překonáme lenost a nechuť a můžeme je obětovat za někoho, 
kdo to skutečně potřebuje 
- když půjdeme tmou na mši, můžeme si připomenout nevlídno 
a tmu, do které se narodil Ježíš 
- světlo svíce při mši sv. nám ukazuje onen plamínek naděje, 
který Bůh rozsvítil v našem světě skrze narození Ježíše 
- máme možnost zpívat v kostele písně, které zpíváme jen 4 
týdny v roce, mluví o naději, Marii, o očekávání, příchodu, spáse, 
Kristu…zkrátka klíčových tématech života křesťana 
TROCHU HISTORIE 
Jde o ranní mši sv. k Panně Marii, které jsou doprovázený litur-
gickými texty. Tradici zavedl Karel IV. a slouží se dodnes. 
V době 1. republiky chodily na roráty celé rodiny, lidé si rozsvě-
covali lampičky a ještě za tmy vyráželi do kostela. Název roráty 
dostala ranní mše dle úvodní písně „Roratecoeli”, ve které se 
zpívá o příslibu spásy pro každého z nás. Kardinál M. Vlk řekl: 
„Smyslem rorátů je přinášet naději, perspektivu. A to do dnešní 
situace světa je úžasná věc.” Roráty jsou o tajemství, kde se se-
tkává anděl s Marií, kde se setkává nebe se zemí a hovoří spolu. 
INSPIRACE NA ADVENT 
1. VYTVOŘME SI ČAS 
Mnoho práce, úklid, pečení, dárky,...téměř řádný čas a samý 
shon. Znám tajemství. MÁME ČAS! Přesně tolik, jako všichni 
ostatní - 24 hodin. A pamatujme si, že pro to, co je pro nás důle-
žité, si čas vždy najdeme (budeme-li čekat, až nějaký zbude, 
nezbude nám obvykle žádný).  
2. ČTĚME BIBLI 
Na každou adventní neděli jsou speciálně vybrané body z bible. 
Udělejme si pár minut každý týden, přečtěme si je (aspoň jedno 
evangelium) a uvažujme nad nimi. Nechme Boha chvíli mluvit 
v Jeho slovu. Vždyť slovo se stalo tělem… 
3. MODLEME SE 
Jde o to, vytvořit si kvalitní čas na kreativní setkání s Bohem. 
4. PRVNÍCH A POSLEDNÍCH 15 MINUT 
Dejme si pozor, čemu věnujeme v Adventu svých prvních a 
posledních 15 minut každého dne. Věnujme první a poslední 
minuty Bohu! 
5. PODPOŘME NĚKOHO 
Nezapomínejme na ty, kteří to potřebují více, než my. Buďme



štědří nejenom hmotně, ale stačí i pozdravení nebo úsměv. 
Hlavní téma Adventu je DAR. Bůh nám daroval svého Syna. A to 
kvůli Němu máme být štědří. 
6. ZPOVĚĎ 
Aby Bůh mohl přijít do našeho srdce, musí tam mít prostor. A 
ten se dělá, mimo jiné, i kvalitní zpovědí. Nebojme se a zajděme 
ke zpovědi s představou, že Bůh se už nemůže dočkat, až nás 
obejme jako své dcery či syny. 

 
MODLITBY NA ADVENT 
Milosrdný Bože, začíná adventní doba. 
Cítím v sobě hlubokou touhu tento čas intenzivně prožít. 
Rád vzpomínám na to,  
jak se mě jako dítěte tato doba dotýkala. 
Avšak v posledních letech šel často Advent jakoby mimo mě. 
Nemohl jsem najít čas k tomu, abych si tiše sedl  
a čekal na Tebe a na Tvůj příchod. 
Musím nejprve přijít sám k sobě,  
abych mohl rozevřít náruč pro Tvůj příchod. 
Vím, že ze sebe nemohu vyloudit pocit dětství. 
Ale prosím Tě, probuď ve mně touhu po Tobě. 
Přiveď mě do kontaktu s touhou mého srdce po světle  
a lásce, bezpečí a domově,  
s touhou po tom, co žádné oko nespatřilo  
a co nikdy nevstoupilo do žádného lidského srdce. 
Ukaž mi, že žádné mé touhy nemohou být utišeny  
žádným člověkem a žádnými vnějšími uspokojeními,  
nýbrž pouze Tebou. 
Rozšiř mé srdce, aby Tě mohlo přijmout,  
a veď mě do hlubokého ticha,  
kde Tě budu tušit v základech svého srdce. 
Když Tě v sobě pocítím, pak bude Advent ve mně,  
pak jsi přišel do mého srdce. 
Pak odpadnou všechny vnějškovosti a já pocítím,  
kdo jsem před Tebou. 
Dej, abych v této adventní době přišel k Tobě a sobě samému, 
aby se mi Tvůj příchod stal skutečně spásou. Amen. 
 
