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STRAŠÁK JMÉNEM POSTNÍ DOBA?  

POUŠŤ JE KRÁSNÁ PRÁVĚ TÍM, ŽE NĚKDY SKRÝVÁ 
STUDNU (Antoine de Saint-Exupéry) 
Postní doba je velice zvláštní 
čas, kdy se připravujeme na 
Ježíšovo ukřižování a vzkříše-
ní. Někdo se na ni těší, proto-
že je pro něj jakousi ozdrav-
nou kúrou, kdy se začíná zase 
o něco víc snažit v modlitbě a 
v životě. Někdo se s hrůzou děsí, že by si měl odříct čokoládu, 
alkohol a podobné věci. Celou postní dobu tak čeká, a skončí a 
bude si moct s čistým svědomím zase dát, co má rád.  
Ale o tom přece postní doba není a myslím, že každý z nás to 
tuší. Půst, almužna, modlitba jsou jen prostředky, které nám 
v postní době pomáhají. 
Zkusme si slovo postní doba nahradit slovem poušť. Tu 
si dokážeme ostatně daleko lépe představit a s postní dobou 
má mnoho společného. Zkusme vnímat následujících 40 dní 
jako pozvání na poušť, kde můžeme znovu objevit sami sebe a 
také Boha. Vydáme-li se na tuto cestu, nevíme, co na ni najde-
me. Cesty nás všech se liší a Bůh má v oblibě oslovovat každého 
člověka svým jedinečným způsobem. Na poušť ovšem nemů-
žeme vyjít jen tak, je potřeba se na ni dobře připravit. Zde je 
drobný návod, jak se na cestu nejlépe vybavit. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Tento den je vlastně dnem, kdy začíná naše pouť na poušti. 
Celý den by ses měl postit. Proč? Vydáváš se na poušť, aby ses 
zbavil mnoha věcí, které tě stahují dolů a dál od Krista. Na 
poušti budeš v sobě svádět těžké boje. Půst nás učí posilovat 
naši vůli, abychom uměli říct hříchu NE! Bůh nám dnes říká: 
„Pojď za mnou. Vím, že se bojíš smrti, máš strach, udělal jsi 
mnoho zlého. Pojď za mnou, já ti odpouštím. Za pár dnů za 
tebe položím život, tak moc o tebe stojím.″ 

CO DĚLAT? 
Součástí postní doby je činit pokání. Oprostit se od hříchu a 
vydat se na novou cestu s Bohem. Pokání můžeš činit třemi 
způsoby: POSTEM (vztah k sobě), MODLITBOU (vztah k Bohu), 
ALMUŽNOU (vztah k druhým). 

INSPIRACE NA 40 DNÍ 
Není potřeba začít vše dělat hned a dělat toho moc. Vybrali 
jsme pár tipů, jak můžeme jednotlivé týdny prožít. První týden 
je zkrácený a začíná popeleční středou. 
1. TÝDEN Pustit postní dobu domů 
1. TIP Liturgická barva postní doby je fialová. Zkusme mít tuto 
barvu na očích. Udělejme si doma pořádek a schovejme vše, co 
odvádí naši pozornost 
2. TIP Svatá zpověď je pro začátek nejlepším krokem. 
3. TIP (pro děti) Vytvořme si postní kalendář. Každý večer při 
modlitbě si zapalme svíčku a udělejme krátkou reflexi, zda se 
nám podařilo plán splnit a kolonku si odškrtněme. Tabulka 
může obsahovat splnění postu, modlitby, návštěva křížové 
cesty nebo mše sv., uložení peněz do kasičky atd. Denně stačí 
splnit jednu předem stanovenou věc. 
2. TÝDEN „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; 
oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.″ (Mt 

