
ZÁVRŠSKÝ FARNÍČEK 
 

květen 2020 

MÁJOVÁ RODINA 
„On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako 
znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší 
pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“  
(Lk 2, 34) 
Drazí farníci, 
tato slova řekl prorok Simeon, když Svatá rodina navštívila 
chrám v Jeruzalémě. Prorok je člověk, který mluví pravdu, řek-
ne ji, a pak se uvidí. Například prorok Izaiáš podle tradice zem-
řel tak, že byl rozřezán pilou, a vzpomínáte si, co nám mimo 
jiné sdělil? Třeba to, že láska Boha překoná i lásku mateřskou: 
„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat 
se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já 
na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní…“ (Iz 53, 
15). Pán Bůh na nás nezapomene, i když my ano, jsme vyryti 
v jeho dlaních železným hřebem z kříže. A může žena zapome-
nout na své dítě? Je to málo pravděpodobné, ale i kdyby, pořád 
jsou tu srdce, která bijí pro nás a za nás. Teď, když je všechno 
venku tak krásné a voňavé, vzpomínáme na dětství, na první 
svaté přijímání, májové pobožnosti. Ale známe Matku Boží? 

 Kdybychom tak mohli zabušit na dům u tesaře Josefa, 
sednout si na dvoře, potichu poslouchat a vnímat, jak to u nich 
chodí. Taková normální rodina. Jenomže přijímají mudrce, kteří 
přinesli své dary, mimo jiné myrhu, která se používala 
k pohřbu, zvláštní dárek pro miminko. Utíkají do jiné země, 
pronásledovaní režimem politika Heroda. S tímto Dítětem jsou 
vlastně pořád nějaké potíže, dokonce ho několik dnů hledali, 
s bolestí v srdci, v ulicích Jeruzaléma. Je sice i období, kdy by 
mohla každá žena Matce Boží závidět, že má takového syna, ale 
to už je doba, kdy zas Boží Syn zcela jasně vyvrací všechny iluze 
o životě s ním, když říká, že víc, než pokrevní příbuzenství je 
plnit vůli Nebeského Otce. A jaké to je, mít za matku Pannu 
Marii? Na to si musí najít odpověď každý sám, budeme ji hledat 
celý život, ale zkusme třeba jeden příběh ze života. 

Bylo jedno dítě, které chodilo do kostela se svými rodi-
či, ale nemělo rádo Pannu Marii a všechny ty zbožné řeči o tom, 
jak máme na nebesích ještě jednu mámu. Bylo to proto, že 
mělo tak moc rádo tu svoji pozemskou maminku, že v „matce 
na nebesích“ vidělo nějakou nezdravou konkurenci, jakoby si 
muselo vybrat, ke komu se vlastně má přiklonit, zvláště v době, 
kdy ta pozemská maminka umírala. A protože tonoucí se stébla 
chytá, chytilo se dítě paradoxně růžence, ale opravdu jak lana, 
aby se neutopilo, anebo neztratilo jako náš Jonáš v moři. Už 
jste někdy vypnuli všechna média a multimédia, rychlé sítě, ve 
kterých je člověk zamotán jako rybička, no a prostě jen šli polní 
cestou s růžencem a říkali ta slova, která vypadají tak jedno-
tvárně: „Zdrávas Maria…“ Ale po nějaké době je vám tak nějak 
lehce, jakoby ten růženec bylo lano, kterým vás někdo táhne 
výš, abyste si na tu polní cestu nelehli se slovy: „Už mám toho 
dost!“ No, a to je právě to, co pro nás dělá zcela nenápadně 
Matka Boží. Táhne nás výš a blíž k jedinému Pokladu svého 
života, který jí vložili do klína z kříže, abychom si všichni zkusili, 
jaké to je žít podle vlastních nápadů a bez Boha. No, ale jak to 
dítě nemělo až tak moc rádo Pannu Marii, anebo spíše levné 
fráze o ní od lidí, kteří tvrdili, že jsou silně, ale opravdu silně 
věřící. Ale kdo vlastně ví, jestli jim ta silná víra někdy přenesla 
nějakou, alespoň malou horu. No, a jak to naše dítě šlo, přišlo 

