
ZÁVRŠSKÝ FARNÍČEK 
 

leden 2020 

Řekl jsem andělovi, který stál u brány nového roku: 
„Dej mi světlo, abych jistou nohou mohl vykročit do neznáma.″ 

Ale on mi odpověděl: 
„Jen jdi temnotou a vlož svou ruku do ruky Boží, 
 to je lepší než světlo a jistější než známá cesta.″ 

 

KAŽDÝ NOVÝ OKAMŽIK  
JE NOVOU PŘÍLEŽITOSTÍ… 
Každý nový den, každý nový rok, každý nový školní rok… jsou 
pro nás novou příležitostí a milostí. Vždy začínáme svou životní 
pouť jakoby nanovo. Rány a jizvy z minulosti sice mohou pořád 
bolet, ale přesto zůstaly ve včerejšku. Naučme se vnímat každý 
nový časový úsek, každé nové tady a teď jako neopakovatelný 
dar a novou příležitost. 
Mluvil jsem s lidmi, kteří se uzdravili z rakoviny, a všichni do 
jednoho říkali, že život po nemoci je pro ně úplně jiný než před-
tím. Ráno vstávají s poděkováním a vychutnávají si každou 
minutu svého života. Nestresují se tak jako předtím. Vnímají 
každý den s hlubokou vděčností a jako nekonečný dar. 
Každé nové ráno má pro nás vzácný rozměr - můžeme se vždy 
nově rozhodnout prožít ho celý s Bohem. Dýchat s Bohem, 
kráčet s Bohem, oslavovat Boha ve všem, co děláme. Každý 
nový den, každé nové tady a teď je pro nás neopakovatelnou 
příležitostí být nově s Bohem a žít jako dítě Boží. 
Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském živo-
tě. Jedině přítomnost nám odkrývá a nabízí to nejpodstatnější. 
Můžeme-li něco změnit, pak jedině v přítomnosti. V přítomném 
okamžiku, tady a teď. V přítomnosti si tvoříme budoucnost 
a konzumujeme plody minulosti. 
Jestliže chceme v našem životě něco změnit, žijme tady a teď. 
Buďme s Bohem tady a teď, otevřme se Bohu v (každém) tady a 
teď. Čas totiž plyne jako řeka a co se jednou stane, se již nikdy 
nevrátí. Momentální možnost otevřít se Bohu, vykonat něco 
dobrého se již nikdy nebude opakovat. 
Přítomný okamžik 
je tím nejdůležitějším časem 
v lidském životě. 
Můžeme-li totiž něco změnit, 
pak jedině v přítomnosti.  
              (zpracováno podle knihy Juraj Dovala, Chrám uprostřed tržiště) 

 
JAKÝ BYL ROK 2019 V NAŠÍ FARNOSTI?  
FARNÍ AKTIVITY PRO DĚTI 
Jak velí tradice, i v roce 2019 vyšly děti s 
dobrým úmyslem do ulic v rámci Tříkrálo-
vé obchůzky.  
V postním čase se naši nejmladší zapojili 
(také již tradičně) do hrané křížové cesty. 
Nově pro děti a jejich rodiče bylo připra-
veno putování po památných křížích v 
krajině. Odměnou pro ty, co se zapojili, 
byla návštěva kina ve Valašských Klobou-

kách. Filmový titul, který jsme společně zhlédli, nebyl vybrán 
náhodně. Pod zdánlivě jednoduchou a pohádkovou zápletkou 
byl skryt hluboký význam, který, jak věříme, oslovil nejen děti, 
ale i dospělé.  
Mezi další aktivity bezesporu patří 
dějepisná soutěž Bible a My. Děti z 
naší farnosti dlouhodobě prokazují 
svoji znalost Písma a ani letos tomu 
nebylo jinak. Probojovaly se až do 
celostátního kola. Celostátní kolo 
letošního ročníku (2020) proběhne v 
březnu v Olomouci. Mysleme na 
naše “reprezentantky” v modlitbě.  
Nejen s dětmi jsme se dále potkávali 
při společné modlitbě růžence, 
která byla zaměřena na misijní čin-
nost a s ní spojenou evangelizaci.  
Svatý Mikuláš na počátku adventního času navštívil naše děti s 
tím, že v rodinách mohou rukou společnou vytvořit vlastní 
svíčku, jejíž světlo je bude doprovázet po celou tuto sváteční 

