
ZÁVRŠSKÝ FARNÍČEK 
 

únor 2020 

ROK 2020 - ROK BOŽÍHO SLOVA 

 
Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž 
ohnivou knihou (papež František) 
Bible není vrcholným dílem literatury, ale „ohněm, knihou, v níž 
promlouvá Bůh“. Tato slova píše papež František v předmluvě k 
rakouskému vydání Bible pro mladé. Text komentovaný mla-
dými lidmi je součástí projektu YouCat, ve kterém byl publiko-
ván např. katechismus pro mladé. 
„Moji milí mladí přátelé, kdybyste viděli mou Bibli, možná by 
vás neoslovila,“ začíná František předmluvu. „Řekli byste: ‚Co? 
Toto je papežova Bible? Tak stará a tak opotřebovaná kniha!‘ 
Mohli byste mi také darovat novou, klidně za tisíc eur, ale ne-
chtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela 
polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými 
slzami: je to můj neocenitelný poklad. Žiji z ní a za nic na světě 
bych ji nedal pryč.“ 
Kolik křesťanů je pronásledovaných kvůli Bibli 
František mladé lidi především žádá, aby tato kniha, poté, co ji 
přečtou, neskončila „ve třetí řadě“ knihovny, kde by se „plnila 
prachem“, aby ji pak nakonec „vaše děti jednou prodaly v baza-
ru. Ne, tak tomu nesmí být,“ vyzývá papež. 
„Chci vám říci jednu věc. Dnes, ještě více než na počátku křes-
ťanství, jsou křesťané pronásledovaní. Z jakého důvodu? Jsou 
pronásledovaní, protože nosí kříž a vydávají svědectví Kristu; 
jsou odsuzovaní, neboť vlastní Bibli. Evidentně je Bible extrém-
ně nebezpečnou knihou, tak riskantní, že v některých zemích se 
s tím, kdo ji vlastní, zachází jako s člověkem, který ukrývá ve 
skříni příruční bomby!“ píše František. 
Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou 
Mahátma Gándhí, který nebyl křesťanem, pokračuje římský 
biskup, jednou řekl: „Vám, křesťanům, je svěřen poklad, který 
má v sobě množství dynamitu schopné roztříštit na tisíc kousků 
celou civilizaci, obrátit svět naruby a vnést mír na planetu zni-
čenou válkami. Avšak zacházíte s ní, jakoby to bylo jen literární 
dílo, nic víc.“ 
Pokud by však Bible byla jen literárním dílem a sbírkou pěkných 
příběhů, bylo by podle papeže „nutné říct mnoha křesťanům, 
kteří se nechávají uvěznit a mučit kvůli Bibli: ‚Byli jste opravdu 
hloupí a málo prozíraví, vždyť je to pouze literární dílo!‘ Nikoliv. 
S Božím Slovem přišlo na svět světlo a již nikdy nebude zhasnu-
to,“ píše František. 
Mladí lidé mají v rukou „něco božského: knihu jak oheň, knihu, 
v níž Bůh promlouvá. Proto si pamatujte: Bible není vyrobená 
proto, aby se položila na polici, nýbrž aby byla držena v ruce, 

aby byla často čtena, každý den, o samotě nebo i ve společen-
ství. “ 
Čtěte Bibli ve společenství, beze strachu, že vás budou druzí 
posuzovat 
Papež také vyzývá ke společné četbě Bible: „Spolu sportujete, 
nakupujete; proč tedy nečíst společně, ve dvou, třech či čty-
řech, Bibli? Možná venku, ponořeni do přírody, v lese, na břehu 
moře, večer při světle svíčky. Budete mít mocnou a vzrušující 
zkušenost. Nebo snad máte strach, že budete vypadat před 
druhými směšně?“ 
„Čtete pozorně, nezůstávejte na povrchu, jak se to dělá s ko-
miksy! Slovo Boží se nedá jednoduše přeletět zrakem!“ Franti-
šek také vyzývá mladé, aby se ptali, co říká Bible jejich srdci: 
„Jen tak bude moci Boží Slovo ukázat celou svou sílu; jen tak se 
náš život bude moci proměnit a stát se plnějším a krásnějším.“ 
Když čtu Bibli, nechávám Ježíše, aby se na mě díval 
„Chci se vám svěřit, jak čtu svou starou Bibli,“ pokračuje římský 
biskup. „Často ji vezmu, přečtu kousek, pak ji odložím a nechá-
vám Ježíše, aby se na mě díval. Nejsem to já, kdo se dívá na 
něho, on se dívá na mě: Bůh je skutečně tam, je přítomný. Tak 
se jím nechávám pozorovat a cítím - a není to sentimentální - 
vnímám v hloubce, co mi Pán říká.“ 
„Někdy nemluví. A tedy necítím nic, jen prázdno, prázdno, 
prázdno… Avšak trpělivě tam zůstávám a takto ho očekávám, 
četbou a modlitbou. Někdy dokonce při modlitbě usnu, ale to 
nevadí: Jsem jako syn v blízkosti svého otce, a to je to, na čem 
záleží. Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli,“ končí svou 
předmluvu.                                                            (pastorace.cz) 