po té polní cestě k dřevěnému kříži, a začalo se trochu s Pánem 
Ježíšem hádat: „Říkal jeden farář (nebudeme jmenovat), že bez 
matky je těžký život!“ A někdy se stává, že Hospodin promluví. 
Anebo mluví pořád, jenom jsme moc zamotaní v sítích, že už 
ani neslyšíme. A Ježíš řekl: „Hle tvá matka.“ (Srov. Jn 19,27) 
Tak to vlastně řekl Janovi pod křížem, s dětmi ve vzdoru On 
mluví trochu jinak, takže řekl: „Máš pravdu, proto jsem ti dal 
svou Maminku.“ To je teda vrchol, všeho se vzdát a o mámu se 
rozdělit. 

 Děti jsou úžasné, třeba ty, co pásly ovečky ve Fatimě. 
František devět let, Hyacinta sedm a Lucie deset let. Hrály si své 
hry, modlily se společně růženec ve vlastní zkrácené verzi, aby 
to měly dřív, no a přišla krásná Paní, která jim řekla, že se mají 
modlit růženec, obětovat za hříšníky, a že si je vezme jednoho 
dne k sobě do nebe. A ony by šly nejraději hned, ale ještě mu-
sely hodně vytrpět. František zemřel první, Hyacinta do dvou 
let sama, opuštěná v nemocnici v Lisabonu na pandemii španěl-
ské chřipky. Chudák Hyacinta, mluvila s Matkou Boží, byla jí tak 
blízko a dostala příslib: „Budeš hodně trpět, ale neboj se, přijdu 
si pro tebe.“ A proč? Protože existuje i peklo, do něhož přichází 
hodně duší, protože se za ně nikdo nemodlí a neobětuje. Jaký 
to má tedy význam, všechno honění se za něčím, abychom si 
dokázali, že teď, když se nám urodilo, můžeme zbourat stodoly 
a postavit větší, a pak třeba ještě větší. Jenomže někdo nám 
říká: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši 
a čí bude to, co jsi nashromáždil?“(Lk 12, 20) 

Je takový vtip, kdy si lékař prohlíží pacienta a říká: „To 
je dobře!“ Obejde ho ze všech stran a pro sebe si říká: „To je 
dobře!“ Nemocný se odváží zeptat: „Co je dobře pane dokto-
re?“ A lékař mu odpoví: „To je dobře, že to nemám já.“ Byl by 
to opravdu dobrý černý humor, kdyby se to tak moc nepodoba-
lo situaci, kdy za Pánem Ježíšem přišli se zprávou o Galilejcích, 
jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na 
to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší 
hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však 
neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo těch osmnáct, 
na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší 
viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když 
se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ (Lk 13, 2-5) A 
můžeme o něčem říct: „To je dobře, že to nemám já?“ Že je 
něco, co se nás nedotýká, nezajímá nás to, protože my si tu teď 
jedeme podle vlastních pravidel, a ta Boží pravidla jsme dávno 
odsunuli. Pořád se učíme, ale z každé školy jednou odejdeme, i 
ze školy života. 

Kardinál Tomáš Špidlík má na sarkofágu napsánu větu: 
„Vztahy, které žijeme s láskou, přechází spolu s Kristem do 
Vzkříšení.“ Jenom to bude mít hodnotu, co bude spojeno 
s Kristem, naše spojení s ním, nic jiného nebude mít budouc-
nost. Bez Krista jsme lidé bez budoucnosti, ale i bez minulosti a 
přítomnosti, i kdybychom tu ve zdraví a bohatství žili do sto 
dvaceti let. Dnes již svatá Hyacinta našla svoji budoucnost, i 
když zemřela jako chudé dítě v izolaci, opuštěné po týdnech 
v nemocnici, bez pozemské maminky, ale všechno obětovala za 
hříšníky, protože pochopila, že obětované utrpení je jediná 
měna skutečné hodnoty, která nepadne na žádné burze světa. 