6,7) 
1. TIP Navštivme během týdne nějakou adoraci nebo kostel. 
Jen tak si tam sedněme a chvíli buďme s Bohem. Můžeme Mu 
říct vše, co se teď v našem životě děje. Nezapomeňme pak ale i 
mlčet a nechat prostor Jemu.  
2. TIP Pravidelná modlitba. Vymysleme si způsob, který nám 
bude vyhovovat. Důležitý je konkrétní čas a místo.  
3. TIP Jeden den v týdnu věnujme přečtení úryvku z Bible nebo 
nějaké duchovní literatury. Nechejme si čas na zpracování toho, 
co jsme četli.  
3. TÝDEN „Kdo je z vás největší, bude váš služebník.″ (Mt 23, 
11) 
1. TIP Tento týden se evangelia věnují službě. Navštivme ve 
všední den mši a nechejme se inspirovat čteními a evangelii. 
2. TIP Sepišme si na papír, jakým způsobem sloužíme my sami. 
Komu pomáháme, čemu se věnujeme, aniž bychom za to do-
stávali odměnu? 
3. TIP Zkusme udělat něco navíc. Navštívit staré, nemocné. 
Zpívat do scholy, ministrovat. Pomozme lidem na ulici. Pomoz-
me rodičům. Vyberme si službu dle svých možností. 
4. TÝDEN „Pocit vděčnosti je u člověka důležitý: nikdo nedojde 
příliš daleko, když zapomene na ty, kteří mu stáli po boku, 
když potřeboval.″ (Paul Coelho) 
1. TIP Napišme někomu, kdo nám v životě pomohl. 
2. TIP Tento týden každý den poděkujme za nějakou jinou věc, 
které si v životě vážíme. 
3. TIP Navštivme křížovou cestu a vzpomeňme si při ní na lidi, 
kteří nás celý život provázejí. 
5. TÝDEN Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!″ (J 5,8) 
1. TIP Zkusme si tento týden odpustit všechny nezdravé věci: 
sladkosti, smažené. Odepřeme si to, co máme rádi. 
2. TIP Běžme si zaběhat, projít se nebo projet na kole, třeba 
místo sledování TV. Uvědomíme si díky tomu lépe, jak nádher-
né a důležité zdraví je. 
3. TIP Udělejme si pořádek ve věcech. Pomozme s úklidem 
rodičům, sourozencům. 
6. TÝDEN „Využití času pro sebe posiluje osobnost a umožňuje 
upevnit své jistoty.″ (Guy Gilbert) 
1. TIP Udělejme si čas na sebe. Ohlédněme se za postní dobou.  
2. TIP Vyberme si některý z úkolů, které jsme si dali a zkusme 
jej přenést do normálního života a pokračovat v něm o po 
skončení půstu. 
3. TIP Zajděme si na mši nebo křížovou cestu, abychom se tak 
lépe připravili na Svatý týden. 
4. TIP Nezapomeňme na zpověď před Velikonocemi. Ve Svatém 
týdnu budou všude řady. 
SVATÝ TÝDEN „Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel 
k velekněžím, aby jim ho zradil.″ (Mk 14,10) 
1. TIP Na Květnou neděli jsou v kostele svěcené kočičky, které 
symbolizují palmové ratolesti, kterými židé vítali Ježíše při vjez-
du do Jeruzaléma. Vezměme si je domů jako připomínku Květ-
né neděle. 
2. TIP Pokud jsme nestihli sv. zpověď, je nejvyšší čas. 
3. TIP Svatý týden končí čtvrtečním podvečerem. Večerní čtvr-
teční mší začíná Velikonoční triduum.  
                                               (převzato z aplikace Izidoor, upraveno) 

 



NEBOŤ ĎÁBEL ČÍHÁ NA KAŽDÉHO  
KDEKOLIV A KDYKOLIV 
Satan svolal celosvětový kongres démonů. A v úvodním projevu 
řekl: 
„Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si postavili množství 
kostelů a chrámů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také 
mnoho moudrých knih - některé z nich i svaté - a dokážou z 
nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My 
tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena..." 
„Co tedy máme dělat?" volali démoni. 
„Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte 
je o čas'', pokračoval Satan, '' aby prostě neměli čas na pod-
statné věci. Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitý-
mi prkotinami; vymyslete spoustu možností, jak zaměstnat 
jejich myšlení. Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, 
aby kvůli tomu v práci trávili víc a víc času, aby pracovali sedm 
dní v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně, a to všechno pro-
to, aby si mohli kupovat zbytečnosti. Přidejte jim k tomu vědo-
mí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti; říkejte jim: „Kdo to 
zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako 
ty!" 
Budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýš-
let ve dne i v noci. Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte 
jim věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich do-
movy přestanou být útočištěm před pracovním shonem. Lákej-
te je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo počítač. 
Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád 
vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali 
sluchátka do uší a ohlušovali si hlavy, aby si i na cestách v autě 
pořád něco hlučného pouštěli. 
Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. 
Dvacet čtyři hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými 
zprávami. Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při 
řízení. Jejich schránky naplňte reklamami, katalogy, nabídkami 
slev a služeb zdarma. V časopisech a v televizi jim pořád ukazuj-
te štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali věřit, že tohle je 
krása, a znechutili si své protějšky. 
Postarejte se, aby byli každý večer tak unaveni, aby se nemohli 
milovat. Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby 
se z cest a z rekreací vraceli vyčerpaní. 
Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu mož-
ností "aktivního" odpočinku v zábavních parcích, v multikinech 
a v hledištích stadionů. Hlavně je stále a bez oddechu zaměst-
návejte! 
To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý a 
nevtíravý. 
Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle 
horlivě pracují přesně podle šéfových instrukcí...  
                                   (převzato z internetu) 

