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___________________________

Drazí farníci, 
ani současná situace nám nezabránila vydat listopadový Far-
níček. Tento měsíc se modlíme za farní společenství, proto 
jsme si pro Vás připravili rozhovor s P. Vladislavem Brokešem, 
ve kterém popisuje svůj návod, jak neustále rozdmýchávat 
život ve farnosti a nenechat ho vyhasnout. V listopadu si sa-
mozřejmě připomínáme naše zemřelé a slavíme Dušičkovou 
pobožnost, tento rok, jak již možná tušíte trochu v jiném pro-
vedení. Proto sledujte stránky farnosti, kde se průběžně vklá-
dají důležité informace pro farníky o aktuálních změnách 
týkajících se bohoslužeb a svátostí. Jak vidíte, v akcích na 
měsíc listopad toho příliš napsaného nemáme, protože doba 
je nejistá a jedinou jistotu najdeme jedině u Pána Boha. Pře-
jeme Vám v této době pokoj, lásku a vedení Duchem svatým. 
Žádný strach, úzkost ani obavy a hlavně zdraví.                  L+J 

POZDRAV OD NAŠEHO O. MARKA  
LASKAVOST, MILOSRDENSTVÍ, ODPUŠTĚNÍ 
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si na-
vzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,32) 
Byla to smutná scéna, jež viděly oči babičky, když přišla na 
návštěvu ke své dceři. Na kuchyňské lince byly roztříštěny po-
zůstatky cenného porcelánu. Zatímco matka křičela, nejmladší 
dítě se snažilo zachránit jednotlivé kousky. Babička se sklonila, 
aby dítěti pomohla. Když byl sesbírán poslední kousek, babička 
tiše hlesla: „Byl to jenom hrníček.“  Pokoj, tichost a šťastný 
úsměv se kouzelným způsobem vrátily. 
Někdy může být tato perspektiva těžká, ale je to úkol, na kte-
rém musíme v mezilidských vztazích všichni pracovat. Toto je 
obzvlášť pravdou pro ty, kteří milujeme Pána Ježíše a žijeme 
v potěšující jistotě o Jeho odpuštění. Jak často pozoruje naše 
lítostné životní scény se všemi jejich neštěstími a nepravostmi. 
A jak je nádherné slyšet Jeho tiché: „Jdi v pokoji, tvůj hřích je 
odpuštěn!“ 
Rozbitý porcelán nebo hračku lze opravit. Ale zlomená srdce a 
životy můžeme přinést k Spasitelovým nohám. On šel na kříž, 
aby zval do věčného života. 
Pane Ježíši, připomínej mi, prosím, Tvou odpouštějící lásku. 
Pomoz mi být laskavým, milosrdným a nauč mě odpouštět. 
Amen 

VÝZVA PŘEDSEDY ČBK K DODRŽOVÁNÍ  
AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ 
Přinášíme vám výzvu předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, 
olomouckého arcibiskupa, ohledně dodržování aktuálních 
nařízení Vlády ČR: 
Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry 
v Kristu, 
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními 
nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na boho-
službě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základ-
ních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. 

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující 
by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK 
konaném ve dnech 19. - 21. října 2020 na Svatém Hostýně 
jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné 
době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné 
bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí 
bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, 
kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vlád-
ního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je 
zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak 
poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdyby-
chom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nut-
né toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být 
v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít 
příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení. 
Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum 
concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. 
Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způ-
soby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení 
v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé spo-
lečnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné 
situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Neza-
pomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si 
připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním pro-
středkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště 
v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit 
se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, 
ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba litur-
gie hodin nebo duchovní četba Písma svatého. 
Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mi-
mořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci 
listopadu, které je přílohou této výzvy.  
Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou! 
 Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner,  
arcibiskup olomoucký, předseda 

                                                                    Olomouc, 27. října 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(církev.cz) 