Bože svatý a věčný, který jsi byl, který jsi a který přicházíš, 
děkujeme ti za čas adventu. Probouzej v nás novou naději a 
radostné očekávání příchodu tvého Syna Ježíše Krista. 
Děkujeme ti, že v něm chceš dát všem lidem poznat plnost 
světla své lásky. 
Modlíme se za všechny křesťany a za své bližní. 
Dej, abychom neupadali do lhostejnosti a rezignace, když 
nevidíme viditelné znamení tvé blízkosti. 
Buď s námi v každé zkoušce, zmatku a neklidu. 
Dej, aby lidé opustili cestu lži, neupřímnosti a nenávisti, a 
hledali cesty pokoje a smíření. Děkujeme ti, že neseš naše 
starosti a chceš dávat našemu životu dobrý směr. 
Očekáváme světlo tvé spásy v Ježíši Kristu, které je mocnější 
než všechny temnosti. 
Tobě buď sláva, Bože v Kristu, nyní i stále. Amen.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

„Toto vám bude znamením: naleznete děťátko v plenkách, 
položené do jeslí.” (Lk 2,12)  

Drazí farníci, zapálením první svíčky na adventním věnci se nám v 
našem životě opět naskytuje příležitost prožít jeden z nejkrásněj-
ších časů, a to ten vánoční. Adventní svíce hoří a je jen na nás, jak 
budeme následující 4 týdny prožívat. Budeme ve shonu a stresu 
nebo v pokoji a pokoře? Dokážeme připravit sami sebe na příchod 
Krista? Co je pro nás skutečnou podstatou a hodnotou Vánoc? 
Berme si příklad od dětí. V tomto čase se jim rozzáří očka od rados-
ti, s jakou rozbalují dárky, sledují doma pohádky, ochotně pociťují, 
že musí doma pomáhat, zvláštním způsobem poslouchají a hlásí se 
k pokoře, strategicky věší baňky na vánoční stromeček, rozsvěcují 
světýlka, ušpiní celou kuchyň při pečení perníků. Sami ale pociťují, 

že „něco” nové přichází. Jenže to „něco” je spíše Někdo a tím Ně-
kým je Ježíš. Narodil se také jako malé miminko. Ve špinavé stáji 
Jej uložili do jesliček. Přesto se Mu jako Králi přišli poklonit lidé z 
daleka. Malému děťátku…Ježíš přichází na tento svět jako malé 
dítě a my se od Něj můžeme mnohému naučit. Být jako nemluvně 
a možná v období adventu trochu ztišit svou duši a čekat na pří-
chod toho, který položil za nás svůj život, navždy nás zbavil pout 
hříchu a přijde znovu ve své slávě. Ano, On, který se narodil ve 
stáji. Předcházelo tomu jedno malé, ale podle mě naprosto nejdů-
ležitější slovo v dějinách: „Fiat.” Panna Maria, dokonalá nositelka 
Boží vůle, přijala od Boha povolání stát se Boží Matkou. Po jejím 
vzoru otevírejme Bohu i my svá srdce a nebojme se prosit za Jeho 
vůli v tomto čase. Protože do srdce, ať už je bolavé, hledající, zra-
něné, naplněné nebo prázdné, se On narodí. Jsme ochotni připra-
vit Mu cestu? Uplyne ještě dlouhá doba, než se rozsvítí 4. svíčka, 
ale nečekejme zbytečně na poslední chvíli. Správná příprava na 
začátku bude znamenat srdce plné lásky po celý advent. A co dělá 
takové srdce? Přináší povzbudivé slovo, objímá, pomáhá druhým 
dobrým skutkem, odpouští, chrání slabé, dává víru malověrným, 
drží kolísající a hlavně ROZDÁVÁ LÁSKU! A Ten, díky kterému toto 
všechno naše srdce dokáže, je právě Ježíš, malé děťátko v jeslič-
kách…                                                                                                L. F. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