dobu.  
V adventu byly dětem 
uzpůsobeny rorátní mše 
(a snídaňová setkání na 
faře). Děti se též spolu s 
rodinou mohly zapojit do 
dotváření adventního 
věnce. Dodejme, že 
finální podobu “farního 

adventního věnce” dozdobilo více než šest desítek dětí. Každé z 
nich se může těšit na odměnu.  
Nemůžeme zapomenout ani na naši scholku, která svým zpě-
vem doprovází hlavně nedělní dětské mše svaté a která je velmi 
aktivní. V listopadu se zúčastnili 13. setkání schol v Lidečku. 

A CO MLÁDEŽ V ROCE 2019? 
Rok 2019 byl pro mládež rokem opravdu požehnaným a v jisté 

míře i zlomovým. Po více než roční odmlce jsme se opět začali 
pravidelně setkávat 
jako společenství na 
faře. Naplánovali 
jsme 12. farní tábor, 
který se podle ohlasu 
ze strany zúčastně-
ných dětí velmi vyda-
řil. Zapojili jsme se 
rovněž do akce Ma-
ry’s Meals  a tak 



prostřednictvím dobrovolných příspěvků vybrali krásnou částku 
peněz, díky které získaly děti z nejchudších zemí světa základní 
stranu na každý školní den po dobu téměř jednoho roku.   
Podařilo se nám také obnovit společnou modlitbu chval, která 
byla v naší farnosti dlouhou dobu na seznamu očekávaných 
věcí. Chvály bývají vždy určenou sobotu v měsíci od 18 hodin. 

Pokaždé se snažíme tento 
druh modlitby zpestřit no-
vým tématem, zamyšlením, 
drobnými aktivitami, ale i 
pozváním lidí, kteří svědčí o 
Bohu a Jeho působení 
v našich životech. Na mod-
litbu chval je každý srdečně 
zván. Nejde o akci pro vy-

brané, ale pro každého farníka. Proto se nebojte přijít chválit 
našeho Pána! Děkujeme všem, kteří pravidelně modlitbu chval 
navštěvují. Díky Vám máme chuť a zápal tvořit další a další nové 
věci.  
Stejně, jako se rozrůstají rodiny, doufáme, že se rozroste i naše 
mládež o další členy. Více hlav, více rozumu. Ale především čím 
více srdcí, tím více zapálení pro věci Boží. Srdečně zveme mla-
dé, aby se přidali do našeho společenství. Každá věková kate-
gorie by měla mít ve farnosti své místo. Mnozí si jistě myslí, že 
se pokaždé jen modlíme a neděláme nic jiné. My ale trávíme 
čas v Boží přítomnosti a především vytváříme hezké vzpomínky 
jako parta dobrých přátel. Do nového roku budeme potřebovat 
posily, tak se nebojte přijít mezi nás! Dveře jsou otevřeny kaž-
dému… 
Před námi je rok 2020. Prosíme Vás o modlitbu! Abychom neu-
snuli na vavřínech a nechali se i nadále vést Duchem svatým. 
Kéž se nám podaří udržet věcí stávající a otevírat srdce a mysl 
věcem novým. V první řadě nás čeká plánování dalšího farního 
tábora. Věříme, že s Boží pomocí se nám podaří zrealizovat vše, 
do čeho se pustíme.  