MOŽNOST ZÍSKAT DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 
BUDE KVŮLI PANDEMII PRODLOUŽENA 

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné 
odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. 
Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby 
se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to 
umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak 
vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených 
koronavirem. 
Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františ-
ka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po 
celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, 
která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní pro-
dloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200910plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci-je-mozne-ziskat-uz-pred-1-listopadem


republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, tj. letos 
již od 25.10 2020. 
V dekretu s podpisy hlavního penitenciáře kardinála Maura 
Piacenzy a regenta Mons. Krzysztofa Nykiela stojí, že je letos 
možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci lis-
topadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlit-
by Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. 
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vylou-
čení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všední-
mu).  
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů 
nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s 
pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v 
modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv 
hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další pod-
mínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého 
otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí 
za zesnulé.  
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za 
zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné 
modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryv-
ku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vyko-
nání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap 
vlastního života.  
Apoštolská penitenciárie v dekretu zároveň žádá, aby byli kněží 
k dispozici pro věřící v udělování svátostí smíření a svatého 
přijímání nemocným. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připo-
mínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době 
pandemie z 19. března tohoto roku. 
Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek 
Vzpomínky za všechny věrné zemřelé sloužili třikrát za den mši.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                (Zdroj: VaticanNews) 

 
DOPIS ČLOVĚKA BOHU V ČASE PANDEMIE 
Drahý Bože, 
už je to hodně dávno, co jsem Ti psala nějaký dopis. Říká se, že 
člověk se na Tebe obrací v těžkých chvílích života. Jenže těžké 
chvíle neprožívám jen já, ale se mnou i celý svět… 
Na jaře bychom si ani nepomysleli, že nás pandemie potrápí 
takovým způsobem a abych Ti řekla pravdu, už se mi to slovo 
hodně příčí. Pandemie, Covid-19, koronavirus, testování, pozi-
tivní, nakažený atd. Člověk má pocit, že mu z neustálého množ-
ství informací v novinách, na internetu a v televizi praskne 
hlava. Lidé jsou jako prázdné nádoby. Nádoby, do kterých mé-
dia sypou informace, o jejichž pravdivosti by se daly vést dlou-
hé spory. Místo pravdy jsme přesyceni lží. Kdo vůbec v dnešní 
době ví, jak pravda vypadá? 
V Bibli se píše, že Ty, Bože, jsi Cesta, Pravda a Život. Pravda, 
která byla přibyta na kříž a nese jméno Ježíš. Cesta, po níž by-
chom měli jít, ale bojíme se, co nás po takovém rozhodnutí 

čeká. Život, jehož cenu jsme si až nyní začali více uvědomovat. 
Nikde není psáno, že jsi Bohem strachu či obav. Tak proč je 
máme? Proč nás tolik věcí kolikrát i zbytečně trápí?  
Když vypukla pandemie, spolužák ve škole se mi s drobným 
náznakem posměchu snažil sdělit: Podívej, to ten tvůj Bůh posí-
lá na zem. Takové neštěstí, trest. Musela jsem se hluboce za-
myslet, co odpovím. Odpověď přišla naštěstí velmi pohotově: 
Bůh přece na zem nic zlého neposlal, žádný trest. V tomto pře-
svědčení setrvávám doteď.  
Dobrý Bože, mám upřímně a popravdě trošku strach. Strach 
z budoucích dní. Představa, že by Vánoce proběhly podobně 
jako Velikonoce mému srdci pokoj příliš nedodává. 
Situace v našem státě je hodně napjatá. Žehnat politikům je až 
nadlidský výkon a bojím se, aby se náš národ jednoho krásného 
dne nezačal bouřit. Lidé rádi prožívají pocit spokojenosti, ale 
mnohem raději vyjadřují onu nespokojenost se situací. 
Chybí mi společenství lidí, farníků. Znova bych je chtěla vidět, 
jak sedí v kostele během bohoslužby. Jak zpívají. Jak se modlí. 
Jak jsou spolu jako farní rodina. 
Pořád straší, že se kapacita nemocničních lůžek zužuje. Že 
půjdeme do školy až na jaro. Že to nejhorší nás teprve čeká. 
Že…co ještě? 
Proč Ti, Bože, vlastně píšu? Ber to jako takovou modlitbu, v jejíž 
sílu věřím. Je to nejspíš to jediné, co můžu jako křesťan v této 
době dělat. 
A tak prosím, abys uzdravil tento svět. Abys uzdravil lidský 
rozum a ukázal nám onu Pravdu zahalenou stínem lži. Pomoz 
nám v těchto časech, kdy se neustále strachujeme. Pomoz nám 
Ti vše plně odevzdávat a věřit, že dokážeš učinit zázraky těm, 
kdo v Tebe věří. Posiluj svým Svatým Duchem i naše farní spo-
lečenství. Žehnej každému člověku, který čte tyto řádky. Svou 
mocnou rukou se dotýkej nemocných, zraněných a těch, na 
které se zapomíná. Žehnej politikům a vládám po celém světě. 
Vnášej do lidských srdcí pokoj, lásku a mír mezi jednotlivými 
národy. Nedej, Pane, abychom se stali otroky této doby. Ne-
dej, abychom se uzavřeli do sebe a dělali, jakoby se nás nic 
netýkalo. Dej, abychom byli otevření potřebám druhých lidí. 
Veď nás každým dalším dnem, abychom nezapomínali, že jedi-
ně s Tvou rukou na našem rameni můžeme jít dál. Buď, Pane, 
s námi po všechny dny pandemie, po všechny dny po ní a ne-
dej, abychom se od Tebe odloučili.                              ***** 