V tomto roce si připomínáme výročí sto let od pande-
mie španělské chřipky v roce 1918-20. Na toto onemocnění 



zemřely miliony lidí, ale to většinou nebyly, jak dnes říkáme, 
ohrožené skupiny se slabou imunitou. Naopak, byli to nejčastěji 
lidé ve věku 20 až 40 let, tedy mladí se silnou imunitou, ale 
jejich obranyschopnost byla tak silná, že umírali právě díky této 
silné reakci vlastního organismu. Muži zemřeli v první světové 
válce. Ženy, většinou matky, rovněž umíraly na chřipku. Děti se 
stávaly sirotky, které vychovávali prarodiče. 

V roce 1917 Panna Maria ve Fatimě předpovídala, že 
válka brzy skončí, ale jestliže se lidé neobrátí, začne další válka 
a Rusko rozšíří své bludy po světě. V roce 1918 začala v Rusku 
občanská válka, v níž zahynulo několik milionů lidí, více než 
v právě skončené, vypukl hladomor a vznikla nejhorší diktatura, 
která trvala dalších přibližně šedesát let. Rusko, to je země 
milionů mučedníků, ale také země emigrantů. Ve Fatimě nám 
Panna Maria dala příslib: „Nakonec mé Neposkvrněné srdce 
zvítězí.“ Proroci jsou často k smíchu, jsou trochu jiní, nemají 
mentalitu světa: varují, prosí, burcují, mlčí. Jedno z fatimských 
dětí, později řeholní sestra Lucie, vzpomíná na Hyacintu způso-
bem, který ovšem k smíchu není. „Hyacinto, na co myslíš?“ 
Nezřídka mi odpověděla: „Na válku, která přijde, na tolik lidí, 
kteří zemřou a přijdou do pekla. Tolik mě to bolí! Kdyby přestali 
urážet Boha, nevypukla by válka a nepřišli by do pekla!“ (Sestra 
Lucie hovoří o Fatimě). Hledejme poselství Panny Marie 
z Fatimy, buďme alespoň trochu odvážní jako děti, abychom 
mohli vejít do Božího království. Pokud chceme být trochu 
normální rodina, pokrevní i nepokrevní, pak svůj vzor nemůže-
me hledat nikde jinde než v rodině Pána Ježíše. To není žádný 
překonaný příběh, On je stále stejný, alfa i omega, počátek i 
konec. Jestli máte někdy dojem, že Vaše rodina je v troskách, 
naprosto nenormální, problémy rostou jako houby po dešti, 
nezoufejte! Chyťte se růžence jak lana a uvidíte, že Matka Boží 
nás potáhne a přijde i lehkost Ducha svatého a radost z naděje, 
že nakonec její Neposkvrněné srdce zvítězí. A víte proč? Proto-
že má v srdci jedno krásné Dítě, se kterým měla celý život něja-
ké problémy. 

Na závěr bych Vás chtěl vyzvat, běžte v měsíci květnu v 
rodinách ke kapličkám, křížům, Božím mukám v naší farnosti, 
modlete se Loretánské litanie, nejenom za své rodiny, naši 
farnost, ale za obrácení hříšníků a mír na celém světě.  Ještě 
bych Vám chtěl říct, že mám nové sousedy: Pannu Marii 
z Fatimy a Ježíše Milosrdného. Dívám se na ně z okna, až půjde-
te kolem, zkuste je také pozdravit, můžete si u nich posedět na 
lavičce.                                               Ze srdce Vám žehná O. Marek 
 

Maria, Tys kvítek krásný, 

jenž rozkvetl na zemi, 

Tys kvítek vzácný, vznešený. 

Tys hvězdou nádhernou, 

jenž září v srdci mém, 

Tys překrásnou duhou, 

jenž k tvému Synu mě dovede. 

Ty jsi ten pocit nádherný, 

když v mysli Tě mám, 

Ty jsi ten sen překrásný, 

když v noci usínám. 

Ty jsi mou ochranou, 

když temnota se ke mně blíží, 

ty jsi mou záštitou, 

a já vím, že nic mně neublíží 

...miluji Tě, Maria, celým srdcem svým. 