HRACÍ DOPOLEDNE PRO DĚTI 
V den pololetních prázdnin 
31. 1. 2020 bylo pro desítky 
děti v rámci zapojení se do 
adventních aktivit připraveno 
hrací dopoledne v prostorech 
Zámku Návojná.  
Nejrůznější hry a aktivity byly 
zaměřeny tak, aby bavily 

předškoláky, ale i děti navštěvující 1. stupeň ZŠ. Mnohé využily 
své umělecké schopnosti při zdobení perníčků, jiné se vrhly na 
hromadu omalovánek a křížovek s křesťanskými motivy, část 
dětí si v rámci roku Bible vyzkoušela svou orientaci v této Knize 
Knih, některé využily přítomnosti kamarádů k četným spole-
čenským hrám. Připraven byl i fotokoutek s podobou Pána 
Ježíše, který měl dětem připomenout, že jsou dětmi Božími a 

patří do Ježíšova srdce přetékajícího láskou ke každému z nich. 
Po svačinové přestávce využily děti posledních minut ke hraní, 
následovala společná modlitba a foto.   
Věříme, že se dětem tato netradiční odměna líbila, že se zabavi-
li a prožili hezký čas. Děkujeme všem, kteří se na organizaci 
tohoto dopoledne podíleli, obzvlášť p. katechetce Naňákové a 
jejímu přípravnému týmu , a také Obci Návojná za poskytnutí 
prostor k hraní. Děkujeme rovněž rodičům za důvěru a Bohu 

Otci za to, že nás celou dobu ochra-
ňoval a že vše proběhlo bez jakých-
koliv problémů.                              L. F. 

MSTA JAKO ŽIVOTNÍ NÁPLŇ 
Každý člověk je jedinečnou osobou. Romano Guardini říká: 
"Bůh vyslovuje nad každým člověkem své jedinečné slovo"  - 
jakýsi ´kód´, který patří jen tomuto člověku. Naším úkolem pak 
je toto slovo vnést do světa. Je to náš úkol - dotknout se tohoto 
jedinečného obrazu a zanechat v tomto světě jedinečnou stopu 
života.   
Problém s touto myšlenkou může nastat, když se díváme na 
lidi, kteří druhým působí zlo a krutosti. To si lze těžko představit 
ono jedinečné slovo, které Bůh má pro každého člověka. Jak 
vysvětlit tenhle paradox? 
V dětství byli zraněni nebo poníženi, tak prostě zraňují další 
Myslím si, že jsou lidé, kteří to jedinečné Boží slovo v sobě 
neobjevili - pro ně je Boží obraz v nich úplně temný nebo zkres-
lený. Důvod často leží v jejich dětství. Jako děti byli tak zraněni 
nebo poníženi, že v důsledku těch zranění vůbec nenašli cestu 
sami k sobě. Tak prostě i oni zraňují lidi kolem sebe. To nezna-
mená, že to tak musí být vždycky. Každý člověk ve svém životě 
utrží nějaké rány na duši. Ale jsme zodpovědní za to, abychom 
se s těmito zraněními vyrovnali, nebo - jak říká Hildegarda z 
Bingenu - proměnili své rány v perly. 
Mnohým se nechce jít touto bolestivou cestou vnitřního uzdra-
vení a proměnění polidštění. Zůstávají natolik uvězněni ve 
svých zraněních, že se za ně mstí druhým lidem. Psychiatr Al-
bert Görres kdysi řekl: „Často je zlo, které z těchto lidí vychází, 
vyrovnáváním starých účtů se špatnými dlužníky.“ Člověk by ve 
skutečnosti chtěl oplatit rodičům, co na něm napáchali. Ale 
protože rodiče už tu nejsou, nebo se jich ten člověk bojí, dává 
svá zranění dál a zraňuje jiné lidi. 
Čím víc moci člověk má, tím větší zlo může působit 
Na první pohled to vypadá neškodně. Ale čím víc moci člověk 
má, tím větší zlo může působit, pokud není ochoten postavit se 