FRANTIŠKŮV DÁREK 
„Mám ještě něco udělat?“ Zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázd-
něný ředitel mrkl na hodinky a prohlédl si diář. „Už bychom měli 
být pryč. Teď už moc práce neuděláme.“ Sekretářka se usmála: 
„Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, že za 3 
dny jsou Vánoce.“ “Ještě že jste mi to připomněla!“ Ředitel si po-
vzdechl. „Bojím se, že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš prá-
vem, protože mám na rodinu tak málo času. Když večer přijdu 
domů, syn už spí. Skoro nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň 
o Vánocích chci, aby ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže... 
kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. 
Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“ Sekretář-
ka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že 
vaše příkazy vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“ „ Proč 
ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou mu nemůžu kou-
pit? Ukažte mi ten seznam!“ Sekretářka mu mlčky podala synův 
dopis. Ředitel si ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, 
aby sis celý příští rok pro mne každý den (nebo skoro každý den) 
našel půlhodinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František.“ Sice je 
něco podobného každou chvíli slyšet, ale nejspíš potřebujeme, aby 
se takové připomínky neustále opakovaly... Určitě by pod takovým 
dopisem (ne zrovna tatínkovi) mohl být podepsaný každý z nás…. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Drazí farníci,  
přeji a vyprošuji Vám, aby Ježíš, Světlo světa, 
narozené v Betlémě, přišlo se svým pokojem, 
láskou, radostí a nadějí do srdce každého 
z nás, do našich rodin a domovů. 
                                        P. Marek Kurzyński MIC 



VÁNOČNÍ POHÁDKA 
Jste rádi, že jsou Vánoce? 
Já moc. A chtěl bych Vám říct jednu pohádku, kterou jsem před 
několika lety slyšel. 
Bude o zlém vlkovi. 
Představte si noc, kdy se narodil Pán Ježíš... 
A podívejme se o kousek dál, do jiné země. K pastýřům. Pastýři 
měli své ovečky, starali se o ně, ale v jejich blízkosti žil také zlý vlk, 
který byl nejen zlý, ale i úskočný, a vždycky, když pastýři trochu 
nedávali pozor, tak některou z nich chytil a roztrhal. Pastýři se ho 
báli a neměli ho vůbec rádi. Vždycky po něm házeli kamení a snažili 
se ho zahnat. 
Až se jednou stalo něco zvláštního. Pastýři slyšeli, že se narodil Pán 
Ježíš a řekli si, že se tam půjdou podívat. 
Vlk se zaradoval - nikdo nehlídá stádo, nikdo mě nebude zahánět, 
to si naloupím a roztrhám ovcí! Ale najednou ho přemohla zvěda-
vost. Řekl si: To je zvláštní. To pastýři ještě nikdy neudělali, aby 
takhle odešli pryč. To se musím jít podívat, kde jsou a co dělají... 
A tak se za nimi plížil, schovával se za keři, aby ho neviděli, až se 
dostal ke stáji, kde byla jeskyňka a v ní Panna Maria, svatý Josef a v 
jesličkách byl položený Ježíšek. Vlk tiše stál a díval se, co se bude 
dít. Viděl, jak se pastýři radují, a pomyslel si, že počká, až odejdou a 
podívá se víc zblízka, aby mu nic neuteklo. 
Pastýři po chvíli opravdu odešli a kolem se rozhostil klid. Tak velký 
klid, že se Panně Marii i svatému Josefovi začaly zavírat oči. Teď je 
ta správná chvíle, řekl si vlk. Teď je všechny sežeru. A začnu od 
toho nejmenšího... 
Vlk se krok za krokem plížil k jesličkám. Opatrně a tiše, aby nezpů-
sobil nějaký šramot. A už byl kousek od jesliček. Chystal se skočit … 
a v tom se na něj Pán Ježíš podíval a usmál se. To se vlkovi ještě 
nikdy nestalo, že by se na něho někdo usmál. A co víc - Ježíš jej 
pohladil! To se mu teprve nikdy nestalo, protože všichni na něj 
vždycky jen nadávali nebo po něm házeli kamení. 
Ale pak se stalo ještě něco: když se na něj Ježíš usmál a když ho 
pohladil, praskla vlkovi kůže a z té vlčí kůže vylezl člověk. Takový, 
jakého Bůh chtěl mít. A člověk začal chválit Boha a děkovat mu za 
to, že ho takovým způsobem proměnil. 
No, a to je konec pohádky. Kdo jí porozuměl, ten ví, o čem jsou 
Vánoce. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SVATÍ MĚSÍCE PROSINCE 