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU 
 Vzhledem k uvolňování opatření souvisejících se šířením 

nákazy COV-19 dochází k organizačním změnám týkajícím se 

sloužení mší svatých, udělování svátosti smíření a svatého 

přijímání. Sledujte, prosím, webové stránky naší farnosti, 

kde se dozvíte podrobnější informace. Seznamte, prosím, 

s těmito změnami i farníky, kteří nemají možnost připojení k 

internetu. 

 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 měsíc budou pro vás připraveny 

úryvky z Písma na jiné téma. Na každý den bude odkaz směřu-

jící k dané vlastnosti. Na měsíc květen je připraveno téma 

„Přátelství“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODLEME SE ZA DÉŠŤ,  
VYBÍZÍ ARCIBISKUP GRAUBNER 
Současná epidemie ochromila náš život, ale také upoutala 
naši pozornost, a tak si téměř nevšímáme mimořádného su-
cha a hrozící neúrody, píše arcibiskup Jan Graubner kněžím 
své arcidiecéze - a jejich prostřednictvím také všem věřícím - 
před svátkem sv. Marka. 
„Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím 
do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když 
nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí 
sami na procházku a modlete se cestou,“ píše olomoucký arci-
biskup kněžím a dodává: „K podobným soukromým vycházkám 
s modlitbou vyzvěte i své farníky.“ 
Stejně tak je podle něj třeba se za déšť modlit při bohoslužbách 
v kostelích a využít při tom jak zvláštní mešní formulář, tak 
brožurku modliteb a 
písní za déšť (lze 
stáhnout do mobilu 
jako aplikaci Google-
nebo na 
www.cirkev.cz). Svůj 
list pak arcibiskup 
Graubner zakončuje 
vyjádřením vděčnosti 
za osobní zapojení 
kněží i farníků a všem ze srdce žehná.                          www.ado.cz 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.zadest
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.zadest
http://www.ado.cz/


PROSBY ZA DÉŠŤ (P. P. Hofírek) 
 
Bože, v Tobě žijeme! 
Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! 
Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obda-
řeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu 
věčnou.  
Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve 
svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli 
Tebou chráněni. Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a vy-
prahlou půdu zavlaž dostatečně svou nebeskou rosou.  
Amen. 
   

 Přikryj, Pane, nebe oblaky 

Přikryj, Pane, nebe oblaky a obdaruj zemi deštěm. 
Aby vydala trávu na lukách a plodiny k potřebě lidí. 
Zavlaž zemi svojí spravedlností  
a Tvojí milostí bude země nasycena. 
Pane, vyslyš modlitbu mou a volání mé ať k Tobě přijde. 

 
Prosba o déšť 
Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se 
občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni 
plody země, sloužili Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
Amen.

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

LIST PAPEŽE FRANTIŠKA VŠEM VĚŘÍCÍM 
K MĚSÍCI KVĚTNU 2020 
Drazí bratři a sestry, blíží se 
měsíc květen, ve kterém Boží 
lid intenzivněji vyjadřuje svoji 
lásku a úctu k Panně Marii. Je 
tradice modlit se v tomto mě-
síci růženec doma, v rodině. 
Pandemické restrikce nás 
„přinutily“ docenit tuto domá-
cí dimenzi také z duchovního hlediska. 
Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máji všechny ke znovu 
objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak 
společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceň-
te obě možnosti. V každém případě k tomu však poslouží jedno 
tajemství: jednoduchost; je snadné nalézt i na internetu vhod-
né návody, kterých se držet. 
Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které 
můžete recitovat na závěr růžence, jak to budu v tomto měsíci 
činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, 
aby byly všem k dispozici. 
Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší 
Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a 
pomůže nám překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s 
vámi, zvláště za nejvíce trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. 
Děkuji vám a ze srdce žehnám. 
V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek sv. 
Marka evangelisty. 
 