čelem pravdě o své osobní historii a jen dává dál to, co utržil. 
Takový člověk by ve své zuřivosti mohl podpálit celý svět, a 
stejně se nezbaví své nenávisti hluboko v srdci - například vůči 
otci. Nakonec napáchá mnoho zlého. Není totiž s to proniknout 
skrze svůj vnitřní chaos do prostoru svého nitra. Protože tam by 
se setkal s pravdou o sobě, a ta je pro něj nesnesitelná. 
Člověk se musí rozhodnout - pro dobro nebo pro zlo 
Proto je potřeba pomáhat lidem, aby se usmířili sami se sebou 
a se svou osobní historií. Jen tak v sobě mohou objevit ten 
prapůvodní dobrý Boží obraz. Jen tak se jejich životní stopa 
může stát dokonce i stopou požehnání. Jinak to bude stopa 
pustošení, ničení, nenávisti a hořkosti. 
Nemůžeme nikdy zcela spravedlivě soudit druhé lidi, protože 
nevíme, jak hluboká jsou jejich zranění. Ale každý člověk má 
svobodu rozhodnout se proti ničení a pro usmíření. Když se 
člověk propadlý zlu dotkne svého dobrého a jedinečného vnitř-
ního obrazu, jeho svět se zhroutí. Už se pak ale nemůže identi-
fikovat se svou nenávistí. To je ta svoboda, kterou dal lidem 
Bůh: člověk se musí rozhodnout - pro život a proti smrti, pro 
dobro a proti zlu, pro svůj jedinečný obraz a proti karikatuře. 
                                                                                    (www.vira.cz) 

HROMNIČNÍ POUŤ A PROROK MALACHIÁŠ 
V sobotu 1. února jsme se s několika maminkami naší farnosti 
vydali na hromniční pouť matek do Šternberku. Letos tomu 
bylo už neuvěřitelných 20 
let, co jsme se poprvé této 
pouti zúčastnili. Každoroč-
ně je pro nás povzbuze-
ním, že modlitby za naše 
děti a jejich rodiny nejsou 
zbytečné. Tuto pouť již 
tradičně doprovází svým 
slovem duchovní otec Josef Červenka. Právě na jeho popud 
společně s tehdejší koordinátorkou MM v naší vlasti, Růženkou 
Fialovou, začaly ve Šternberku tyto hromniční poutě s obětová-
ním svíce a odevzdáváním dětí Bohu a Panně Marii. 
Na konci jsme dostali za úkol přečíst si v Bibli ze Starého zákona 
knihu proroka Malachiáše, všechny tři kapitoly. Je to jen 55 vět 
(sama bych si tuto knihu určitě nepřečetla, Starý zákon je pro 
mě dost těžký na pochopení), ale při čtení textu, zvlášť v 3. 
kapitole, mě toto Boží slovo silně zasáhlo. Uvědomovala jsem si 
situaci v dnešním světě - zloba a nenávist mezi lidmi, povodně, 
katastrofy, vichřice, sucho, epidemie, tu beznaději, strach z 
nemocí, které se šíří ve světě, strach o budoucnost našich dětí, 
jejich rodin, strach z nesmyslných zákonů, které ničí charakter a 
morálku, a mnoho a mnoho dalších věcí. A právě slovo proroka 
Malachiáše bylo pro mě povzbuzením a jakoby odpovědí a 
novou nadějí, že náš Bůh má tento svět pevně ve Svých rukou a 
jediným slovem dokáže vše obnovit, pokud my se budeme 
držet Jeho přikázání a jednat podle Jeho slov. Pokud vrátíme 

Desatero do našeho života, 
pokud budeme své děti 
učit úctě k rodičům, učite-
lům a ke starším lidem. 
Pokud budeme své děti 
učit zachovávat 6. přikázá-
ní a manželé přikázání 9. A 
pokud všichni, i já, bude-
me dávat ve všem Boha na 
první místo a zachovávat 

přikázání lásky, potom Bůh splní příslib, který dal skrze proroka 
Malachiáše: „Já, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste ne-
přestali být syny Jákobovými.  Už za dnů svých otců jste se od-
chýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně 
a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů.″ (Mal 3, 6 -7) 
„Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, 

abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin 
zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se 
vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů.“ (Mal 3, 11- 12) 
A další zaslíbení si můžete přečíst dál už sami v knize Mal 3, 16-
24. 
Ať nás v tomto roku Bible Boží slovo provází a je nám povzbu-
zením a nadějí!                                           I.M.   

