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DOPIS BOHU  
Drahý Bože, děkuji Ti za můj život. 
Děkuji, že ráno mohu otevřít oči dokořán a zhluboka se 
nadechnout. Že mi dáváš další vteřiny, minuty a hodiny 
života. Každé ráno, když se probudím, je pro mě zname-
ním, že Ty jsi se mnou ještě neskončil. 
Děkuji Ti za ranní 
slunce a zpívající 
ptáky ohlašující 
příchod nového 
dne. 
Děkuji za snídaně, 
obědy, svačiny a 
večeře, že díky 
Tobě mám vždy co jíst. 
Díky za vodu, která mi po ránu svlaží obličej a do které se 
ponořím i po těžkém dni. Padá z nebeských výšin na naši 
zem a dává život všemu kolem nás, včetně nás samot-
ných. 
Děkuji za každou moji cestu autem, autobusem, vlakem a 
jakýmkoliv dopravním prostředkem.  
Díky za každé nové místo na tomto světě, kam se smím 
podívat, ale ještě více děkuji za návraty zpět do mé do-
moviny. 
Děkuji za moji rodinu, přátele, farnost a kněze. Zkrátka za 
každého, koho jsi mi do života poslal a ještě pošleš. A 
rovněž za ty, kteří se mnou již nejsou a v jejichž životním 
příběhu jsem i já měla své místo. 
Děkuji Ti za přírodu a nádheru stvoření, kam se člověk 
utíká v okamžiku, kdy cítí potřebu být sám se sebou, se 
svým vlastním já. 
Děkuji za práci, že díky ní mám možnost poznávat hodno-
tu peněz a která mě učí vážit si každé věci. 
Díky Ti za studium, které mi umožňuje lépe poznávat svět 
a v něm vidět Tebe. 
Děkuji Ti za střechu nad hlavou, za majetek a každou věc, 
která je v mém domě a Ty ji svou mocnou dlaní ochraňu-
ješ. 
Díky Ti za to, že jsem, jaká jsem. Za mé oči nahlížející na 
svět a lidi z různých úhlů pohledu. Za uši slyšící to, co 
chtějí i nechtějí. Za ústa mlčící i mluvící ve správný čas. Za 
ruce píšící, které svým sdělením mohou v lidech vyvolat 
nejrůznější pocity. Za nohy, které mě vedou kamkoliv mi 
řekneš. Za nos, kterým cítím nejen vůně, ale i problémy. 
Za mé vlasy zdobící mě půvabem krásy. Za mé pihy rozse-
té po růžových tvářích jako hvězdy na nebeské obloze. Za 
mé přednosti i nedokonalosti, které je třeba chránit.  
Děkuji Ti, drahý Otče, za moje pocity a emoce. Za slzy 
radostí i starostí. Za úsměvy, které rozdala jsem sama. Za 
zpěv nesoucí se ozvěnou do velké dáli. Za moji nerozhod-
nost, když vše musím stokrát přehodnotit. Za moje já,  

