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MILÝ JEŽÍŠI,  
tentokrát chci napsat přímo Tobě. Především proto, že když 
mluvíme s Tebou, snáze pak mluví lidé o Tobě. Potom proto, že 
teď píšou "dopisy Ježíškovi" jen děti. A mně se líbí cítit se dítě-
tem a občas se jím znovu stát. Což jsi kdysi neřekl, že nevejde-
me do nebeského království, nestaneme-li se nejdříve znovu 
dětmi? Posléze se mi zdá spravedlivé, abychom pokaždé odpo-
věděli na četné "dopisy", které jsi nám napsal, které nám dosud 
píšeš a které my ani nečteme. 
Víš, jaký je rozdíl mezi dopisem adresovaným Tobě a dopisem 
určeným lidem, jako jsem já? Určitě to víš! Jinak než my. Ty 
čteš mezi řádky a zpytuješ naše srdce. Umíš jít ke kořeni pro-
blémů, umíš vystihnout pravý a hluboký smysl našich slov. 
Milý Ježíšku, naše dějiny, ty dějiny, do kterých ses chtěl sám 
vtělit, se zmítají mezi nedůvěrou, dvojsmyslnostmi, neurči-
tostmi, předpojatostmi. Věř mi, není vždycky lehké žít v naší 
době. 
A jesličky, které jsi vnukl svatému Františku z Assisi v Grecciu, si 
nedovedu přes jejich proslulou věčnou platnost zařadit do 
historie dnešní doby. Hrozí jim, že se stanou neplodnou a aka-
demickou tradicí, pokud se jí už nestaly. Je fakt, že mnozí z nás 
dávají přednost vánočnímu stromu. 
V jednom "dopise", který jsi dal napsat apoštolu a lékaři Lu-
kášovi, abys nás seznámil s podrobnostmi svého narození, jsem 
četl: "V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je 
Kristus Pán! ... Na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení." 
Když se rozhlédnu kolem sebe, nenajdu pokoj, který jsi nám 
přišel dát: mnoho válek ničí celé národy a obyvatelstvo země 
(té země, kterou jsi stvořil); a potom potraty, mafie, lupičské 
bandy, homosexuálové, násilnosti na dětech, opuštění staří 
lidé, narkomani, nemocní na AIDS, bezdomovci ... To všechno Ti 
nic neříká? Což snad nás už nemiluješ? Ale jak bys nás mohl 
nemilovat, když ses pro nás narodil, stal se člověkem, a byl jsi 
ukřižován jako ledajaký zločinec? Tak mi řekni, proč tohle 
všechno? Máme hledat příčinu v sobě? 
Když ses narodil, zpívali tvoji andělé: "Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj." Jsi tedy pokojem Ty, přítomný mezi lidmi? Je-
li tomu tak, vysvětlí se všechno: jestliže pokoj, pravý pokoj, jsi 
Ty, znamená to, že ještě nejsme Tebe plní. Ne všichni Tě přijali. 
Dej nám tedy svůj pokoj, vlij do nás Ducha, který by v nás vzbu-
dil touhu po něm, abychom po něm toužili, jako prahne jelen 
po prameni! 
A pak věz, že vypadá divně, když ses chtěl narodit ve chlévě a 
chtěl jsi mít mermomocí místo kolébky jesle. Věru krásné! Na-
před se dáš zvěstovat od andělů jako Kristus Pán, jako Král 
vesmíru, jako Král králů, takže to vydráždí Herodův hněv a 
strach, a potom se narodíš ve chlévě! 
Já nemohu vědět (mohu si to jen představit), jak reagovali 
mudrci, když se Ti přišli poklonit. Byli to přece králové! Ale je 
jisté, milý Ježíši, že si nejen klekli a poklonili se Ti, ale že to 
udělali ve chlévě. Kdoví, zda se okázalá a nádherná roucha 
Kašpara, Melichara a Baltazara nezamazala od volského a oslí-
ho hnoje! 
A když pomyslím, jak se tvoji pozemští rodiče, Josef a Maria, 
museli namáhat, aby našli tenhle chlév! Nač všechna tahle 
chudoba? Odpověď jsem nalezl v krásné básni Lamberta Nobe-
niho nazvané Proč jsem se narodil. Bůh tam říká: "Narodil jsem 