ŽIVÁ FARNOST A JAK JI NENECHAT ZEMŘÍT 
V České republice je celkem 2882 farností. Řada jich existuje 
už pěkných pár let jen „na papíře“, do některých dorazí kněz 
jen jednou za měsíc. Formálním farnostem se ale tentokrát 
věnovat nebudeme. Chceme zjistit, proč v jednom farním 
obvodu chodí padesátka lidí „jen“ na mši a jinde stejný počet 
lidí „navíc“ rozdmýchává život v městečku. Jak se z farnosti 
stane živé společenství? Hovořili jsme o tom s P. Vladislavem 
Brokešem, duchovním správcem ústeckoorlické farnosti, o níž 
se říká, že prý jen kvete... 
Jaký je váš „kněžský recept“ na živou farnost? 
Recepty se nerozdávají na potkání, ale vám to prozradím: hle-
dám v kuchařce od našeho Pána - v Písmu - je jich tam spousta. 
Farnost se může stát živou, když každý věřící vezme vážně Ježí-
šovo největší přikázání: Miluj Boha a bližního. 
Dokázal byste vyjmenovat hlavní překážky a úskalí živého 
společenství? 
Sebestřednost a elitářství, které uzavírá cestu druhým, když se 
chtějí přidat. Někdy se stává, že se společenství v jedné farnosti 
mezi sebou začnou porovnávat, či dokonce povyšovat jedni nad 
druhými. Co s tím? Vzít na vědomí, že hrajeme v jednom týmu, 
že pracujeme na jedné vinici Páně, mít k sobě úctu a radovat se 
z úspěchu druhého. 
Je správné, když se farnost vymezuje jako společenství kato-
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lických křesťanů? 
Farnost by měla být citlivá na potřeby lidí a mít pro ně otevřené 
dveře. V každé totiž najdeme aktivní věřící, sváteční křesťany 
i ty „vzdálené“ či hledající. Stále častěji potkávám lidi, kteří 
v minulosti byli proti církvi a nechápali její význam. Jejich život 
se změnil, protože se setkali s Kristem díky příkladu křesťanské 
rodiny nebo po návštěvě kostela, tedy farnosti. Toto společen-
ství má své úkoly: žít a nést radostnou zvěst evangelia do vsi, 
města, sídliště, nemocnice a na další místa, kde lidé žijí. Může 
to znít jako klišé - zvlášť takto otištěné v novinách - ale nesmí-
me zapomínat, že k tomuto úkolu jsou křesťané uprostřed 
svého společenství posilováni slavením eucharistie 
a naplňováni Božím slovem. Mohou se také navzájem posilovat 
ve víře a zažívat Kristovu přítomnost. Nesmějí však zapomínat 
ani na vztahy s křesťany jiných vyznání.  
Může být živá i příhraniční farnost o třiceti věřících a dvou 
mladých rodinách? 
Může to být složitější, protože na všech aktivitách se podílejí 
stále stejní lidé. Ale pokud společně směřují k životu s Bohem, 
mohou zažít hluboké duchovní i lidské společenství, které 