Svatá Barbora (4. 12.) 
Patří mezi svaté mučednice s nemalým 
významem, o kterých se však nedocho-
valo mnoho spolehlivých písemných 
zpráv. Žila a zemřela v Nikomédii jako 
panna a mučednice. Splnila se na ní 
Ježíšova předpověď, že "nepřítelem 
člověka bude jeho vlastní rodina". (Mt 
10,36) Legenda ji uvádí jako krásnou 
dceru zámožného Dioskura, který byl 
velkým nepřítelem křesťanů, jejichž učení se Barbora snažila po-
znat. Dioskuros chtěl svou dceru ohlídat před jejich vlivem a uvěz-
nil ji do věže, kde jí snad nemělo chybět nic, než svoboda. Při jedné 
z otcových cest se údajně domluvila se zedníky na udělání třetího 
okna, ač do jejího vězení byla naplánovaná jen dvě. Barbora chtěla, 
aby jí připomínaly Nejsvětější Trojici, v jejíž společnosti toužila žít. 
Po otcově návratu následovalo vyslýchání. Někde se uvádí, že v 
době otcovy nepřítomnosti přijala i svátost křtu a když se mu při-
znala, že chce náležet jen Kristu, byla před jeho hněvem dočasně 
ukryta do země. Některé verze uvádějí, že se skrývala v jeskyni. 
Podle legendárního vyprávění, zatímco otec pro ni chystal krutá 
muka, ona rozjímala o umučení Krista a čerpala tak sílu, aby pro 
něho dokázala snést všechno.  
Patronka horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrý-
vačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, 

zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek; zajatců; dělostřelectva; hasičů; 
umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při 
bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice 
v nouzi 
Atributy: dělo, kalich (často s hostií), kniha, meč, paví pera, věž (s 
třemi okny); bývá vyobrazována ve společnosti dalších 13 pomoc-
níků v nouzi 

Svatý Silvestr (31. 12.)  
Pocházel z Říma a církev spravoval v letech 314-335. Byl papežem 
uznávaným biskupy z Východu i ze Západu, kteří s úctou přijímali 
jeho vyslance na sněmech. Za jeho pontifikátu došlo k proměně 
pohanského Říma na křesťanský, vyrůstaly nejvýznamnější římské 

chrámy a konaly se důležité koncily. Zaváděl 
církevní disciplínu a usiloval o zvelebení boho-
služeb. Silvestr I. prosadil zákony ohledně otro-
ků a svěcení svátků, neděli vyhlásil za povinný 
sváteční den. Možná až s velkou střízlivostí je 
hodnocen jako klidný a rozvážný muž, který se 
snažil vyhnout srážkám a dal přednost nená-
padnému budování církve. Jedni o něm říkají, že 
zůstával záměrně v pozadí, aby se vyhnul zby-