se, aby ses uměl od sebe odpoutat. Narodil jsem se chudý, abys 
mě mohl pokládat za jediné bohatství. Narodil jsem se ve chlé-
vě, aby ses naučil posvěcovat každé prostředí ..." 
Nechtěl jsi snad tajemně spojit chudobu betlémské jeskyně se 
svým křížem? Podle toho, co říká Pavel, žid z Tarsu, kterého jsi 
obrátil na cestě do Damašku, se mi zdá, že je tomu tak: On (to 
myslel na Tebe, milý Ježíši) obě dvě části (židy i pohany) spojil v 
jedno lidstvo, zjednal pokoj a ze dvou národů udělal jediného 
nového člověka. Křížem usmířil obě strany s Bohem v jediném 
těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. 
Je to pravda, Ježíši! Každý rok, když nastanou Vánoce, mluvíme 
nezbytně o Tvých chudých. Ale omezujeme se jenom na toto, 
protože chudí jimi zůstávají pořád. Dokonce jsou čím dál 
chudší, ve prospěch těch několika málo, kteří jsou čím dál bo-
hatší. Měl jsi pravdu, když jsi nás upozorňoval: "Chudé budete 
mít vždycky s sebou." 
Chceš, abychom tě poznali a přijali v ubohostech člověka, v 
temných poutech drogy, ve strachu nemocných na AIDS, v 
zoufalství bezdomovců, nezaměstnaných, hladových, v nejisto-
tě Maročanů, Afričanů, v iluzích Albánců, v osamělosti starých 
lidí, v tupých očích znásilněných hošíků, v útržcích masa potra-
tem usmrcených dětí, v odstrkování člověka prostě jen proto, 
že je jiný. Zatímco dál mluvíme o chudých, protože se nám to 
líbí. Protože je to móda. 
Před několika roky jeden kněz - nepříliš pochopený i v tvé církvi 
- don Lorenzo Milani - nám říkal, že "je třeba razit cestu 
chudým, ale ne razit cestu sobě (zajišťovat si kariéru) pomocí 
chudých". Bude tato věta něco znamenat pro naše politiky, 
vládní činitele, ekonomy, správce? 
Jak vnímat lidskou chudobu tváří v tvář Tvé chudobě? Jak slavit 
důstojně Vánoce Tvé chudoby? "Je dobré dát, když nás o to 
žádají. Ale lepší je pochopit, když nás o nic nežádají. A pro toho, 
kdo je velkodušný, je větší radostí hledat chudého než dávat," 
napsal Chálíl Džibrán. 
Milý Ježíšku, nakonec se tě chci zeptat na jednu věc: proč v den 
Vánoc nepošleš způsobem, jaký ty znáš, plačícím, trpícím, 
chudým poselství, které jsi odevzdal onomu bezejmennému 
Brazilci? "Dnes v noci jsem měl sen. Zdálo se mi, že kráčím po 
pláži v doprovodu Pána ... a na obrazovce noci byly promítnuty 
všechny dni mého života. Zejména jsem si všiml, že každého 
dne mého života se na filmu ukázaly stopy v písku: jedna moje 
a jedna Pánova. Šel jsem stále dál, až byly všechny dni u konce. 
Ohlédl jsem se, lépe jsem se podíval na film a zjistil jsem, že v 
některých místech byla jen jedna stopa... Odpovídala nejtěžším 
dnům mého života, byly to dni větší úzkosti, většího strachu, 
utrpení, boje nebo bolesti ... Tu jsem se obrátil k Pánu a zeptal 
se ho: "Pane, ty jsi mi řekl, že budeš se mnou po všechny dny 
mého života, a já jsem souhlasil, že budu žít s Tebou. Ale proč 
jsi mě nechával samotného právě v nejhorších chvílích mého 
života?" A Pán odpověděl: "Synu, miluji tě nekonečnou láskou a 
opravdu jsem ti řekl, že budu s tebou stále po celé cestě tvého 
života a že tě neopustím ani na okamžik. A opravdu, nikdy jsem 
tě nenechal samotného... 
Ve dnech, ve kterých jsi viděl jen jednu stopu v písku, jsem tě 
nesl v náručí."  
Milý Ježíšku, právě proto, že tě nedokážu pochopit, tě mám 
rád.                                                              (z knihy Otevřené dopisy) 



VEČERNÍ ADVENTNÍ MODLITBA RODINY 

Dobrý Bože, náš Otče,  
Ty jsi o nás věděl dřív, než jsme se narodili. 
Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili do jedné rodiny. 
Pomáhej nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi, 
abychom si v obzvlášť v tomto čase navzájem pomáhali, 
odpouštěli si a dělali si radost. 
Dej, ať jsme k sobě navzájem pozorní  
a neseme spolu vše dobré i zlé. 
Dej, ať nás během Vánoc spojuje vzájemná láska,  
abys mohl být stále uprostřed nás. 
Dej, ať všechno od Tebe i od druhých  
přijímáme s vděčností. 
Ukaž nám,  
jak může naše rodina během Adventu pomáhat  
nemocným, osamělým a starým lidem. 
Žehnej také ostatním rodinám v naší farnosti,  
zůstávej s námi se všemi svou milostí, dobrotou,  
svým slovem i požehnáním. 
Panno Maria, svěřujeme se do Tvé mateřské ochrany, 
přimlouvej se za nás ve všech našich potřebách. 
Amen. 
 (rodiče i děti si navzájem křížkem na čele udělí požehnání) 