v městech není možné. Každá farnost je originální a je třeba, 
aby věřící společně nalezli její jedinečnost a na té stavěli. Když 
se jim podaří žít opravdu s Bohem, za několik let může být ze 
dvou rodin deset. Pochopitelně je důležité udržovat vztahy 
i s okolím.  
V čem je potřebná a chtěná neustále omílaná spolupráce 
kněží a laiků? Kde může naopak překážet? 
Spolupráce se často zdůrazňuje, ale nemluví se o něčem mno-
hem důležitějším: o vztahu mezi knězem a věřícími (laiky). Pán 
Ježíš předtím, než něco dělal, především s lidmi hovořil, naslou-
chal jim a pak i něco vykonal. Také pro nás kněze je důležité 
navázat s farníky vztah vzájemné důvěry a lásky. Je pravda, že 
to mnohdy neumíme a děláme chyby - oboustranně. Ve chvíli, 
kdy tenhle vztah existuje, se může ve farnosti dělat všechno 
možné. Pohled kněze na farnost se s názorem laika může růz-
nit. Oba jsou cenn,é a když se nalezne pohled společný, větši-
nou třetí, tak přináší opravdové obohacení. Takto pak angažo-
vanost nemůže nikdy překážet. 
Co pro kněze znamenají bezprostřední vztahy? 
Je to nejdůležitější složka duchovní služby. 
Je unavený kněz schopen vytvářet živou farnost? A naopak, 
lze od laiků zatížených milionem starostí o rodinu a práci oče-
kávat, že budou mít sílu a chuť vytvářet živé společenství? 
Těžko. I zde ale platí evangelium: nadevšechno je třeba mít 
mezi sebou vzájemnou lásku. Když farníci vidí unaveného kně-
ze, měli by ho „poslat“ na dovolenou, nejlépe na dva až tři 
týdny. Bylo by dobré mu říct, že se budou scházet v kostele, 
udělají si bohoslužbu slova a zajistí chod farnosti. Naopak i kněz 
by měl mít cit a navrhovat pastorační aktivity v časových mož-
nostech farníků. 
Je „nefunkčnost“ pastorační, ekonomické či farní rady přízna-
kem „neživosti“ farnosti? 
Jsou velmi důležité a jejich „nefunkčnost“ farnost ochuzuje. 
Mají sloužit a být jádrem života. Pokud ale faráře jenom úkolují, 
plodí většinou jen a jen napětí. Zapotřebí jsou naopak aktivní 
laici, schopní zastávat kompetentně jednotlivé oblasti života 
farnosti. V ekonomické radě by měli být lidé zkušení ve staveb-
nictví, ekonomice a grantové činnosti. V pastorační radě zase 
lidé, kteří budou schopni pracovat s dětmi, mládeží, rodinami, 
seniory, povedou farní časopis, webové stránky, budou se sta-
rat o liturgii apod. Pokud nejsou, neviděl bych to jako příznak 
neživosti, ale spíš jako období hledání dobré spolupráce. 
Myslíte si, že lidé o aktivitu ve farním společenství stojí, nebo 
že jim spíš vyhovuje pasivnější přístup? 
Je mnoho aktivních věřících, kteří po živé farnosti touží. Ale 