které je nedokonalé v dokonalosti. 
Díky Ti, Bože, za moji duši, svědomí a vnitřní hlas našep-
távající mi zvuky nejrůznějšími. 
Děkuji také za mé srdce rozdávající lásku tomu, komu 
patří, a přijímající bolest od toho, kdo ji má až příliš mno-
ho. 
Děkuji Ti, Pane, za každý výdech a nádech, který mi při-
pomíná, že zdraví je nejcennější věc. 
Děkuji za moji víru nesoucí kříže i radosti, za víru v Tebe a 
Tvé neskonalé milosti. 
Děkuji za pády pod těžkým břemenem i za každé vítězné 
povstání z mého trápení. 
Děkuji Ti za včerejšek, který je ten tam, dnešek, který je 
dar a zítřek, jenž mi není znám. 
Díky Ti, za lásku Tvou Duchem svatým naplněnou. 
Děkuji Ti, drahý Otče, že při mně stojíš v každém okamži-
ku mého života. 
Děkuji, že jsi mi blízko a mohu prožívat kus nebe již zde na 
zemi. 
Děkuji Ti, že jsem, kým jsem. Člověkem přijímajícím sebe 
a nechtějícím se měnit podle toho, jak by si to mnohdy 
přálo okolí. Neboť kdo miluje, přijímá a já Ti děkuji za to, 
že Ty mě přijímáš takovou, jakou jsi mě stvořil.  Děkuji Ti, 
že to dokážu i já sama. 
Díky Ti, dobrý Bože, za čas, který neustále plyne jako 
mraky na nebeské obloze.  
Drahý Otče, nevím kolik času mi ještě zbývá a jak dlouho 
budu kráčet po pozemských cestách. Nevědomost člově-
ka ubíjí. Nevidím do budoucích dní. Ale kéž můžu každý 
den prožívat plně s pocitem, že kdybych měla dnes uleh-
nout do svého lůžka naposled, setkám se s Tebou po pro-
buzení již na věčnosti. A teprve tam Ti vzdám ty největší 
díky díků, které bude má duše schopna zvolat. 
Ale lepší je na nic nečekat, proto volám s očima upřený-
ma na Tebe: „DĚKUJI TI ZA VŠE!″ 
A poslední díky, Bože, i za člověka procházejícího tyto 
řádky, aby nezapomněl, že slovem DÍKY se nemá nikdy 
šetřit. A už vůbec ne před Bohem…                             *****



OSMÝ DEN 
Den poté si Hospodin přišel prohlédnout své stvoření. 
Potřeboval ještě něco dodělat. 
V korytech řek ležely krásné, šedé, zelené a kropenaté 
balvany. Ale pod zemí byly kameny stísněné a zahanbené. 
Bůh je pohladil, a rázem se z nich staly diamanty a sma-
ragdy a tisíce blýskavých drahokamů. 
Hospodin se podíval na květiny. Jedna byla krásnější než 
druhá. Něco jim však chybí, pomyslel si a zlehýnka na ně 
foukl: květy zahalila příjemná vůně. 
Na ruku mu přilétl šedivý a smutný ptáček. Bůh mu něco 
zapískal a slavík začal krásně zpívat. 
A řekl něco nebi. To radostí zčervenalo a hle, byl tu západ 
slunce. Ale co Hospodin zašeptal do ucha člověku, aby se 
stal člověkem? Toho dávného dne, na úsvitu dějin, mu 
pošeptal tři slova: „MÁM TĚ RÁD.″ 
                                                     (Bruno Ferrero, Paprsek pro duši) 

DÍRY V PLOTĚ  
Jeden chlapec měl velmi vznětlivou povahu. Snadno se 
rozčílil, pouštěl se do potyček a sporů. Jeho otec mu jed-
nou dal pytlík hřebíků a poprosil ho, aby pokaždé, když ho 
někdo nebo něco rozzlobí, zatloukl jeden hřebík do ohra-
dy, která obklopovala jejich dvůr. První den chlapec za-
tloukl 38 hřebíků. A jak šel čas, pochopil, že je snazší 
ovládnout svůj hněv než zatloukat hřebíky, a za několik 
týdnů, jednoho večera svému otci oznámil, že toho dne 
se na nikoho nerozhněval. Otec mu odpověděl: „To je 
moc pěkné. A teď každý den, kdy se na nikoho nerozzlo-
bíš, vytáhni z ohrady jeden hřebík.“ Po krátkém čase mohl 
chlapec otci oznámit, že vytahal z plotu všechny hřebíky. 
Otec ho pak vzal za ruku a řekl mu: „To je moc pěkné, 
chlapče, ale podívej, plot je teď samá díra. Dřevo už nikdy 
nebude takové, jako dřív. Když cokoliv v záchvatu hněvu 
lidem řekneš, způsobíš lidem, které máš rád, rány. Jsou 
podobné těmhletěm dírám. A i když se tisíckrát omluvíš, 
rány zůstanou.“                                        (Pohlazení pro duši) 