První modlitba 
Maria, 
Ty záříš vždycky na naší cestě 
jako znamení spásy a naděje. 
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných, 
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově 
a zachovala svoji víru pevnou. 
Ty, Záchrano římského lidu, 
víš čeho nám zapotřebí, 
a jsme si jisti, že se postaráš, 
aby se, jako v Káni Galilejské, 
mohla navrátit radost a veselí 
po této chvíli zkoušky. 
Pomoz nám, Matko Božské lásky, 
abychom se připodobnili vůli Otce 
a dělali to, co nám řekne Ježíš, 
který vzal na sebe naše utrpení 
a obtížil se našimi bolestmi, 
aby nás - skrze kříž - přivedl 
k radosti vzkříšení. Amen. 
Pod ochranu Tvou se utíkáme, 
 

svatá Boží Rodičko. 
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, 
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, 
Panno slavná a požehnaná. 
Druhá modlitba 
 »Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko«. 
V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a  
úzkostmi, jež dopadly na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko 
Boží a Matko naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou. 
 Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této 
koronavirové pandemii, potěš malomyslné a ty, kdo oplakáva-
jí svoje drahé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který zane-
chává rány v duši. Buď oporou těm, kdo mají úzkost o nemoc-
né, jimž nemohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej důvěru to-
mu, kdo se trápí nejistou budoucností a důsledky na poli eko-
nomiky a práce. 

Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrd-
ného Otce, aby tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor 
naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv u svého božského 
Syna, aby potěšil rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich 
srdce důvěře. 

Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, 
dobrovolníky, kteří jsou v tomto kritickém  období v první linii 
a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy dru-
hých. Provázej jejich hrdinskou námahu a daruj jim sílu, dob-
rotu a zdraví. 

Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným 
a kněžím, kteří se snaží s pastoračním vypětím a evangelním 
nasazením pomáhat a podporovat všechny. 

Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli 
správná řešení přemáhající tento virus. 

Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, 
pečlivě a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává 
nezbytných prostředků k životu, a prozíravě a v duchu solidari-
ty plánují sociální a ekonomická řešení. 

Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby obrovské 
částky, vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly 
namísto toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet 
podobným katastrofám v budoucnosti. 

Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl 
pro přináležitost k velké rodině a vědomí, že jsme všichni spo-
jeni, abychom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na 
pomoc tolikeré nouzi a bídě. Upevňuj ve víře, vytrvalost ve 
službě a stálost v modlitbě. 

Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje 
sužované děti a dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou ru-
kou vysvobodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obno-
ven klidný život ve svém normálním běhu. 

Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako 
znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká 
Panno Maria. Amen