ještě větší skupinu tvoří ti pasivní. Dříve se veškerý život ode-
hrával většinou v kostelech a jinde byl pod přísnou kontrolou. 
A my jsme dětmi nastalé doby - ta zaměstnává otce a matky od 
rodin, a dokonce i seniory. Lidé jsou často zahledění do svých 
vlastních rodin a na nic jiného jim nezbývá čas. A jenom po-
stupně a pomalu nacházejí znovu radost z nezištné služby dru-
hým. Musíme se učit dávat „do společného“ talenty a dary, 
které nám k tomu Pán Ježíš dal. 
Co tedy mohou věřící udělat pro oživení své farnosti? 
Vytvářet příležitosti, při kterých se lidé budou hlouběji pozná-
vat a navzájem si pomáhat. Moji farníci přicházejí s řadou akti-
vit, které se také uskutečňují, protože je komplet zorganizují. Je 
to třeba farní výlet, drakiáda, maškaráda nebo koncert. Jakmile 
se lidé vidí mimo mši svatou, mají prostor plánovat i další akti-
vity a třeba se nakonec sejdou ke společné modlitbě či studiu 
Písma.  
Jak to zařídit, aby živá farnost „nevyhořela“, co dělat, aby byla 
živá i za deset let? 
Jednou jsi dole a jednou nahoře - to platí zákonitě rovněž pro 
každé živé společenství, tedy i pro farnost. Výkyvům lze ale 
předejít aktivitou laiků, kteří se své činnosti poctivě věnují 
a především „si vychovávají“ nástupce a spolupracovníky. Kaž-
dý kostelník či varhaník by měl mít na mysli, kdo ho zastoupí, 
případně komu předá žezlo. 
Vedle „kostelních setkání“ je třeba se stále snažit i o jiné akce, 
vzájemnou pomoc, a hlavně usilovat o komunikaci, která někdy 
ustrne. Nejdůležitějším místem pro budoucnost farnosti však 
zůstává kostel, kde se lidé modlí. Farní společenství totiž žijí 
také z modliteb těch, kteří do toho kostela chodí, a z proseb 
nemocných, kteří nás doprovázejí svým utrpením. 
Kněz je ve farnosti pár let, začne něco dělat, ale pak je za tři 
roky, za pět let najednou přesunut jinam a přijde někdo nový. 
Lze v této perspektivě vůbec něco podnikat, zvlášť když víte, 
že po vás přijde někdo další, s jinými plány...? 
Ano, to je problém. Nejhorší situace bývá v malých farnostech, 
kde je opravdu většina aktivit závislých na knězi. Přesuny kněží 
se však většinou dějí z nějaké urgentní potřeby a je velmi složi-
té je naplánovat. Stále častěji se hovoří o potřebě zanechat 
kněze na jednom místě alespoň sedm až deset let. Každopádně 
se ale nesmíme bát změn a nenechat se jimi odradit - 
ve farnosti je výměna kněze většinou obohacením. Je třeba 
vybízet mládež, rodiny a čerstvé seniory, aby na sebe přebírali 
zodpovědné úkoly a dokázali tak ve spolupráci s knězem 
a s Božím požehnáním vybudovat kousek ráje ve své farnosti. 
       (Katolický týdeník, vydání: 2007/6, autor: Jiří Macháně, upraveno) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Památkou sv. 
Jeronýma (30. září) 
skončil Rok Božího 
slova. Boží slovo 
však má být stře-
dem života církve 
a my všichni jsme 
součástí církve. 
Proto i na listopad 
je pro nás všechny 
připraveno 30 
krátkých impulzů 
či motivací Boží 
slova. 
 Úryvky z Písma 
však nejenom 
čtěme, ale je i 
žijme!