 
Dodržujete pitný režim?  (Ambrož Milánský) 
Bez řádného pitného režimu nelze dobře fungovat… 
"Pij z obou kalichů, ze Starého i Nového zákona, protože z obou 
piješ Krista.  
• Pij Krista, který je život,  

• pij Krista, který je řeka, jejíž proud zúrodňuje Boží město.  

• Pij Krista, který je mír,  

• pij Krista, který je vítr, přinášející živou vodu.  

• Pij Krista, abys pil jeho slova. 

Boží Písmo polykáme, když šťáva Věčného slova sestupuje do žil 

naší mysli a stává se silou duše."                             (pastorace.cz) 

Církev a Bible (Michael Špilar) 
V jakém vztahu k sobě stojí církev a Bible? Ve stručnosti se 
pokusíme dát Bibli pravé místo v životě církve. Nejdříve se 
podívejme na věc z pohledu vzniku. Jak to tedy bylo? Odkud 
církev získala Bibli? Spadla z nebe, nebo má nějakou zvláštní 
cestu vzniku, nebo ji napsal nějaký moudrý spisovatel? 
Na počátku Bůh vodil svůj lid po svých cestách. Staral se o něj a 
dával mu poznat sama sebe. Bůh, ve své lásce k člověku, chtěl, 
aby jeho starost o člověka byla zvěstována i dalším pokolením a 
v posledku všemu stvoření. Pro lid bylo přirozené, že si vyprávěl 
o Božím díle. Tak se stalo, že každá nová generace poznávala 
Boha nejen ze své zkušenosti, ale i z života svých Otců. Předá-
vali si Boží zjevení. Nejdříve si o Božím jednání jen vyprávěli. Po 
nějaké době si mezi nimi Bůh vybral a uschopnil jednotlivce k 
tomu, aby jeho slovo napsali. Bůh sám se staral, aby napsali 



právě to potřebné a nic navíc. Na psaní každé jednotlivé knihy 
se většinou podílelo více lidí a v různé době. A výsledek této 
dlouhé cesty je Bible, jak ji známe dnes. Tady je tedy jeden 
důležitý poznatek. Bůh dal vyrůst Starému Zákonu uprostřed 
svého Starozákonního lidu. Starý Zákon není předlohou pro to 
jak má vypadat Boží lid, ale vznikl z Božího popudu uprostřed 
Božího lidu jako svědectví, proroctví a zjevení /povzbuzení, 
usměrnění.../. Židovský národ se na počátku neformoval podle 
Bible, ale Bible se tvořila v jeho nitru, podle toho jak v něm 
jednal Bůh. 
A stejně tak je tomu s Novým Zákonem. Nový zákon nevznikl 
jako předloha, jak má vypadat církev, ale jako výsledek Božího 
působení, v počátcích formování Církve. Bůh si obdobně jako u 
Starého Zákona vzbudil lidi, které Duchem Svatým uschopnil k 
zapsání toho, co chtěl, aby bylo napsáno. Můžeme říci, že Bůh 
nejdříve napsal své slovo v životě lidí. Teprve pak bylo napsáno 
jako text. Bůh sám vepsal do srdcí lidí své slovo, které později 
bylo zapsáno i do knih Písma. Zkráceně můžeme říci, že Bible 
nevznikla mimo církev, ale uprostřed církve. Bible je "produkt" 
církve vedené Božím Duchem k sepsání tohoto díla. Bůh je ten, 
od koho vychází iniciativa k napsání Bible. 
A nyní se podívejme na celý problém z pohledu obsahu Bible. 
Písmo svaté je objemná kniha obsahující mnoho slov, ve kte-
rých je ale ukryto pouze jedno jediné SLOVO. Bůh k nám ve 
slovech Písma svatého vyslovuje své jediné SLOVO, v němž se 
sděluje celý. SLOVO, které se stalo člověkem, KRISTA. Je zřejmé, 
že pro přítomnost Krista ve slově, má Bible své nezastupitelné 
místo v církvi. Přítomnost Krista v Božím slově je pro život 
církve obdobně důležitá, jako jeho přítomnost v Eucharistii. 
Církev, která by se vzdala Bible, jakoby se vzdala možnosti se-
tkat se s Kristem ve slově. Nyní jeden příklad. Stejně jako je 
nesmyslné chtít po rybě,  aby plavala na suchu, bylo by nesmy-
slné chtít, aby církev žila plným životem bez Bible. Bibli potře-
bujeme v církvi číst, abychom nezabloudili a žili plným životem. 
Bible je ukazatelem pro život. Nikoho tady nezrazuji od osobní-
ho čtení Bible, naopak. Pokud máme skutečně žít, je podmín-
kou nutnou žít osobně a zároveň uprostřed církve s Biblí. V 
Božím Písmě totiž stejně jako v těle Páně, v obou nachází celý 
křesťanský život svou potravu. (srv. Dei verbum)                        
(pastorace.cz) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