 
ADVENTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI 
Od 1. 12. se děti mohou zapojit do naší adventní soutěže. U 
sochy Panny Marie je na nástěnce velký adventní věnec. Nepři-
padá Vám trošku smutný? Společně si ho můžeme vyzdobit a to 
pomocí zelených lístečků cesmíny nachystaných v košíku. Na 
každém lístku je nějaký úkol, který budete muset splnit do 
následující neděle. Po splnění úkolu se na jeho zadní stranu 
podepišete a lísteček přišpendlíte na věnec. Prosíme rodiče o 
případnou pomoc při plnění úkolů, ale i připínání cesmíny. Po 
skončení Adventu bude každé dítě zapojené do soutěže odmě-
něno. Zveme všechny děti, aby se do soutěže zapojily a tak se 
co nejlépe připravily na příchod našeho Spasitele. 

 
ADVENTNÍ AKTIVITA PRO DOSPĚLÉ   

Milí farníci, adventní doba je také spojena 
s prožíváním svátku Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu a Panny 
Marie Guadalupské. Svatý Otec Jan Pavel 
II. nazval Pannu Marii z Guadalupe: 
„Hvězdou prvé a nové evangelizace.“ A co 
o ní můžeme ve svém srdci povědět my? 
Zkusme se zapojit do adventní aktivity pro 
dospělé a symbolicky ve formě plátku květu 
růže, vložit do košíku pro Pannu Marii 
všechno to, co nás trápí. Slovo Guadalupe 
lze přeložit slovy: „Rozšlápla jsem hada.“ 
Takto je Panna Maria také vzpomínána 
v Písmu svatém, v knize Zjevení. Bližší in-

formace, i plátky růží naleznete na nástěnce u zpovědnice. 

 
CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI PROSINCI? 
 Během adventní doby budou rorátní mše sv. ve středu v 

6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Ve středu během adventu 
večerní mše sv. nebudou, úmysl bude odsloužen ráno. 

 Arcibiskupství olomoucké zve případné zájemce k prožívání 
adventní doby také prostřednictvím webových stránek 
www.roraty.jednoduse.cz. Každý den doby adventní se na 

ní objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audio-
přenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin). Každodenní  
ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjí-
mání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční ad-
ventní zpěvy. Tento web si můžete také nainstalovat do 
svého mobilního telefonu se systémem Android.  Aplikaci 
RORÁTY najdete na Google Play (název aplikace RORÁTY). 

 1. 12. v 15:00 Benefiční adventní koncert skupiny Adorare a 
cimbálové muziky Cyril v KD Štítná nad Vláří 

 7. 12. od 14:00 V kostele sv. Josefa ve Štítné nad Vláří se 
bude konat adventní duchovní obnova S Katkou Lachmano-
vou. Bližší informace na stránkách farnosti Štítná nad Vláří. 

 8. 12. v 15:00 Návštěva svatého Mikuláše v našem kostele. 
Rodiče jsou zváni na přátelské setkání u kostela. 

 11. 12. v 18:00  Zveme do kostela na znovu vznikající ote-
vřené modlitební společenství. Přijďte se společně modlit za 
kněze a naši farnost. 

 14. 12. v 19:00 Mládež srdečně zve na další modlitbu chval, 
tentokrát se speciálním hostem o. Petrem Káňou. Chvály 
budou zaměřeny na blížící se svátky vánoční, proto se ne-
bojte přijít a duchovně se obohatit. 

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. 

 

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. 



 
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 

která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově…“ 

(Lk 2,10-11) 
 
 

Milí farníci, přejeme Vám, ať radost a láska 
z narození Božího Syna, Ježíše Krista, přetrvává 
u Vás, ve Vašich srdcích a rodinách i v roce 2020. 