KONFERENCE O MODLITBĚ CHVAL A SLUŽBĚ 
,,POSLANÝ″ 
Ano, ptáte se, co je to za název, kde a co to bylo? Nevíte?  
Určitě čtete pozorně náš Farníček, ve kterém se snažíme 
oznamovat akce z našeho okolí. 
Bylo to minulý měsíc ve Valašských Kloboukách. Dejme si 
ruku na srdce; kolik z nás si udělalo čas, abychom strávili 
krásný a požehnaný den plný nádherných chval, svědec-
tví, modliteb a mše svaté. Ale i krásného odpočinku při 
kávičce a výborném zákusku. Organizátoři krásně vyzdo-
bili sál, připravili Pastorační dům a vše ostatní, aby se 
všichni cítili dobře. Hosté ze Slovenska vstávali už ve 4 
hodiny ráno, aby nám přijeli předat své zkušenosti a 
hlavně nás podpořili ve víře v našeho Pána Ježíše Krista. 
Ukázali nám svým životem, jak opravdu žít ten krásný dar 
víry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavním kazatelem byl otec J. Buc, který mluvil ze svého 
srdce o prožívání různých životních situací. Tato konfe- 
rence probíhala celý den, každý si mohl najít to, co ho 
zajímalo a obohatit tak svůj život. Moc mě bolelo srdce 
při pohledu do sálu, jak málo nás bylo z naší farnosti. 
Říkáme si, proč bychom měli jít právě my? Že nemáme 
čas? Co bychom tam dělali? Pán přece volá: „Pojďte ke 
mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občer-
stvím.″ Proto příště neváhejte a nebojte se přijít. Věřím, 
že nebudete litovat…                L. 
 

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

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCÍ LISTOPADU? 
 Možnost získání plnomocných odpustků přivlastnitel-

ných pouze duším v očistci od 1. do 8. listopadu za 

splnění 3 obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímá-

ní, modlitba na úmysl Svatého otce) + modlitba Páně 

(„Otče náš“) a Vyznání víry („Věřím v Boha“) v kterém-

koli kostele či kapli (platí pro 1. a 2. 11.); v ostatní dny: 

3 obvyklé podmínky + modlitba za zemřelé (třeba jen v 

duchu) na hřbitově. 

 13. 11. V 18:30 hod. zveme do kostela na znovu vzni-

kající otevřené modlitební společenství. Přijďte se spo-

lečně modlit za kněze a naši farnost. 

 16. 11. Naše Scholka se zůčastní již 13. Setkání schol 

v Lidečku. Mysleme v modlitbě na naše malé zpěváč-

ky, aby naši farnost pěkně reprezentovali a celou akci 

si užili  
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. 

Tak jako moře nikdy nezmizí, 

jako hvězdám noc náleží, 

tak chci Tě, Pane, navždy v srdci mít 

a Tvé jméno s láskou oslavit. 

Tak jako růže v zahrádce se usmívá, 

jako vítr za oknem si povídá, 

tak jako slunce hřeje, i když je za mrakem, 

tak Tvoje náruč objímá, Pane, tuto zem. 

Nám všem, kdo Tě milují, 

těm kdo lásku Tvou neznají, 

i těm, kdo srdce Tvé hříchem bičují, 

všem chceš svou lásku dáti, 

a tou samou láskou nás milovati. 

Pane, Tvá láska nám sílu dává, 

život s Tebou je tak nádherný. 