AKTIVITY PRO OSTATNÍ FARNÍKY 
Během roku 2019 se nezapomnělo ani na dospělé farníky, ba 
naopak, v naší farnosti probíhalo mnoho duchovně zaměřených 

aktivit. Hned v únoru se maminky 
vydaly na tradiční Hromniční pouť 
matek do Šternberka, kterou pořádá 
hnutí Modlitby matek. Za zmínku stojí 
i pravidelná setkávání maminek a 
babiček při společné modlitbě za děti 
a vnuky. Na začátku postní doby pro-
běhla Duchovní obnova pro manžele 
a snoubence s již tradičními a oblíbe-
nými hosty ze Slovenska, manžely 
Márií a Petrem Strežovými a jejich 
přáteli. V období před Velikonocemi 
jsme se společně setkávali při modlit-

bě křížové ces  ty, kterou vedly různé skupiny farníků, od dětí 
přes mládež, biřmovance, vdovy, manžele, atd. Velké účasti 
farníků se těšila křížová cesta v přírodě u kříže na Zámostní 
v Návojné.  První neděle po Velikonocích je již tradičně zasvě-
cena Božímu Milosrdenství. Pouť k Božímu Milosrdenství, 
která se již mnoho let 
koná v našem kostelí-
ku, navštěvuje mnoho 
věřících i z jiných far-
ností. Nesmíme za-
pomenout na Pochod 
pro život, do kterého 
se letos ve velmi hoj-
ném počtu zapojily 
rodiny nejenom z 

našeho krásného Závrší. A je tady měsíc květen, zasvěcený 
Panně Marii, a s ním spojené májové pobožnosti. Úctu k naší 
nebeské Mamince vzdávají básničkami nejenom děti, ale i do-
spělí. Květen jsme tradičně zakončili mší svatou na Stráni 
v Návojné.   V červnu jsme slavnostním průvodem za účasti 
krojovaných a hasičů oslavili Slavnost Těla a Krve Páně. 
S příchodem prázdnin je už několik let spojen Farní den. Je to 
odpoledne plné her pro děti, setkání a popovídání si pro dospě-
lé. Nechybí ani dobré jídlo a hudební doprovod. A protože ži-

jeme obklopeni pře-
krásnou přírodou Bí-
lých Karpat, rádi se zde 
setkáváme a oslavuje-
me našeho Pána při 
mši svaté v přírodě. 
Konkrétně na Kaňůře a 
v jeho okolí, kde byla 
mše svatá o prázdni-

nách sloužena hned dvakrát, z toho jednou při příležitosti prv-
ního výročí úmrtí otce Marka Martišky. Nesmíme zapomenout 
na poutní mše svaté - na Slavnost Nejsvětější Trojice se společ-
ně modlíme u kapličky v Návojné, začátkem července u kapličky 
sv. Cyrila a Metoděje v Ned. Lhotě a v srpnu, na Slavnost Nane-
bevzetí Panny Marie, je slavena poutní mše svatá v našem 
farním kostele. Tento den je spojen se slavením tradičních 
dožínek. V měsíci září se farníci vydali na pouť na svatý Hostýn, 
kde pozdravili patronku naší farnosti, Pannu Marii Nanebevza-
tou. V listopadu jsme se společně modlili za naše zemřelé při 
dušičkové pobožnosti, 
která se každý rok koná na 
místním hřbitově. Před 
začátkem adventu se 
uskutečnil adorační den; 
při vystavené Nejsvětější 
Svátosti jsme mohli naše-
mu Pánu vyslovit své díky, 
chvály, svěřit své prosby a vše, co nás trápí. Období na konci 
roku je spojeno se setkáváním se při rorátních mších svatých. 
Letos byla pro dospělé farníky v období adventu připravena 
aktivita s Pannou Marií Guadalupskou. V období Vánoc se již 
mnoho let potkáváme u Živého Betléma, kde zpěvem koled 
společně přivítáme našeho Spasitele. A celkem mladou, ale 
hojně navštěvovanou akcí je Silvestovský výšlap na Kaňůr 
spojený se slavením mše svaté.   
Nezapomíná se ani na naše nemocné. Je důležité, aby i oni byli 
zapojeni do života našeho farního společenství. V měsíci únoru 
je každoročně udělováno pomazání nemocných pro posílení 
v nemoci. Nemocní jsou knězem pravidelně každý měsíc na-
vštěvováni a také jsou slouženy mše svaté v DSS Návojná a 
v domově Naděje Nedašov. 
Na závěr je potřeba zmínit, že se rozrostly řady našich „hudeb-
ních těles“ o scholu, která doprovází nedělní mši svatou v 10:30 
hodin. Z „tiché“ farnosti se stává farnost muzikální  Snad na 
přímluvu sv. Cecílie… 
Děkujeme našemu nebeskému Otci za rok 2019. Za to, jaký 
byl; dobrý nebo špatný; vězte, že Bůh má s každým z nás svůj 
plán a vše používá k našemu prospěchu.  Za to, že máme své-
ho duchovního otce, otce Marka. Za to, že naše farní spole-
čenství je živé, že máme potřebu se setkávat nejenom při 
slavení mší svatých v kostele. Za to, že máme touhu se du-
chovně vzdělávat a růst. Za to, že tu chceme být a jsme jeden 
pro druhého. Pro právě začínající rok 2020 prosme Boha a naši 
patronku Pannu Marii o ochranu, požehnání a dary Ducha 
Svatého, ať nás dál vede po těch správných cestách, ať nás 
podněcuje k duchovnímu růstu a ukazuje nám, kde je potřeba 
pomáhat.                                                                                M+L+J                                                                                                                                                                                            