POUŤ NA HORU ŽIVČÁK (NA TURZOVKU) 
„Kdo se chceš uzdravit, přijď na Živčák.“ (P. Maria)  
4. ledna 2020, první sobotu tohoto roku a zároveň první sobotu 
v měsíci, která je zasvěcena Panně Marii, jsme se vydali na pouť 
na horu Živčák. Tato hora, známá jako poutní místo Turzovka, 
se nachází v žilinském kraji, cca 100 km od naší farnosti. Na 
pouť nás jelo celkem 12, nejmladšímu členovi výpravy byly 3 
měsíce. Před poutí samotnou jsme se s tímto zázračným mís-
tem seznámili prostřed-
nictvím literatury, která 
je Turzovce věnována. 
Mimo jiné se v literatuře 
píše o historii tohoto 
místa, zázračné vodě (a s 
ní spojených zázracích), o 
zjeveních Panny Marie a 
mocných příslibech. 
Jedním z mnoha příslibů 
Panny Marie, které pro-
nesla na Její milované 
hoře je, že na horu Živčák budou mít milost vystoupit pěšky i 
nemocní poutníci. Jeden z našich členů má problémy s chůzí i s 
dechem, ale s pevnou vírou v příslib Panny Marie se i tento 
poutník vydal na horu pěšky (2,8 km) a s pomocí Boží a Panny 
Marie na horu vystoupal. Nutno podotknout, že cesta vede 

neustále do kopce a byla pod sněhem a místy i ledem. Po cestě 
nás předcházeli poutníci, kteří nás obohacovali svými zážitky a 
prožitými zázraky z tohoto Bohulibého místa. I my jsme při 
výstupu na horu prožili několik zázraků, ale o těch se zmiňovat 
nebudu. 
Největším zázrakem byla však skutečnost, že i náš indisponova-
ný, leč odhodlaný člen výpravy, na místo zjevení vyšel a na 
závěr výstupu mu bylo tak dobře, že měl touhu se k Panně 
Marii rozutíkat. 
U místa zjevení jsme společně zazpívali Te Deum a všem nám 
bylo moc hezky. 
Dále jsme se zúčastnili mše svaté a se zázračnou vodou a poci-
tem naplnění odjeli domů. 
Večer před spaním jsem se usadila a v tichu začala zpracovávat 
poznatky z prožité poutě. Zároveň jsem si začala prohlížet i 
fotografie, které jsem na pouti vyfotila. Na první pohled mě 
ohromila fotka z místa zjevení, která byla pořízena při zpěvu Te 
Dea bezprostředně po výstupu na horu. Zář, která vychází z 
kříže, je jednoznačným potvrzením Boží přítomnosti a pro nás 
velmi silným povzbuzením ve víře (mimochodem - celý den byla 
obloha zatažena, místy pršelo, sněžilo, slunce se neukázalo ani 
na okamžik). 
Jménem poutníků zvu všechny, kteří mají touhu toto místo 
navštívit, aby tak učili bez ohledu na počasí, obavu z výstupu, či 
jiné překážky. Před poutí samotnou doporučuji si přečíst něja-
kou knihu o Turzovce. 
P.S. Panna Maria říká, že z Turzovky se brzy stanou slovenské 
Lurdy.                                                                                         T. K.                                                                                                                                                                                  