 
 

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

VÁNOCE ZNAMENAJÍ SETKÁNÍ S LÁSKOU 

Vánoce znamenají setkání s láskou 
S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět.  
S láskou, která je nabízena celému lidstvu, která se ale ani 
jedinému člověku nevnucuje.  
S láskou, která otevírá dveře víry, ale nemá žádné donu-
covací prostředky, kterými by zlé lidi donutila jednat dob-
ře.  
Ježíš se narodil také pro Tebe 
Ježíš se narodil také pro Tebe - ať jsi kdokoliv.  
Starý či mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo 
neúspěšný.  
Narodil se pro Tebe a k Tobě chce také přijít  
Chce přijít, aby Ti ukázal naději, která nezávisí na tvých 
schopnostech, výhrách či prohrách.  
Chce přijít, aby Ti otevřel cestu k bohatství, které není 
závislé na tvých úspěších, ani na míře inflace.  
Chce přijít, aby Ti ukázal, že Ti může být odpuštěno a že i 
Ty můžeš dojít naplněného života. 

Boží Syn se stal jedním z nás. Takto k nám Bůh přichází, 
aby o sobě promlouval a ukazoval nám cestu, po níž k 
němu můžeme dojít. 
 (Ježíš se narodil také pro tebe, z knihy Vánoce - soubor různých textů)  

 
VÁNOČNÍ PROČ? 

„Proč se planeta Země pořád otáčí a ještě se nezastavila,“ 
zeptal se malý chlapec jednoho zimního večera svého 
otce, když spolu zdobili vánoční stromek. „To bude asi 
proto,“ odpověděl otec, „že Bůh čas od času svým prstem 
do planety šťouchne a zase jí dodá novou energií k rota-
ci.“ 
„A kdy to dělá?“ Tatínek, který právě připevňoval na špič-
ku stromku vánoční hvězdu, Využil situace a odpověděl: 
„Vždycky o Vánocích. Když zvoní zvony na půlnoční mši, 
dotýká se Bůh znovu Země 
a dává jí do příštího roku novou sílu k oběhu kolem  
Slunce.“                                               (z knihy Vánoční miniperly) 