NARODIL SE Z LÁSKY K NÁM  
Vánoce nám připomínají, že Bůh miluje stále každého člověka, i 
toho nejhoršího. Mně, tobě a každému z nás dnes říká: Mám tě 
rád a budu tě mít rád neustále. V mých očích jsi drahocenný.“ 
Bůh tě nemiluje proto, že smýšlíš a jednáš správně. Má tě rád a 
dost. Jeho láska je nepodmíněná, nezávisí na tobě. Můžeš mít 
pochybené ideje, můžeš napáchat všechno možné, ale Pán tě 
nikdy nepřestane mít rád. Kolikrát jen si myslíme, že Bůh je 
dobrý, pokud jsme dobří my, a že nás potrestá, pokud budeme 
špatní. Tak tomu není. Miluje nás nadále i v našich hříších. Jeho 
láska se nemění, není nedůtklivý, je věrný a trpělivý. A to je 
vánoční dar: úžasný objev, že Pán toť veškerá možná štědrost, 
veškerá možná laskavost. Jeho sláva nás neoslepuje, Jeho pří-
tomnost nás neděsí. Narodil se zcela chudým, aby nás získal 
bohatstvím svojí lásky.                        (papež František. 24. 12. 2019) 

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA KAŇŮR 
V lednovém Farníčku z roku 2019 jsem psala, že do dalšího 
výšlapu zbývá ještě mnoho dní, ale rok se s rokem sešel a 31. 
prosinec na sebe nenechal dlouho čekat. 
Počasí bylo v ranních hodinách kouzelné. Hladina rtuti sice 
nedosáhla kladných hodnot, o to více nás proto potěšily pa-
prsky sluníčka na jasně modrém nebi. Farníci z okolních vesnic 
se na Kaňůr dopravili nejrůznějšími způsoby. Řidiči aut, traktorů 
i terénních vozů se zamrz-
lých cest nebáli. Mnozí ale 
zvolili nejlepší, nejzdravější 
a nejlevnější způsob do-
pravy, a sice pěší chůzi.  
V 11 hodin byla sloužena 
mše svatá otcem Petrem 
Káňou, rodákem 
z Návojné. Otec obětoval mši svatou za + otce Marka, za všech-
ny přítomné a také za správné vykročení do nového roku. Po 
závěrečném požehnání a doznění tónů koledy Narodil se Kristus 
Pán se počasí náhlým okamžikem změnilo a krutý vítr štípající 
do tváří mnohé z nás odvál zpět do domovů. Větší otužilci se 
ohřívali u ohně, kde se již tradičně opékaly špekáčky, slanina a 
nejrůznější dobroty. Pevně věřím, že i takto strávený Silvestr 
byl pro mnohé příjemným časem plným radosti a pokoje ze 
společně prožitých chvil. 
Velké díky patří otci Petrovi za to, že si udělal čas a přišel mši 
svatou odsloužit. Poděkování patří i schole, která celou mši 
doprovázela koledami. A v neposlední řadě všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na průběhu této malé poutě. 
Závěrem si dovolím znovu připomenout slova otce Petra. Aby-
chom do nového roku nezapomínali, že jsme si na svět nic ne-