tečným konfliktům s energickým císařem a druzí, že se s nemalou 
odvahou stavěl proti němu, když bylo třeba hájit zájmy církve. 
Silvestr I. byl údajně známý jako papež plný Ducha svatého, vynika-
jící moudrostí i horlivostí pro čest Boží, s velkou láskou k bližním, 
zvláště k chudým. Ke kajícím hříšníkům byl laskavý a mírný. Jeho 
hlavní cíl a bojový úkol se týkal Boha a duší. 
Patron zedníků a kameníků. 
Atributy: křest, volek, drak, obraz sv. Petra a Pavla 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. SETKÁNÍ SCHOL  
V sobotu 17. 11. jsme se se scholou zúčastnili 12. setkání schol v 
Lidečku. Program začal mší svatou, kterou sloužil Mons. Jan Grau-
bner. Téma celého setkání bylo: „Vy jste sůl země a světlo světa“, 
k tomu jsme si vyslechli i krásné kázání. Pak následovaly přehlídky 
jednotlivých schol. Pro 
děti byl celý den zajištěn 
i zábavný program: zdo-
bení perníčků, výroba 
soli do koupele, malová-
ní na obličej a pletení 
copánků. Nechyběla ani 
bubble show, ze které 
byly děti opravdu nad-
šené. Celý den jsme si užili a večer jsme si společně zatancovali při 
koncertu skupiny M & Men's.  
                                                                                (nedašovská scholka)                                                                                                                                                                                  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Život je nádherný, překrásný, úžasný, 

neboť Ty, Pane, se mnou jsi a já s Tebou. 

V srdci mém přebýváš a mně krásně je, 

láskou mně přikrýváš, pokoj Tvůj mně zahřeje. 

Pane, já šťastný jsem, neboť se usmíváš, 

život můj smysl má, vždyť jsi se mnou. 

Po cestě za Tebou chci kráčet každý den, 

srdce své sdílet chci s Tebou. 

V dlani své svou radost uschovám, 

ať vítr nevezme jí s sebou. 

Tvou píseň, Pane, v srdci uchovám, 

ať navěky zůstaneš se mnou... 

Děkuji Ti, Pane… 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PROSINEC  
1. 12.  (SO) 7:00 Za + Ludmilu Šenkeříkovou, ochranu a pomoc Boží pro ž. rod. Šenkeříkovou, Hořákovou a Šteruskou, Ne 260 

2. 12.  (NE) 7:15 Za + Josefa Holbu (10. výročí úmrtí), + manželku, + sourozence, + rodiče a prarodiče z obou stran; poděkování 

  za dožití 40-ti let manželství s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu Hacajovou a Holbovou, Ne 364

  9:00 Za + rodiče Josefa a Boženu, jejich + příbuzné, za + manžele Vaculíkovy a Marii Matyášovou, s prosbou o Boží 