https://www.katyd.cz/archiv-kt/ziva-farnost.html
https://www.katyd.cz/autori/#machane


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LISTOPAD 
1.11  (NE) 7:15 Za + rodiče Naňákovy, + syna Františka, + vnučku Aničku, za duše v očistci a za ochranu a pomoc Boží pro živou                                                                                

  rodinu, Ne 197 
.  9:00 Za + Josefa a Boženu Tomečkovy, rodiče z obou stran, Boží požehnání a každodenní ochranu nebeské Matky pro 
  celou živou rodinu, NL 193 
  10:30 Za farníky 
2. 11. (PO) 17:15 Za + Terezii a Aloise Zvonkovy, + rodiče z obou stran, za duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Panny 
  Marie pro živé rodiny, NL 196 
3. 11. (ÚT) 7:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovu a Matúšů, NL 78 
4. 11. (ST) 17:15 Za + Františka Slaběňáka, + rodiče z obou stran a jejich syny, s prosbou o pomoc Boží pro živou rodinu, NL 93 
5. 11. (ČT) 17:15 Za + Jaroslava a Anežku Fojtíkovy, + zetě, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Fojtíkovu, Ne 198 
6. 11. (PÁ) 17:15 Za + Karla Macháče, dvoje rodiče, švagry, švagrové, příbuzné, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou 
  rodinu, Ne 288 
7. 11.  (SO) 7:00 Za + rodiče Šenkeříkovy a Macháčovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Macháčovou, NL 152 
8. 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 + Jana Nováka, dvoje + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 235 
  10:30 Za farníky  
9. 11. (PO) 17:15 Za + Františku Macháčovou (1. výročí úmrtí), + manžela, + rodiče z obou stran a + sourozence, za dar zdraví, 
  Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovu, NL 94 
10. 11. (ÚT) 7:00 Za + Františku Cíchovu, manžela, rodinu z obou stran a duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro ž. rod., Ne 33 
11. 11. (ST) 17:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za + manžela, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 103 
12. 11. (ČT) 17:15 Za + rodiče Holbovy, + děti, + zetě, za duše v očistci a za pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 
  Holbovou, Ne 10 
13. 11. (PÁ) 7:00 Za dobrodince 
14. 11. (SO) 7:00 Za + rodiče Vaňkovy, Dorňákovy a jejich + příbuzné, Ná 123 
15. 11.  (NE) 7:15 Za + rodiče Bůbelovy a Mudrákovy, ochranu Boží pro živou rodinu, NL 70 
  9:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, bratra Františka, manžele Koláčkovy a ostatní + příbuzenstvo, s prosbou pro 
  Boží ochranu pro živou rodinu, Ne 223 
  10:30 Za farníky 
16. 11. (PO) 17:15 Poděkování za dožití 85 let Marie, + manžela, + rodiče z obou stran a za duše v očistci, NL 72 
17. 11. (ÚT) 7:00 Za + manželku Věru Šenkeříkovou - 1. výročí tragického úmrtí, Sv. Štěpán 133 
18. 11. (ST) 17:15 Za + manžela Františka Fojtíka, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 230 
19. 11. (ČT) 17:15 Za + Emílii Mišovu, + rodiče z obou stran, + příbuzné, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 
  živou rodinu, Ne 140 
20. 11. (PÁ) 17:15 Za + Karla Surého, jeho + rodiče, švagra Stanislava, vnučku Renatku, za + rodiče Poláchovy a děti, ochranu  
  Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 31 
21. 11. (SO) 7:00 Za + Josefa a Anežku, syna Josefa a živou rodinu Miklasovu a Novákovu, Ne 207 
22. 11. (NE) 7:15 Za + rodiče Vaculíkovy, ochranu a pomoc Boží pro děti, vnuky a celou živou rodinu, NL 81 
  9:00 Za + Jana Kozubíka, + syna Zdenka, + snachu a zetě a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 183 
  10:30 Za farníky 
23. 11. (PO) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 70, 65 a 40 let života, přijaté dary a milosti, s prosbou o ochranu Boží a Panny 
  Marie pro živé rodiny, Ná 158 
24. 11. (ÚT) 7:00  
25. 11. (ST) 17:15 Za + rodiče Holbovy a Miklasovy, za jejich + syna, zetě a příbuzné, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
  živou rodinu, Ná 77 
26. 11. (ČT) 17:15 Za + rodiče Annu a Josefa Fojtíkovy, + zetě, 2 vnuky a vnučku, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou 
  živou rodinu, NL 76 
27. 11. (PÁ) 17:15 Za + manžela, sestru, rodiče a dar zdraví, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 69 
28. 11. (SO) 7:00 Za + Františka Tomečka (1. výročí úmrtí) 
29. 11. (NE) 7:15 
  9:00 Za + rodiče Šánkovy, sestru, 2 švagry, + rodiče Kolínkovy, ostatní příbuzné a živou rodinu, Ná 42 
  10:30 Za farníky 
30. 11. (PO) 17:15 Za + Magdu Kozákovou (1. výročí úmrtí) 
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Datum Skupina 

07. 11. 1. Návojná 

14. 11. Ned. Lhota 

21. 11. 1. Nedašov 

28. 11. 2. Návojná 