přinesli a ani si nic neodneseme. I když si myslíme, že nám patří 
mnohé, není to pravda. Boha bude jednoho dne zajímat jen 
naše srdce. Právě ono je takovou vstupenkou do nebe. 
V neposlední řadě si važme i času, který nám byl dán. Jednomu 
více, druhému méně. V roce 2019 se vše stalo přesně tak, jak 
mělo. A v novém roce 2020 bude vše tak, jak má. 
Proto nám, drazí farníci, přeji, abychom náš čas nikdy nepro-
marnili zbytečnostmi. Abychom ho v novém roce darovali li-
dem, které milujeme a rovněž Bohu, který miluje nás. Nezapo-
mínejme, že na cestě životem s námi kráčí Bůh Otec. Proto Ho 
opět pozveme i na cestu, kterou nám rok 2020 svými branami 
již nyní otevírá.                                                                                L. F. 

APLIKACE PRO DUCHOVNÍ RŮST  
Co všechno nabízí Izidoor? 
iZIDOOR přináší mnoho podnětů 
pro vaši modlitbu, aktuální modli-
tební úmysly, přidání vlastních 
úmyslů, ale také je průvodce du-
chovním životem, který pomůže jeho prohloubení. 

Aplikaci iZIDOOR jsme vytvořili jako pomůcku pro duchovní růst 
a modlitbu. Nabízí 6 různých sekcí: Modli se, Inspiruj se, Intera-
ctive, Svatozář, Stav se a Mapa. Aplikace iZIDOOR je aplikace 
pro váš duchovní růst. Mobilní telefon byl vytvořen pro komu-
nikaci, proč jej nevyužít ke komunikaci s Bohem?  A proč se 
vlastně aplikace jmenuje iZIDOOR? 
• sv. Isidor ze Sevilly je patron internetu 

• písmenko "i" na začátku evokuje něco, co je spojeno 

s internetem 

• dvě "OO" jsou spojeny v ležatou osmičku (symbol nekoneč-

na=Bůh) 

• slovo "DOOR" znamená anglicky "dveře". Ježíš o sobě říká, že 

je dveře (J 10,7), ale také iZIDOOR může být dveřmi k hlubší-

mu duchovnímu životu. 

Celá aplikace stojí na dobrovolné práci mnoha lidí. Budeme 
rádi, když nás podpoříš svojí modlitbou, doporučením známým 
anebo inspirací pro zlepšení.  Dostupná ke stažení na Google 
Play.                                       (převzato z oficiálních stránek aplikace) 

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI LEDNU 
 Připomínáme, že od ledna 2020 budou úterní mše svaté 

slouženy ráno v 7:00 hod. 

 4. 1. Tříkrálová obchůzka 

 8. 1. Po mši svaté zveme do kostela na otevřené modlitební 

společenství. Přijďte se společně modlit za kněze a naši far-

nost. 

 25. 1. Mládež naší farnosti Vás srdečně zve na další chvály, 

začátek v 18 hodin. Tématem „Vy jste sůl země, vy jste svět-

lo světa″ nás také provede i speciální host, kterým tentokrát 

bude Ondřej Liška. 