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

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ SCHOL VE SLAVIČÍNĚ  
To, že v naší farnosti vzniká nová scholka, už jistě víte. Není to tak dávno, co toto ne příliš velké hudební těleso začalo svým 
zpěvem doprovázet hrubé mše svaté a už má za sebou první setkání schol. Setkání schol z celého našeho děkanátu proběh-
lo 23. listopadu ve Slavičíně. Otec děkan odsloužil krásnou mši svatou, po které jednotlivé scholky ukázaly svůj um. Naši 
mladí přišli na řadu hned ze začátku, zazpívali dvě písničky, které měli dokonce i natrénované (pozn. Proběhla první oficiální 
zkouška ). A tak kdybyste i vy chtěli slyšet, jak jim to zpívá, zavítejte čas od času na nedělní mši svatou v 10:30. Svatou 
Cecílii - patronku hudebníků - prosíme o přímluvu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PROSINEC
1. 12.  (NE) 7:15 Za + rodiče Holbovy, Jurčovy a Hacajovy, za jejich + sourozence, děti a rodiče, s poděkováním za dar  
  zdraví a milosti a s prosbou o ochranu a pomoc Panny Marie pro rodiny a jejich děti 
  9:00 Poděkování za 70 let života, + manžela, + rodiče z obou stran, + bratra a setru, dar zdraví a ochranu  
  Panny Marie pro živou rodinu, Ná 145 
  10:30 Za farníky 
2. 12.  (PO) 17:15 Za + rodiče Holbovy a Novákovy, za živé a + rodiny, duše v očistci a za + kněze, Ne 242 
3. 12.  (ÚT) 17:15 Za + Milana Prekopa (10. výročí úmrtí), + manželku Anežku a za + rodiče z obou stran, s prosbou o ochranu a 
  pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 328 
4. 12.  (ST) 6:30 roráty - dantis 
5. 12.  (ČT) 17:15 Za + rodiče Šenkeříkovy, dcery, syny, zetě, vnuky a duše v očistci, Ná 22 
6. 12.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Poděkování za přijatá dobrodiní, ochranu Boží pro živou rodinu, za + manžela a příbuzné, Ne 12 
7. 12.  (SO) 7:00 Za + Marii Kolínkovou, + manžela Aloise, dvoje rodiče, + sourozence a ostatní příbuzné, dar zdraví, Boží po-
  žehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 67 
8. 12.  (NE) 7:15 Za Josefa Kolínka, rodiče z obou stran, za 2 švagry, Lojzinku, rodiče Mozgvovy, Daňovy, Valčíkovy, s prosbou o 
  Boží milosrdenství pro živé rodiny, Ne 270 
  9:00 Za + rodiče Bartošákovy, + zetě a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 205 
  10:30 Za farníky 
9. 12.  (PO) 17:15 Za + rodinu Fojtíkovou, Hejdovou, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 257 
10. 12.  (ÚT) 17:15 Za + Alena Holbovou (1. výročí úmrtí), Ne 330 
11. 12.  (ST) 6:30 roráty - Poděkování za dožití 50-ti let života, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu, NL 194 
12. 12.   (ČT) 17:15 Poděkování za dožití 80-ti let života, za + manžela, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie, Boží požehnání 
  pro živou rodinu, Ná 
13. 12.  (PÁ) 7:00 Za živé a + poutníky svatohostýnské 
14. 12.  (SO) 7:00 Za + rodiče Františka a Ludmilu Šenkeříkovy, ochranu a pomoc Boží, Ne 260 
15. 12. (NE) 7:15 Za + Antonína Crkoně, syna Antonína, + rodiče Crkoňovy a Fojtíkovy, NL 141 
  9:00 Za + rodiče Novákovy, + strýca Josefa, + tetu Ludmilu, s prosbou o Boží požehnání pro celou ž. rodinu, Ne 188 
  10:30 Za farníky 
16. 12.  (PO) 7:00 dantis 
17. 12.  (ÚT) 7:00 Za + rodiče Matúšů, + příbuzné a duše v očistci, Ne 187 
18. 12. (ST) 6:30 roráty - Za + manžela Jana Fojtíka, + sourozence z obou stran, poděkování za dožití 80-ti let života, s prosbou 
  o upevnění víry, dar zdraví, Boží ochranu a požehnání pro celou živou rodinu, Ne 250 
19. 12.  (ČT) 17:15 Za + manžela Miroslava, + rodiče z obou stran, bratra, švagra, švagrovou a ochranu Panny Marie pro celou 
  živou rodinu Vaňkovou z Návojné 
20. 12. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Pacíkovy a Vaňkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Pacíkovou, NL 175 
21. 12.  (SO) 7:00 Za živou a + rodinu Jelínkovou, Ná 46 
22. 12.  (NE) 7:15 Za + Karla Macháče (30.výročí úmrtí), + manželku, 2 + syny, + dceru, + zetě, + vnuka, + snachu a + Josefa Fojtí-
  ka, s prosbou o Boží požehnání a pomoc pro celou živou rodinu, NL 155 
  9:00 Za rodinu Tilovou, Fojtíkovou a Hlásnou a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, poděkování za dožití 
  75-ti a 70-ti let a 50 let manželství, NL 116 
  10:30 Za farníky 
23. 12.  (PO) 17:15 Za + rodiče Šindlerovy, syna Ladislava, + rodiče Šeré, dva syny, + snachu, strýca Josefa, s prosbou o dar zdraví 
  a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 170 
24. 12. (ÚT) 7:00 Za + Marii Pacíkovou (1. výročí úmrtí), + manžela Aloise, + syna Petra a za ochranu a pomoc pro ž. r., NL 52 
  22:00 Za farníky 
25. 12.  (ST) 7:15 Za věřící z Nedašova 
  9:00 Za mládež z Nedašova 
  10:30 Za + manžela Františka Šerého, rodiče a prarodiče z obou stran, + kmotry Jana a Vojtěcha, + 5 švagrů a vnuka 
  Vojtíška, Ne 319 
26.12.  (ČT) 7:15 Za věřící z Ned. Lhoty 
  9:00 Za mládež z Ned. Lhoty 
  10:30 Za + Aloise Dořáka, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu. 
27. 12.  (PÁ) 17:15 Za + syna Františka, za + rodinu Juřicovou a Fojtíkovou, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie, Boží po-
  žehnání pro živou rodinu Fojtíkovou, Ne 258 
28. 12.  (SO) 7:00 Za + Stanislava Macháče (1. výročí úmrtí), Ná 19 
29. 12. (NE) 7:15 Za + Františka Holbu, rodiče a prarodiče z obou stran, + vnuka, + bratra a švagra, s poděkováním a prosbou o
  vedení Duchem svatým pro celou rodinu Holbovou, Ne 299 
  9:00 Za + rodiče Annu a Josefa Macháčovy, + bratra Josefa, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro ž. r., Ná 2 
  10:30 Za farníky 
30. 12.  (PO) 17:15 Za + rodiče Jana a Anežku Solařovy a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 213 
31. 12. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Annu a Jana Fojtíkovy, 3 dcery, 3 zetě, snachu Marii a za duše v očistci, s prosbou o ochranu Boží 
  pro živou rodinu, NL 29 
  16:00 Poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2019 
 