Jen ten, kdo v Tebe věří, 

to v srdci uchovává spolu s věčnou nadějí…

mailto:zavrsacek@seznam.cz


SVATÍ MĚSÍCE LISTOPADU 
SV. KAREL BOROMEJSKÝ (4. 11.)   
Pocházel 
z bohatého šlechtického rodu Borro-
meo. Po studiu katolické teologie a 
také díky svému příbuzenskému 
vztahu k papeži Piovi IV. se dostal na 
vysoké církevní posty. Usilovně po-
máhal chudým a ve svých 46 letech 
vyčerpán zemřel. Karel od mala mi-
nistroval a již v dvanáctém roce věku 
vstoupil do stavu duchovního. V 11 
letech byl Karel jmenován majitelem 
tamějšího kláštera, takže mu náležely desátky z obročí. Tyto 
příjmy Karel z větší části rozdával chudým. Ve svých 14 le-
tech odjel do Pavie studovat na univerzitě práva a filozofii. 
Již v té době se Karel odlišoval od ostatních studentů, kteří 
se věnovali spíše zahálce a světskému hýření, zatímco on se 
ponořil do studia tak hluboko, že je musel několikrát přeru-
šit kvůli vyčerpání. Stal se jedním z nejvýznamnějších kato-
lických kazatelů 16. století. Podle dobových svědectví to byl 
jemný a distingovaný člověk zdvořilého vystupování, který 
se nerad pouštěl do sporů a příčilo se mu fyzické násilí. Mlu-
vil tichým a laskavým hlasem, ale prý se nikdy nesmál. Ve 
svých rozhodnutích byl vždy pevný a neústupný, neznal 
kompromisy; v jednání byl důsledný, až pedantský, systema-
tický. Askezí a dobročinností si získával oblibu prostého lidu, 
zejména v Miláně. Jako arcibiskup  začal provádět mnohé 
reformy, psát předpisy a normy. Zakládal semináře pro mla-
dé kněze, založil teologickou fakultu v Pavii, sepsal reformní 
předpisy pro milánskou diecézi, sepsal příručku péče o 

chrámové vybavení, zavedl zpovědnice ve formě uzavřené 
kabiny s mřížkou mezi knězem a věřícím, které při zpovědi 
poskytují potřebné soukromí až anonymitu. Do té doby se 
zpovídalo zpravidla volně, v boční chrámové lodi. Reformo-
val ženské kláštery.  
Atributy: biskupské roucho, důtky, provaz kolem krku 
Patron: biskupství Lugano, univerzity v Salzburgu, „Boromej-
ského sdružení“, duchovních správců, seminářů, boromejek a 
proti moru 
 

SV. ALŽBĚTA CATEZ (9. 11.)  
(Sv. Alžběta od Nejsvětější Troji-
ce). Pochází z Francie. Od dětství 
bojovala s vrozenou vznětlivostí a 
se sklonem k panovačnosti. Zamě-
řovala se pak na plnění vůle dru-
hých a Boží. Vynikala životem 
modlitby a stále se prohlubující 
láskou k Bohu, i úsilím, aby ho 
skrze ni poznávali jiní. V 21 letech 
vstoupila k bosým karmelitkám v 

Dijonu. Zvyknout si na Karmel nepůsobí Alžbětě žádné 
těžkosti. Naplňují se zde všechny její sny. Život modlitby 
po celé dny. Oáza ticha. Ovzduší střídmosti a odříkání. 
Jednotné, opravdové a šťastné společenství, které ji velmi 
hezky přijímá. Prožila tam šest let růstu v lásce i velké 
bolesti, které vyvrcholily ve „chválu slávy“ Nejsvětější 
Trojice přítomné v její duši. Na své cestě poznala tajem-
ství Božího přebývání v člověku - své „nebe na zemi.“ 

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

PAPEŽ: „KDO NEDOVEDE OBVINIT SEBE,                        
NENÍ DOBRÝM KŘESŤANEM...
Ježíš netoleruje přetvářku a pokrytce nazývá »obílenými 
hroby« - kázal papež František při jedné z ranních mší 
v kapli Domu sv. Marty. Pokrytectví je však léčitelné, po-
kud před Bohem obviňujeme sami sebe. 
Papež komentoval evangelium (Lk 11,37-41), kde svatý 
Lukáš popisuje, jak byl Ježíš pozván k jídlu jistým farize-
jem, který mu vytknul, že zaujal místo u stolu, aniž by 
vykonal rituální obmytí rukou podle mojžíšského Zákona. 
„Existuje postoj, který Pán netoleruje - řekl v úvodu Pe-
trův nástupce - a tím je pokrytectví. O tom je dnešní 
evangelium. Ježíš byl pozván k obědu proto, aby byl po-
suzován, nikoli z přátelských pohnutek. Pokrytectví zna-
mená dělat se někým, ale být jiný; přemýšlet ve skrytu 
jinak než to vypadá navenek.“ 
„Ježíš nesnáší pokrytectví a dokonce nazývá farizeje »obí-
lenými hroby«. Není to však inzultace, je to pravda. 
Zvnějšku jsi dokonalý, korektně škrobený, ale uvnitř máš 
něco jiného. Pokrytectví se rodí z ďábla, velkého lháře, a 
ti, kdo se přetvařují, jsou jeho dědici,“ konstatoval papež 
František. 
„Přetvářka je řečí ďábla, řečí špatnosti, která se vtírá do 
našeho srdce a je ďáblovou setbou. S pokrytci nelze žít, 
ale existují. Ježíš přetvářku s oblibou demaskuje. Ví, že 
bude vydán na smrt právě postojem pokrytců, protože 
pokrytec neuvažuje, zda použít dovolených či nedovole- 
ných prostředků. Prosazuje svou, očerňuje.  
 