POUŤ DO FILIPOVA 
V neděli 12. ledna v podvečerních hodinách jsme se s manže-
lem a ještě se třemi kamarádkami vydali na pouť do Filipova v 
Čechách. Filipov je překrásné mariánské poutní místo (nazýva-
né také „Lurdy severních Čech“). 
Tam, kde nyní stojí 
krásná bazilika, stál 
domek, kde se 5. 
června roku 1835 
narodila Magdalena 
Kade, byla druhým 
dítětem. Rodina 
byla chudobná. 
V 19-ti letech Mag-
dalena vážně one-
mocněla. Prodělala zápal plic a zánět pohrudnice, později i 
zánět mozkových blan. V únoru 1865 se jí na hrudníku objevily 
rozrůstající se vředy. Pečoval o ni její bratr Josef a jeho rodina. 
V listopadu 1865 lékaři prohlásili, že Magdalena trpí nevyléči-
telnou chorobou a že brzy zemře. Z postele už nevstávala, když 
jí její bratr převazoval vředy na těle, upadala bolestí do bezvě-
domí. Kněz jí 21. prosince 1865 udělil svátost pomazání ne-
mocných. Čekalo se, až ji milosrdná smrt zbaví utrpení. V noci z 
12. na 13. ledna 1866 nemohla Magdalena bolestí usnout. Její 
přítelkyně Veronika spala vedle na lavici. Najednou Magdalena 
uviděla u postele stát postavu zářící bílým světlem, se žlutou 
korunou na hlavě - Matku Boží.  Sepjala ruce a začala se modlit: 
»Velebí má duše Pána, můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli. « 
Po těchto slovech slyšela, jak jí Matka Boží říká „Mé dítě, od 
nynějška se to hojí“… A v tom okamžiku postava zmizela a 
podle výpovědi Magdalena už necítila žádnou bolest, byla úpl-
ně zdravá a plná sil. Ještě téže noci sama vstala z postele a 
druhý den ráno šla do pekárny pro chleba. Když místní viděli, 
jak zcela zdravá kráčí po vesnici, ptali se jí, co se stalo. Magda-
lena odpověděla: "Viděla jsem této noci Pannu Marii a ta mi 
řekla, že se uzdravím. A já jsem zdráva. Nic víc, nic míň se ne-
stalo."  
Zpráva se okamžitě roznesla. Brzy začali do domku chodit i 



poutníci ze vzdálenějšího okolí. V květnu 1866 byla světnice, 
kde se vše událo, Kadeovými vyklizena a vznikla z ní jakási pro-
vizorní kaple. Ze starého stolu byl zbudován oltář, na němž od 
rána do večera hořely svíce. Na místo, kde Magdalena viděla 
Pannu Marii, položili krásně vyšívaný polštář. Ke kapli byla poz-
ději postavena krásná bazilika, protože původní kaple nestačila 
pojmout všechny poutníky. Socha Panny Marie, vyobrazená 
tak, jak ji viděla 
Magdalena, dnes 
stojí na místě 
uzdravení a je z 
bílého mramoru.                                   
Toto místo jsem 
navštívila již po-
třetí, ale vždy je 
pro mě povzbu-
zením, že naše 
nebeská maminka hojí naše zranění, nemoci, nedorozumění ve 
vztazích, rodinách…  Každý, kdo sem přijde, má možnost zamys-
let se ve zdejším tichu nad svým životem a nad těžkostmi, které 
ho potkaly. Jen stěží najdete něco více povzbudivého, než míst-
ní poselství Panny Marie - „od nynějška se všechno hojí…“.                                                                                           
Na zpáteční cestě jsme navštívili v Jablonném pod Ještědí bazi-
liku sv. Vavřince a sv. Zdislavy. V kryptě baziliky u rakve s ostat-
ky sv. Zdislavy jsme se pomodlili za naše rodiny, za naši farnost 
a na úmysly, s kterými jsme na pouť přijeli a které nosíme ve 
svém srdci. I dnes se na přímluvu sv. Zdislavy konají zázraky. 
Naše poslední zastávka byla v Hořicích v domácím hospicu 
„DUHA“. Prožili jsme krásné společenství modlitby, ale i přátel-
ských setkání. Dá-li dobrý Pán Bůh, tak bychom příští rok rádi 
jeli na 155-té výročí filipovského zázraku. Pojeďte s námi, určitě 
nebudete litovat!                                                                        I+P M 