KDO BYL MILOVÁN, NENÍ ZAPOMÍNÁN   
V srpnu roku 2018 odešel na věčnost P. 
Mgr. Marek Martiška MIC, který by se 
3. března 2020 dožil věku 40-ti let. 
Děkujeme Pánu Bohu za jeho život, že i 
když si Jej povolal v tak brzký čas, doká-
zal být otec Marek skvělým duchovním 
pastýřem a nejednomu člověku pomohl 
nalézt opětovnou cestu k Bohu. K Ne-

beskému Pastýři se za něj proto přimlouváme a věříme v opě-
tovné setkání na věčnosti.     
Srdečně vás zveme na mši svatou 3. března v 7:00 hodin, kdy 
poděkujeme za službu otce Marka Martišky v naší farnosti. 

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI BŘEZNU 

 Na rok 2020, Rok Božího slova, je pro dospělé farníky připra-
vena aktivita. Jedná se o výzvu 
k četbě Písma na základě při-
blížení jednoho tématu z Bible 
- např. Boží láska, Boží pokoj, 
odvaha, přátelství… Každý mě-
síc budou pro vás připraveny 
úryvky z Písma na jiné téma. 
Na každý den bude odkaz 
směřující k dané vlastnosti. Podklady k četbě si můžete vy-
zvednout v kostele. Na měsíc březen je připraveno téma „Boží 
pokoj“. 

 V době postní budou v pátek půl hodiny před večerní mší 
svatou křížové cesty. V neděli pak v 15:00 hod., v hodinu Bo-
žího milosrdenství. 

 Arcibiskupství Olomouc nabízí zájemcům aktivitu na postní 
dobu s názvem POSTNÍ KAPKY 2020. Bližší informace nalez-
nete ve vývěsní skříňce nebo na webu postnikapky.cz  

 Připomínáme možnost zúčastnit se v neděli (1., 8., 15. a 22. 
března) v pastoračním domě ve Valašských Kloboukách od 
16:30 hod. "Děkanátní biblické hodiny". 

 11. 3. Po mši svaté zveme do kostela na otevřené modlitební 
společenství. Přijďte se společně modlit za kněze a naši far-
nost. 

 Srdečně zveme na mši svatou dne 25. března v 7:00, která 
bude sloužena u příležitosti 104. výročí benedikace našeho 
kostela. Přijďte poděkovat a pomodlit se za naše předky a 
všechny, kteří se zasloužili o to, že máme v naší farnosti tak 
krásný kostel. 

 Postní duchovní obnova bude v naší farnosti v sobotu          
28. března 2020. Duchovní obnovu povede františkán P. An-
tonín Klaret Dabrowski. 

 Vzhledem k období půstu a přípravy na velikonoční svátky 
bude modlitba chval na dobu postní přerušena. Během ní bu-
de naše mládež připravovat farní tábor a rovněž se sama du-
chovně obohacovat. Myslete proto, prosím, na nás v modlit-
bě. 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. 