  požehnání, dar víry a každodenní ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 193 
  10:30 Za farníky 
3. 12.  (PO) Za + Františka Naňáka, + sestru, + švagra, + rodiče a prarodiče a za duše v očistci 
4. 12.  (ÚT) Za + Aloise, Ladislava a Josefa Šenkeříkovy, + Annu Šenkeříkovou a za živou rodinu, Ne 267 
5. 12 (ST) 6:30 Za + rodiče Šenkeříkovy, dcery, syny, zetě a vnuky, Ná 22 
6. 12.  (ČT) Za + rodiče Holbovy, jejich syna, rodiče Matúšů a za nemocného vnuka a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
7. 12.  (PÁ)  7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Poděkování za dožití 65-ti let Marie, s prosbou o zdraví, ochranu a pomoc Boží pro ni i celou rodinu, za + rodi-
  če z obou stran, + bratra, + švagrovou, 2 + švagry a duše v očistci, Ná 162 
8. 12.  (SO) 7:00 Za + Zdeňka Mráze a za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 181 
9. 12.  (NE) 7:15 Za + Josefa Kolínka, rodiče z obou stran, 2 švagry, Aloisii, rodiče Mozgvovy, Daňovy, Valčíkovy, dar zdraví a 
  ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 270 
  9:00 Za + Annu a Františka Vaňkovy, rodiče z obou stran, za + příbuzné, dar zdraví, ochranu Boží a Panny Marie pro 
  celou živou rodinu, NL 97 
  10:30 Za farníky 
10. 12.  (PO) Za + Anastázii Trochtovou a + manžela, s prosbou o dar věčného života a Boží požehnání pro celou živou rodinu Troch-
  tovou a Novosádovou, Ná 47 
11. 12.  (ÚT) Za + Jaroslava Fojtíka, + rodiče z obou stran a sourozence a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 257 
12. 12.  (ST) 6:30 Za + Martu a Františka Velecha, jejich rodiče, ochranu Boží pro živou rodinu, NL 130 
13. 12.  (ČT) 7:00 Za + rodiče z obou stran a za Boží požehnání pro živou rodinu Chamajovou 
14. 12.  (PÁ) Za + Anežku a Jana Káňovy, Ná 97 
15. 12.  (SO) 7:00 Za + Anežku a Milana Gašpárkovy, + rodiče Vaculíkovy, + prarodiče Lysákovy, ochranu a pomoc Boží pro živou 
  rodinu Fojtíkovou, Ne 198 
16. 12.  (NE) 7:15 Za + Antonína Crkoně, syna Antonína, + rodiče Fojtíkovy a Crkoňovy, ochranu a pomoc Boží pro ž. rod., NL 141 
  9:00 Za + Aloise Dořáka, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci, NL 101 
  10:30 Za farníky 
17. 12. (PO) 7:00 Za + Naďu a Kristýnu a sílu pro manžela, Ne 187 
18. 12.  (ÚT) 7:00 Za + Anežku Fojtíkovou, syna Františka a + rodiče Gáborovy, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu. 
19. 12.  (ST) 6:30 Za + manžela Miroslava, + rodiče z obou stran, bratra, švagra a švagrovou a ochranu Panny Marie pro živou 
  rodinu Vaňkovou z Návojné, Ná 147 
20. 12.   (ČT) Za + rodiče Pacíkovy a Vaňkovy a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu Pacíkovou, NL 175 
21. 12. (PÁ) Za + rodiče Josefa a Bohumilu Matúšů, + příbuzné a duše v očistci, Ne 187 
22. 12.  (SO) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy a Tillovy, rodinu Hlásnou a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 116 
23. 12. (NE) 7:15 Za + rodiče Novákovy, + strýce Josefa, + tetu Ludmilu, s prosbou o Boží požehnání pro celou ž. rodinu, Ne 188 
  9:00 Za + rodiče Macháčovy, 2 syny, dceru, vnuka, zetě, snachu a + Josefa Fojtíka a ochranu Boží pro celou živou 
  rodinu, NL 155 
  10:30 Za farníky 
24. 12.  (PO) 7:00 Za + Františka Holbu, rodiče z obou stran, bratra, vnuka Toníčka a švagra a za celou + i živou rodinu, Ne 299 
  24:00 Za farníky 
25. 12.  (ÚT) 7:15 Za věřící z Nedašova 
  9:00 Za mládež z Nedašova 
  10:30 Za + Františku a Aloise Holbovy, + zetě a jejich živé a + rodiny, Ne 242 
26. 12.  (ST) 7:15 Za věřící z Ned. Lhoty 
  9:00 Za mládež z Ned. Lhoty 
  10:30 Za + Anežku Gašpárkovou, + manžela a + vnuka Toníčka, s prosbou o potřebné milosti pro živé rodiny 
27. 12. (ČT) Za + rodiče Juřicovy a Fojtíkovy, duše v očistci, ochranu a pomoc Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu Fojtí-
  kovou, Ne 258 
28. 12. (PÁ) Za + rodiče Jelínkovy, syna Františka a manželku Martu, duše v očistci a za celou živou rodinu, Ná 46 
29. 12.  (SO) 7:00 Za + Jana Solaře (1. výročí úmrtí) a za + rodiče Solařovy, Ne 213 
30. 12.  (NE) 7:15 Za + rodiče Annu a Josefa Macháčovy, bratra Josefa, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro ž. rod., Ná 2 
  9:00 Poděkování za dožití 70-ti let, + manžela, + rodiče z obou stran, s prosbou o ochranu Boží do dalších let pro 
  celou živou rodinu, NL 150 
  10:30 Za farníky 
31. 12.  (PO) 7:00 Za + rodiče Annu a Jana Fojtíkovy, 3 dcery a 3 zetě, snachu Marii a za duše v očistci, s prosbou o ochranu Boží 
  pro živou rodinu, NL 29 
  16:00 Poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2018 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 Rorátní mše svaté budou ve středu v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Po mši svaté v sobotu zveme děti na faru. 

 