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA KVĚTEN  
 
1. 5.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + rodiče Jana a Annu Bůbelovy, + rodiče Vaculíkovy, jejich 5 synů, 2 zetě, snachu, ochranu a pomoc  
   Boží pro celou živou rodinu, Ne 353 
2. 5. (SO) 7:00 Za + Františku a Josefa Bartošákovy, za + Františka Bařinku a za živou a + rod. Bartošákovu a Bařinkovu, NL 96 
3. 5. (NE) 7:15 Za ukončení pandemie a za všechny pracující v první linii. 
  9:00 Za + Jana Pagáče, + rodiče z obou stran, + švagry, švagrové, + rodiče Daňovy a Valčíkovy, duše v očistci,  
   ochranu Boží pro živou rodinu, NL 150 
  10:30 Za farníky 
4. 5. (PO) 18:30 Za + Františku Naňákovou, se vzpomínkou 25 let od jejího úmrtí, za duše v očistci a živé rodiny, Ná 165 
5. 5. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Macháčovy a jejich sourozence a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 105 
6. 5. (ST) 18:30 Za + Josefa Káňu, + příbuzné, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 103 
7. 5. (ČT) 18:30 Za + Bohumila Řeháka, + syna, + rodiče Surých, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 9 
8. 5. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Annu a Jana Bůbelovy, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 218 
9. 5. (SO) 7:00 Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 131 
10. 5. (NE) 7:15 Za + Františka Holbu, vnuka, bratra, švagra, + rodiče z obou stran a s prosbou o Boží požehnání a  
   ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 299 
  9:00 Za děti, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání 
  10:30 Za farníky 
11. 5. (PO) 18:30 Za + rodiče Šenkeříkovy a 2 syny, za + prarodiče Šenkeříkovy a Jana Špirku, Ná 82 
12. 5. (ÚT) 7:00 Za + Anežku Prekopovou, + manžela Milana, + rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Panny Marie  
   pro celou živou rodinu, Ne 328 
13. 5. (ST) 7:00 Za dobrodince 
14. 5. (ČT) 18:30 Za rodinu Matúšů, poděkování za milosti a dary, za + rodiče, příbuzné a Boží požehnání pro živou rod., Ne 187 
15. 5. (PÁ) 18:30 Za + syna Mariána (1. výročí úmrtí), za dar věčného života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu  
   Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 47 
16. 5. (SO) 7:00 Za + rodiče Josefa a Annu Kolínkovy, jejich rodiče a prarodiče, za duše v očistci a dar zdraví, ochranu Panny 
   Marie pro celou živou rodinu, Ne 73 
17. 5. (NE) 7:15 Za + rodiče Bartošákovy a + zetě a ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 205 
  9:00 Za + Vojtěcha Nováka, vnuka, rodiče a prarodiče, Jana Kozubíka a syna Zdeňka, s prosbou o ochranu Panny 
   Marie pro celou živou rodinu, Ne 114 
  10:30 Za farníky 
18. 5. (PO) 18:30 Za + Josefa Fojtíka, manželku, dvoje rodiče, příbuzné, duše v očistci a za dar zdraví pro celou rodinu, Ne 48 
19. 5. (ÚT) 7:00 Za + Danielu Kozubíkovou 
20. 5. (ST) 18:30 Za + rodiče Kolínkovy, + prarodiče, + sourozence, + švagry a ostatní + příbuzné, s prosbou o pomoc Boží  
   a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovu a Kolínkovu, Ne 180 
21. 5. (ČT) 7:00 Za + Pavla Vaňka a duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 284 
  18:30 Za + rodiče Holbovy, jejich + syna, + prarodiče Holbovy a Vaňkovy, ochranu a pomoc Boží pro živou  
   rodinu, Ná 11 
22. 5. (PÁ) 18:30 Za + Vincence Miklase, dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 280 
23. 5. (SO) 7:00 Za + rodiče Holbovy, rodiče Bělaškovy, prarodiče z obou stran, manžele Krčovy a za dar zdraví a ochranu Boží 
   pro živou rodinu, Ná 104 
24. 5. (NE) 7:15 Za + Petra Pacíka, + rodiče, + sestru Marii, + rodiče Šánkovy a + příbuzné, s prosbou o ochranu Panny Marie 
   pro živou rodinu, NL 124 
  9:00 Za + Ludmilu a Františka Kolínkovy a na poděkování za 50 let života, dar zdraví a ochranu a pomoc Boží pro 
   živou rodinu, Ne 249 
  10:30 Za farníky 
25. 5. (PO) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, dceru, zetě a + Pavla, 2 řeholní sestry, za nemocnou Marii, její zdraví, vytrvalost ve 
   víře, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci, NL 117 
26. 5. (ÚT) 7:00 Za + syna Františka Fojtíka, za + rodiče Juřicovy, za + rodiče Fojtíkovy, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny 
   Marie, Boží požehnání pro živou rodinu Fojtíkovu, Ne 258 
27. 5. (ST) 18:30 Za + Josefa Surého, + rodiče Novákovy a Suré a + příbuzné z obou stran, Ne 262 
28. 5. (ČT) 18:30 Za živé a + kněze, kteří působili a působí v naší farnosti (mše svatá u kříže na Stráni - bude upřesněno) 
29. 5. (PÁ) 18:30 Za + Karla Surého, jeho + rodiče a švagra, za + rodiče Poláchovy a děti, Boží požehnání pro celou živou rodinu 
   a ochranu Panny Marie, Ne 31 
30. 5. (SO) 7:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 40-ti let života, dar zdraví a Boží požehnání a ochranu panny Marie pro živou 
   rodinu 
31. 5. (NE) 7:15 Za věřící z Návojné 
  9:00 Za mládež z Návojné 
  10:30 Za + Františka Šenkeříka, bratra Josefa, rodiče z obou stran a švagry, Ne 85 