 
MILÍ FARNÍCI! 
Ve dnech 12. - 13. ledna 2020 jsem se zúčastnila překrásné 
pouti do Filipova v severních Čechách. Hlavní poutní slavnost se 
koná v noci na památku zázračného uzdravení nemocné dívky, 
které se 13. 1. 1866 ve 4 hod ráno zjevila Panna Maria. V r. 
2021 to bude 155 let od prvního zjevení. 
Odjížděli jsme v neděli v 16:45 hod od našeho domu. 
Z nedašovské farnosti nás bylo celkem 5. Cestou do autobusu 
přistupovali další poutníci. Trasa byla se zastávkou 
v Soběchlebech. Ve 3 hod v noci jsme dorazili do Filipova. Bo-
hoslužba začínala ve 4 hod. 
Odnesla jsem si nezapomenutelné zážitky, krásné zpěvy, mod-
litby, prosby, poděkování, myšlenky a vzpomínky na všechny 
dobré i zlé lidi. Volání o pomoc pro nemocné, trpící a chudé lidi 
na celém světě. Přání vyslyšení našich proseb, modliteb a chva-
lozpěvů. Modlitby u hrobu sv. Zdislavy za naše rodiny a na jistý 
úmysl. V kostele se během celé mše střídal zpěv s mluveným 
českým i německým slovem. Po sv. přijímání a při modlitbě 
jsem se neubránila slzám a musela jsem se pak napít vody, 
kterou jsme si před kostelem napustili do našich lahví. Násled-
ně následovala zastávka v domácím hospici Duha v Hořicích. 
Návrat do farnosti proběhl v pondělí večer.  
Vrátili jsem se nevyspaní, promrzlí větrem, který nás překvapil, 
a velkou zimou, hned jak jsme dorazili na místo. Ale nám to 
nevadilo, protože to stálo za to. 
Taky bych tímto chtěla moc pochválit naše mladé lidi ve scho-
lách při krásném hraní na hudební nástroje, pěkném zpěvu a 
slovu, zejména při chválách v našem kostelíku. Též mi ukápla 
slza. Příští rok byste vy, mladí, mohli taky jet, ať je nás co nej-
víc! Když jsem to řekla našemu otci Markovi, víte, co mi řekl? Že 
to nebyly slzy, že to byly perly…    
                                                                            Anna Marie Hacajová 

 
CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ÚNORU  
 Na rok 2020, Rok Božího slova, je pro dospělé farníky připra-

vena aktivita. Jedná se o 

výzvu k četbě Písma na 

základě přiblížení jednoho 

tématu z Bible - např. Boží 

láska, Boží pokoj, odvaha, 

přátelství… Každý měsíc 

budou pro vás připraveny 

úryvky z Písma na jiné 

téma. Na každý den bude 

odkaz směřující k dané 

vlastnosti. Podklady k četbě si můžete vyzvednout v kostele. 

 Připomínáme, že od ledna 2020 jsou úterní mše svaté slouže-

ny ráno v 7:00 hod. 

 12. 2. Po mši svaté zveme do kostela na otevřené modlitební 

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

nost. 