 Farnost Lidečko a Soběchleby pořádá ve dnech 12. - 13. 
ledna 2020 pouť do Filipova v severních Čechách. Hlavní 
poutní slavnost se zde koná v noci, na památku zázračného 
uzdravení nemocné dívky, které se 13. ledna roku 1866 ve 4 
hodiny ráno zjevila Panna Maria. Cena poutě je 700,-kč, 
studenti 400,- kč. Kdo má zájem, přihlaste se nejpozději do 
9. 1. 2020 u p. Ivany Matůšů na telefonním čísle         
736 165 187, kde vám budou poskytnuty i bližší informace. 

Milí farníci, pokud víte o nějaké zajímavé křesťanské akci v 

naší nebo okolních farnostech a chcete se o to podělit s 

ostatními, můžete nám bližší informace zaslat na e-mailovou 

adresu zavrsacek@seznam.cz. Uvítáme zde i vaše svědectví 

a další podněty nebo návrhy týkající se našeho Závršského 

farníčku. Za vše předem děkujeme. 

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ  
V RODINÁCH  
Ve dnech 24. - 26. ledna zveme rodiny ke společné modlitbě. 
Spojme se v pátek 24. 1. v prosbách za odpuštění našich vin, 
kterých jsme se dopustili a stále dopouštíme při výchově našich 
dětí. V sobotu 25. 1. budeme společně prosit za odpuštění pro 
všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pohoršují děti a mládež. 
(Je tomu již patnáct let, kdy jeden kněz z České republiky na 
setkání v Anglii ve Star House prohlásil, že vidí, jak jsou děti 
ovlivňovány hvězdami populární hudby, filmu a hudebních 
skupin. Kdyby se tito lidé obrátili k Bohu, určitě by je ochotně 
následovaly i naše děti a mládež. Říkal, že už se jednou začal za 
tyto lidi modlit, ale vždycky to skončilo tak, že nedokázal čelit 
útokům ďábla, a z toho důvodu přestal...) Proto utvořme spolu 
s Pannou Marii a s archandělem Michaelem armádu a spojme 
se ke společné modlitbě na tento úmysl, za obrácení osobností, 
které jsou vzorem pro naše děti a mládež a také za ty, kteří 
tvoří zákony a mají vliv na mravní úroveň našeho národa. V 
neděli 26. 1. pak každý z nás rodičů, ale také ostatní farníci, při 
mši svaté děkujme a chvalme Pána za všechny dary, milosti a 
požehnání, které se dostává naší farnosti a rodinám. 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LEDEN 
 