http://www.postnikapky.cz/


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA BŘEZEN (od 30. 3. budou večerní mše svaté v 18:30 hodin) 
1. 3. (NE)  7:15 Za + Annu Ptáčkovou (1. výročí úmrtí) 
  9:00 Za + Josefa Trochtu, rodiče z obou stran, syna Pavla a + Františka, ochranu a pomoc Boží pro živou  
  rodinu, NL 20 
  10:30 Za farníky 
2. 3. (PO) 17:15 Za + Emílii Mišovou, rodiče z obou stran, tetu Jeničku, dva švagry, s prosbou o Boží ochranu a  
  pomoc pro živou rodinu, Ne 140 
3. 3. (ÚT) 7:00 Za + P. Marka Martišku, při příležitosti nedožitých 40-ti let 
4. 3. (ST) 17:15 Za + Josefa Holbu, manželku a + syna, pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 52 
5. 3. (ČT) 17:15 Za + Aloise Vaňka, jeho + otce, + rodiče Fojtíkovy a tři syny, dvě + svatky, dva švagry a švagrovou, za  
  dar zdraví, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovu, Ná 43 
6. 3. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + Marii Smolíkovou, + Boženu Smolíkovou, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Smolíkovou,  
  Líňovou, Novákovou, Ná 161 
7. 3. (SO) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy, Ďulíkovy a za rodiny z obou stran, NL 34 
8. 3. (NE) 7:15 Za + Antonína Crkoně, syna Antonína, + rodiče Crkoňovy a Fojtíkovy, NL 141 
  9:00 Za + Aloise a Andělu Macháčovy, za jejich + rodiče a sourozence, + syna Jaroslava, s prosbou  
  ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 111 
  10:30 Za farníky, zvláště za živé a + Františky z farnosti 
9. 3. (PO) 17:15 Za + rodinu Kolínkovu, Fojtíkovu a Holbovu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 8 
10. 3. (ÚT) 7:00 Za + rodinu Fojtíkovu, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 78 
11. 3. (ST) 17:15 Na poděkování za dožití 80-ti let života, za + manžela, + rodiče z obou stran, + snachu, + vnuka  
  Jarečka, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny, Ne 5 
12. 3. (ČT) 17:15 Za + rodinu Turenovu a Bělaškovu, na poděkování za dožití 70-ti let života, za dar zdraví a Boží  
  požehnání pro živou rodinu, Ná 86 
13. 3. (PÁ) 7:00 Za dobrodince 
14. 3. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za + rodiče z obou stran a ostatní + příbuzné, s prosbou  
  o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 
15. 3. (NE) 7:15 Za + prarodiče Valentovy, jejich + děti, zetě, snachy, vnuky a vnučky, Ná 56 
  9:00 Za Františka Holbu, otce, bratra, švagra a rodiče Geregovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu  
  Panny Marie pro živou rodinu, Ne 329 
  10:30 Za farníky 
16. 3. (PO) 17:15 Za + Matyáška Struhaře, živou a + rodinu Struhařovu a Novákovu 
17. 3. (ÚT) 7:00 Za + Ludmilu a Františka Šenkeříkovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 260 
18. 3. (ST) 17:15 Za + Aloise Zvonka, + manželku, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci, s prosbou o pomoc  
  a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 21 
19. 3. (ČT) 7:00 Za živé a + Josefy z naší farnosti 
  17:15 Za + Aničku Fojtíkovou, + prarodiče z obou stran, + Františka Naňáka a za ochranu a pomoc Boží pro  
  celou živou rodinu, Ne 123 
20. 3. (PÁ) 17:15 Za + Anežku Solařovou (1. výročí úmrtí), + manžela Karla, + rodiče z obou stran, za dar zdraví,   
  ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 259 
21. 3. (SO) 7:00 Za + rodiče Naňákovy, dceru, syna, zetě a vnuka, za + rodiče Ovesné, zetě a vnuka, za duše v očistci,  
  na které nikdo nepamatuje, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 31 
22. 3. (NE) 7:15 Za + rodiče Měřičkovy a Holbovy, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 144 
  9:00 Za + Josefa Šuráně a + příbuzné, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu, Ne 55 
  10:30 Za farníky 
23. 3. (PO) 17:15 Za + Marii Mackovou, + Jana Vaňka a rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Panny Marie pro celou  
  živou rodinu, Ne 359 
24. 3. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Tvarůžkovy, syna a za dar zdraví pro živou rodinu, Ná 69 
25. 3. (ST) 7:00 Při připomínce 104. výročí benedikace našeho kostela za všechny + farníky, zvláště za ty, kteří se  
  zasloužili o jeho stavbu a údržbu 
  17:15 Za + rodiče Janáčovy, + dceru, za rodiče a prarodiče z obou stran a ochranu Boží pro ž. r., Ná 140 
26. 3. (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, + rodiče z obou stran, + zetě, + švagry, pomoc a ochranu Panny Marie, NL 17 
27. 3. (PÁ) 17:15 Za + Josefa Šenkeříka, dceru Marii, rodiče z obou stran, za + příbuzné, za živou manželku, dar zdraví,  
   ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 22 
28. 3. (SO) 7:00 Za + manžele Markovy, rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 49 
29. 3. (NE) 7:15 Za + rodiče Měřičkovy, Mišovy, Naňákovy, jejich + děti, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro 
  živou rodinu Naňákovu, Ná 150 
  9:00 Za + Josefa Miklase, + bratry, švagra, + rodiče MIklasovy a Fojtíkovy a Boží pomoc a ochranu pro ž. r., Ne 332 
  10:30 Za farníky 
30. 3. (PO) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70-ti let života Marie, za + manžela, za dvoje + rodiče, za + bratra, tři                     
  + švagry, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Kolínkovou, Ne 176 
31. 3. (ÚT) 7:00 Na poděkování za dožití 70-ti let života, za rodiče z obou stran, dva švagry a Boží ochranu pro ž. r., NL 156 