 Vzhledem k blížícímu se období půstu a přípravy na veliko-
noční svátky bude modlitba chval na dobu postní přerušena. 
Během ní bude naše mládež připravovat farní tábor a rovněž 
se sama duchovně obohacovat. Myslete proto, prosím, na nás 
v modlitbě. Pravidelnou modlitbu chval společně započneme 
až po Velikonocích. 
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. 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ÚNOR 
1. 2. (SO) 7:00 Za + Boženu Řehákovou (1. výročí úmrtí), Ná   
2. 2. (NE) 7:15 Za + Vojtíška Nováka (1. výročí úmrtí), za + dědečky Františka Šerého a Vojtěcha Nováka, s prosbou 
  o ochranu Matky Boží pro celou živou rodinu, Ne 419 
  9:00 Za + syna Richarda, + rodiče Turečkovy, + rodiče Fojtíkovy, za dar zdraví, ochranu Boží, požehnání 
  pro celou živou rodinu, Ne 334 
  10:30 Za farníky 
3. 2. (PO) 17:15 Za rodiče Tomanovy, Kostkovy, dva syny, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 163 
4. 2. (ÚT) 7:00 Za + Marii a Stanislava Brodských a duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu pro živou rodinu ´ 
  Maděrkovu, Ná 170 
5. 2. (ST) 17:15 Za + Marii a Jaroslava Bartošákovy, jejich živé a + sourozence, za + zetě, dva vnuky, za + Františka 
  Holbu a 2 syny, za dožití 90-ti let Annastázie, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodiny, NL 127 
6. 2. (ČT) 17:15 Za + rodiče Kolínkovy, syna Josefa a živou rodinu, Ne 51 
7. 2. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, + syna Františka, zetě, pravnuka, + rodiče Holbovy, + děti a dar zdraví, Boží 
  požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, Ne 10 
8. 2. (SO) 7:00 Za + rodiče Solařovy, Pacíkovy a poděkování za dožití 65-let a dar zdraví pro živou rodinu, NL 65 
9. 2. (NE) 7:15 Za + rodiče Dořákovy, snachu Františku, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 89 
  9:00 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, + manžela, + rodiče, s prosbou o ochranu Panny Marie 
  pro živou rodinu, Ne 223 
  10:30 Za farníky 
10. 2. (PO) 17:15 Za + Františka Kolínka (1. výročí úmrtí), + rodiče z obou stran, 2 + bratry a za dar zdraví a Boží  
  ochranu pro živou rodinu Kolínkovou, Slaběňákovou a Novákovou, Ne 351 
11. 2. (ÚT) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary a milosti, přijatá dobrodiní a Boží ochranu pro rodiny 
12. 2. (ST) 17:15 Za + rodinu Poláchovu a Ševčíkovu, za duše v očistci a dar zdraví duše i těla pro živou rodinu, NL 143 
13. 2. (ČT) 7:00 Za dobrodince 
14. 2. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, Beňovy, sourozence a živou rodinu Fojtíkovu, s poděkováním za dar zdraví, 
  Boží požehnání a ochranu Panny Marie, NL 71 
15. 2. (SO) 7:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, jejich děti, 3 švagry a pomoc Boží pro ž. rodinu Novákovu, Ne 298 
16. 2. (NE) 7:15 Za + Vojtěcha Mikušku (1. výročí úmrtí), dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie, Boží požehnání 
  pro živou rodinu Mikuškovu, Ná 89 
  9:00 Za + Václava Lysáčka, za duše v očistci a ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu 
  Lysáčkovou a Novákovou, Ná 22 
  10:30 Za farníky 
17. 2. (PO) 17:15 Za + rodiče Zádrapovy, manžela Aloise, sestru Annu a prarodiče, s prosbou o dar zdraví, Boží  
  požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 13 
18. 2. (ÚT) 7:00 Za společenství „Projekt ON“, za požehnání a vedení do Jeho služby 
19. 2. (ST) 17:15 Za + Ludmilu Štefancovou, + manžela, jejich + zetě Ondřeje a + rodiče z obou stran, Ne 271 
20. 2. (ČT) 17:15 Za + Marii Macháčovou, + manžela, + syna, + dceru, + vnuka a duše v očistci, za pomoc a ochranu 
  Panny Marie pro živou rodinu, NL 11 
21. 2. (PÁ) 17:15 Za + Marii Šenkeříkovou (1. výročí úmrtí), manžela Josefa, za jejich rodiče, + bratra a za ochranu a 
  pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu z obou stran, Ne 246 
22. 2. (SO) 7:00 Za + Aloise Holbu, + manželku, + syny, + zetě, + pravnuka, + rod. Novákovy a duše v očistci, Ne 242 
23. 2. (NE) 7:15 Za + Josefa Fojtíka, + sourozence, švagry, rodiče z obou stran, Boží požehnání, ochranu Panny Marie 
  pro živou rodinu a duše v očistci, Ne 224 
  9:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté dary a milosti, s prosbou o ochranu a pomoc Boží do 
  dalších let, za + rodiče z obou stran a + sourozence, Ne 309 
  10:30 Za farníky 
24. 2. (PO) 17:15 Za + Aloise Macháče, + rodiče Doležalovy a Novákovy, jejich + syna Františka a za ochranu a pomoc 
  Boží pro živou rodinu Novákovou, Ne 271 
25. 2. (ÚT) 7:00 Za živé a + kněze působící v naší farnosti 
26. 2. (ST) 7:00 Za + Františka Fojtíka (1. výročí úmrtí), sourozence a rodiče, NL 40 
  17:15 Za + rodiče Macharovy, + syna Zdeňka, + vnuka Pavla, s prosbou o pomoc Boží, ochranu Panny  
  Marie pro celou živou rodinu, Ná 74 
27. 2. (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, 2 syny, rodiče z obou stran, ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou 
  rodinu, Ne 189 
28. 2. (PÁ) 17:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 40-ti let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu 
29. 2. (SO) 7:00  