1. 1. (ST)  7:15 Za věřící z Návojné 
  9:00 Za mládež z Návojné 
  10:30 Za + Jana Fojtíka, + bratry a švagrové, sourozence Anežku, Marii a Jana Cíchovy, + rodiče z obou stran, dar 
  zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 250 
2. 1. (ČT) 17:15 Za + rodiče Gašpárkovy a syna Toníčka, s prosbou o Boží požehnání a milosti pro rodiny Gašpárkovou,  
  Fojtíkovou a Holbovou, NL 46  
3. 1.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + Josefa Šánka, dva bratry a sestru a za duše v očistci, Ná 162 
4. 1.  (SO) 7:00 Za + Aloise Kozubíka, za + zetě, za nemocnou manželku, za + rodiče z obou stran a za Boží ochranu pro živou 
  rodinu, Ne 18 
5. 1. (NE) 7:15 Za + Františka Janáče (1. výročí úmrtí), + otce a sestru, Ná 
  9:00 Za + rodiče Miklasovy, jejich + děti, zetě, snachy, vnuka Petra, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží  
  pro živou rodinu, Ne 139 
  10:30 Za farníky 
6. 1.  (PO) 7:00 Za + Josefa Holbu, syna Petra, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 278 
  17:15 Za + Anežku a Vojtěcha Holbovy, za Marii a Jindřicha Kostkovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 30 
7. 1.  (ÚT) 7:00 Za + Vlastimila Trochtu, jeho otce, příbuzné z celé rodiny a za duše v očistci, Ná 126 
8. 1. (ST) 17:15 Za + Františka Šenkeříka (1. výročí úmrtí), Ne 
9. 1. (ČT) 17:15 Za + Františka Machů, dvoje rodiče, za živou a + rodinu z obou stran, s prosbou o pomoc Boží a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ne 119 
10. 1. (PÁ) 17:15 Za + manžela Josefa Šenkeříka, + rodiče z obou stran, + sourozence, + švagry a švagrové, s prosbou o přímluvu 
  Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu, Ne 268 
11. 1. (SO) 7:00 Za + rodiče Hořákovy, + bratra Jiřího, + tetu Marii a Anežku, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
  Hořákovou, Ne 344 
12. 1. (NE) 7:15 Za živou a + rodinu Fojtíkovou a Koššovou, NL 51 
  9:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 70-ti let života Aloise, + syna Marka, + rodiče z obou stran, + bratra,  
  s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 179 
  10:30 Za farníky 
13. 1. (PO) 7:00 Za dobrodince 
14. 1. (ÚT) 7:00 Za + Petra, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Bartošovou, Ná 97 
15. 1. (ST) 17:15 Za + rodiče Kolínkovy, Fojtíkovy, Šuráňovy a Šemodovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 286 
16. 1. (ČT) 17:15 Poděkování za 60 let společného života, s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, za duše v očistci  
    a na jistý úmysl, Ná 46 
17. 1. (PÁ) 17:15 Za + Františka Vaňka, + syna Pavla a rodiče z obou stran a duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ne 284 
18. 1. (SO) 7:00 Za + Jana Marka, duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 227  
19. 1. (NE)  7:15 Za + rodinu Fojtíkovou, + syna Františka, + Jozefa Wywrockého, s prosbou o dar zdraví a ochranu Boží pro 
  živou rodinu, NL 30 
  9:00 Za + Františka Solaře, syna, dvoje rodiče, ostatní příbuzné a duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou 
  rodinu, Ne 222 
  10:30 Za farníky 
20. 1. (PO) 17:15 Za + Jarolíma Kolínka, + rodiče Fojtíkovy a Kolínkovy, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
  Kolínkovou, Ne 297 
21. 1. (ÚT) 7:00 Za živou a + rodinu Vaňkovou, duše v očistci a rozvázání rodových kořenů, Ne 97 
22. 1. (ST) 17:15 Za + rodinu Fojtíkovou a Hejdovou a ochranu a pomoc pro živou rodinu, Ne 257 
23. 1. (ČT) 17:15 Za + Jana a Marii Kolínkovy, + příbuzné a duše v očistci, Ne 81 
24. 1. (PÁ) 17:15 Za + Marii Macháčovou, + manžela Aloise, dceru Marii a syna Aloise, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání a 
  ochranu Panny Marie pro celou rodinu, Ná 102 
25. 1. (SO) 7:00 Za + Jana Vaculíka, Vojtěcha Kostku, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 12 
26. 1. (NE) 7:15 Za + Jitku Bartošákovou, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, NL 206 
  9:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let života, za + manžela a otce, s prosbou o dar zdraví, Boží  
  požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 
  10:30 Za farníky 
27. 1. (PO) 17:15 Za + Josefa Fojtíka, rodiče z obou stran, s prosbou o přímluvu Panny Marie za dar zdraví, ochranu a pomoc 
  Boží pro živou rodinu, Ne 307 
28. 1. (ÚT) 7:00 Za + Josefa Juřicu, jeho + příbuzné a Boží požehnání pro živou rodinu 
29. 1. (ST) 17:15 Za + syna Františka Fojtíka (1. výročí úmrtí), dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie, Boží požehnání pro 
  živou rodinu, Ne 258 
30. 1. (ČT) 17:15 Za + Františka Lysáka (1. výročí úmrtí) 
31. 1. (PÁ) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života, za + rodiče z obou stran a ochranu Boží a Panny Marie pro 
  celou živou rodinu, Ná 7 

 
 