Vyrobí pomluvu, falešného svědka. Říká: hledejme faleš-
ného svědka.“ Někdo by se mohl domnívat, že taková 
míra pokrytectví mezi námi neexistuje, řekl dále papež, 
ale takové smýšlení je pošetilé. „Řeč přetvářky je - nechci 
říci -  normální, leč běžná, každodenní záležitost. Jevit se 
určitým způsobem a být jiným. V boji o moc například 
jsou to závist a žárlivost, které tě nutí vypadat určitým 
způsobem, ale v nitru chováš smrtící jed, protože pokry-
tectví vždycky, dříve či později zabíjí.“ 
Z tohoto postoje je nebytné se uzdravit, ale pomocí jaké-
ho léku?- tázal se František. „Vyslovením pravdy před 
Bohem; tím, že obviníme sebe.“ 
„Musíme se naučit obviňovat sebe. »Učinil jsem toto, 
myslel jsem tamto; zlomyslně... Jsem závistivý, chtěl bych 
druhého zničit« - říkat Bohu o tom, co je v našem nitru. 
Toto duchovní cvičení není obvyklé, ale konejme jej. Obvi-
ňujme sebe, spatřujme hřích, pokrytectví a zlomyslnost ve 
svém srdci. Zlobu totiž rozsévá ďábel. A povědět Pánovi: 
»Pohleď, Pane, jaký jsem«, a říkat to pokorně.“ 
„Možná to bude znít silně - dodal papež - ale křesťan, 
který nedovede obvinit sebe, není dobrým křesťanem; 
hrozí mu, že upadne do pokrytectví. Učme se vyznávat se 
jako Petr, když řekl Pánovi, odejdi ode mne, neboť jsem 
člověk hříšný. Učme se tedy obviňovat sebe - končil papež 
ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.         (radiovaticana.cz) 
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ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LISTOPAD
1. 11.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + rodiče Anežku a Josefa Kolínkovy, jejich rodiče, sestru Raimundu a Boží požehnání pro celou 
  živou rodinu Kolínkovou, Ne 274 
2. 11.  (SO) 7:00 Za zemřelé farníky 
  14:00 Mše svatá za zemřelé + dušičková pobožnost 
3. 11. (NE) 7:15 Za + Františka Solaře, syna, dvoje rodiče, ostatní příbuzné, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro 
  živou rodinu, Ne 222 
  9:00 Za + Jana Nováka, dvoje + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 235 
  10:30 Za farníky 
4. 11.  (PO) 17:15 Za + rodiče Vaňkovy a Kolínkovy, + vnučku Anetku, za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu 
  Kolínkovou, Ne 282 
5. 11.  (ÚT) 17:15 Poděkování Bohu Otci za dožití 40-ti let života, dosud přijaté dary a milosti a za dar zdraví pro celou 
  rodinu, Ná 188 
6. 11.  (ST) 17:15 Za + Karla Macháče, dvoje rodiče, sourozence, švagry, švagrové, synovce, duše v očistci a poděko-
  vání Panně Marii za dožití 60-ti let, Ne 288 
7. 11.  (ČT) 17:15 Za + Terezii Zvonkovou, manžela, rodiče z obou stran, příbuzné, duše v očistci, dar zdraví duše i těla 
  a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 196 
8. 11.  (PÁ) 17:15 Za + Jarmilu Šenkeříkovou (1. výročí), Ná 55 
9. 11.  (SO) 7:00 Za + rodiče Naňákovy, jejich + děti, zetě a vnuka, za duše v očistci a za celou živou rodinu, Ná 31 
10. 11.  (NE) 7:15 Poděkování za dožití 50-ti let Anny, za 30 let společného života, ochranu Panny Marie pro děti a 
  celou rodinu Fojtíkovou, NL 121 
.  9:00 Za + rodiče Macháčovy a jejich sourozence a ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, Ná 105 
  10:30 Za farníky 
11. 11.  (PO) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 70-ti let života manželů Novákových, za dvoje + rodiče, + dceru 
  Janu Novákovou, s prosbou a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Novákovou, Ne 186 
12. 11.  (ÚT) 17:15 Za + Františka Šánka, + rodiče z obou stran, s prosbou o přímluvu Panny Marie, za dar zdraví,  
  ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 228 
13. 11.  (ST) 7:00 dantis 
14. 11.  (ČT) 17:15 Za dožití 80-ti let života Anny, + manžela, ochranu a pomoc Panny Marie pro celou ž. rodinu, Ne 28 
15. 11.  (PÁ) 17:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 40-ti let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu 
16. 11.  (SO) 7:00 Za + rodiče Anežku a Jana Šenkeříkovy, jejich + rodiče a sourozence, dar zdraví, ochranu a pomoc 
  Boží pro celou rodinu, Ná 71 
17. 11.  (NE) 7:15 Za + Aloise Šerého a duše v očistci, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 132 
  9:00 Za + Františku Fojtíkovou, + manžela, jejich sourozence a pomoc Boží pro ž. rod. Mikuškovou, Ne 48 
  10:30 Za farníky 
18. 11.  (PO) 17:15 Za + Františka Fojtíka (1. výročí), za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
  rodinu, Ne 230 
19. 11.  (ÚT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy a Křekovy, + Ladislava Mičudu, + prarodiče, + děti, švagry a švagrové, ochranu 
  Panny Marie pro jejich rodiny, NL 41 
20. 11.  (ST) 17:15 Za + Františka, + rodinu Slaběňákovou a Kurucovou a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 93 
21. 11.  (ČT) 17:15 Za + Jana Kozubíka, za + rodiče z obou stran a na poděkování za 65 let syna a Boží ochranu pro celou 
  živou rodinu 
22. 11.  (PÁ) 17:15 Za + Pavlínu Macháčovou (1. výročí), manžela Josefa a celou živou rodinu Macháčovou, NL 49 
23. 11.  (SO) 7:00 Na poděkování za dožití 65-ti let života, + sestru, švagra, rodiče a prarodiče, s prosbou o dar zdraví a 
  Boží požehnání pro živé rodiny 
24. 11.  (NE) 7:15 Za + rodiče Juřicovy, + rodinu, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 125 
  9:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života Jarmily, + rodiče Miklasovy a Fojtíkovy a za ž. rod., NL 87 
  10:30 Za farníky 
25. 11.  (PO) 17:15 Za manžela a syna, 4 +bratry a za rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou rod. Vaňkovou, NL 88 
26. 11.  (ÚT) 17:15 Za + rodinu Kolínkovou, Fojtíkovou, Šuráňovou, Šemodovou a Turečkovou a Boží ochranu pro celou 
  živou rodinu, Ne 286 
27. 11.  (ST) 17:15 Za + Anežku Františovou (1. výročí), za nedožitých 90 let a + manžela Jaroslava, za duše v očistci a 
  ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 32 
28. 11.  (ČT) 17:15 Za + manžela, sestru, rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro ž. rodinu Maděrkovou, Ná 69 
29. 11.  (PÁ) 17:15 Za + rodiče Šánkovy, sestru Marii, 2 švagry, + rodiče Kolínkovy a ostatní příbuzné, za dar zdraví a 
  Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 42 
30. 11.  (SO) 7:00 Za uzdravení rodových kořenů 
 


