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 každý den ve 20:00 modlitba růžence za ukončení 

pandemie 

___________________________

Drazí farníci,  
začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme s obavami, co 
přinese. Důležité je nenechat se těmito hlasy zastrašit a 
ochromit. Bůh nám totiž přislíbil svou blízkost. Žehná nám, a 
tak nás nabíjí svou životodárnou silou. Chrání nás a soustředí 
na každého veškerou svou pozornost. Rozjasňuje svou tvář a 
přijímá nás takové, jací skutečně jsme. Je Bohem milostivým, 
který odpouští na základě milosrdenství. Obrací k nám svou 
tvář a nikdy nás nenechává opuštěné. Dopřává pokoj a tím nás 
zbavuje napětí, smiřuje v nás to nesmiřitelné, pomáhá uzdra-
vovat vztahy s druhými i náš vztah s ním. Proto začněme nový 
rok s nadějí, že ve všem radostném i těžkém, co nás čeká, bude 
Bůh pokaždé s námi. Vyjděme do nového roku vedeni i Duchem 
svatým, abychom dokázali prostřednictvím Jeho darů rozpo-
znávat ve světě vůli Boží.                                                           L+J 
 
Milí farníci,  
přeji nám do všech dnů nového roku, abychom nezapomínali 
na dary našeho Pána. Ať každý den do svých srdcí necháme 
vejít víru, naději a lásku. S  těmito dary pak i smutné dny ne-
budou tak zoufalé, dny krásné budou ještě více prozářené. A 
jistě i všechny všední dny můžeme prožívat jako sváteční a 
výjimečné.                                                              za farní radu L.K. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                   

ŠTASTNÝ NOVÝ ROK? 
Do nového roku si obvykle přejeme štěstí, úspěchy, pokoj, lásku 
a aby byl minimálně tak dobrý, jako ten předešlý. Zde se nabízí 
otázka: „Jaký byl rok 2020?“ Lidé po celém světě by se shodli na 
tom, že nestál za nic. Vinili by druhé lidi, politiky, Pána Boha, 
sami sebe anebo v úplně první řadě coronavirus. Ten sice nema-
lou měrou zasáhl do běžného chodu populace po celém světě, 
nicméně je důležité zamyslet se nad tím, jak nás ovlivnil, a hlav-
ně v následujících dnech či měsících (letech???) ještě ovlivní… 
Všechno zlé jednou pomine a já pevně věřím, že v případě toho-
to viru tomu nebude jinak. Zkusme se ale podívat na současnou 
situaci z jiného úhlu. Žijeme ve strachu a obavách, ale důležité je 
se zamyslet nad tím, kudy se bude náš život ubírat, až tento 
virus odezní. Jak budu žít po pandemii? Jak se změní můj život? 
Teď žijeme tak a onak, ale po skončení pandemie se přece musí 
v našem životě "něco" změnit. Pokud se znova vrátíme k životu, 
který jsme vedli před pandemii, jaký smysl potom to všechno 
zakazování, nařízení, omezování a vše kolem, mělo? Bude nám 
vyhovovat starý stereotypní život anebo dojde ke změně? Tak 
mnoho otázek, a přitom tolik málo odpovědí… Velikonoce byly 
pro nás první zkouškou. Vánoce jsme opět prožili podobným 
způsobem. Po celou dobu jsme si mohli vážit nepatrných malič-
kostí a více než kdy jindy si uvědomit, jak velkou cenu mají věci, 
které pro nás byly denním chlebem. Vánoce stále prožíváme a 
zrozením Spasitele nic nekončí. Ježíš se narodil jako malé děťát-
ko, křehká duše plná lásky s předurčeným osudem. Narodil se 
nejen do jesliček, ale do každého lidského srdce. A s tímto 

pokladem v srdci bychom do nového roku 2021 měli vstupovat. 
Ježíš nám dává sílu pro přítomný okamžik, žít tady a teď a ne-
strachovat se, neboť říká: “Vám jsou spočítány i všechny vlasy na 
hlavě!" (Mt 10,30) Nový rok 2021 může být požehnaným a sku-
tečně šťastným rokem, pokud v našem srdci bude Ježíš - Láska. S 
touto láskou můžeme jít vstříc všem nástrahám a věřit, že vše, 
co bude, je v rukou Božích a není třeba se bát. Strach nám nasa-
zuje okovy, ty se ale dají roztavit teplem lásky a Boží přítomnos-
ti. Je načase strhnout pouta zbytečných předsudků a starostí, 
neboť je jen na nás, kolik radosti a lásky jsme ochotni do nového 
roku investovat a udělat si ho s pomocí Boží opravdu šťastný…   
                                                                                                        L.F.                                                                                                                                                                                                                               

KAM DOLÉTLA KOMETA? 
Když tři králové odcházeli z Betléma, zdvořile se rozloučili 
s Josefem a Marií, políbili malého Ježíška, pohladili oslíka a vol-
ka. Pak s povzdechem nasedli na své nádherné oře a odjeli. 
„Naše poslání je splněno!“ řekl Melichar a rolničky na jeho vel-
bloudovi zacinkaly. 
„Vrátíme se domů!“ zvolal Kašpar a přitáhl uzdu svému bělouši. 
„Podívejte, ta hvězda nás vede dál!“ všiml si Baltazar. 
Kometa na nebi jako by na ně mrkla a namířila si to k východu. 
Průvod mudrců se vydal na klikatou cestu přes Judskou poušť. 
Hvězda je vedla a mudrcové pokračovali v klidu a s jistotou. Byla 
to tak velká a jasná hvězda, že byla dobře vidět i ve dne. A tak za 
pár dní došli mudrcové k hoře Vítězství, kde se před tím sešli a 
kde se nyní jejich cesty dělily.  
Ale právě té noci hledali hvězdu na obloze marně. Zmizela.  
„Naše hvězda už tu není,“ naříkal Melichar. „Ani jsme se s ní 
nerozloučili.“ V jeho hlase byl slyšet potlačovaný pláč. 
„Klid,“ opáčil Kašpar, který byl praktičtější. „Vždyť teď už to 
můžeme zvládnout sami. Zeptáme se na cestu pastýřů a vůdců 
karavan.“ 
Baltazar úzkostně pátral po nebi: doufal, že svoji hvězdu znovu 
uvidí. Hluboké a obrovské nebe z modrého sametu zářilo velký-
mi i malými hvězdami, ale kometa nezaměnitelného zlatého 
světla tam opravdu nebyla. „Kam asi odletěla?“ zeptal se zkla-
maně. 
Nikdo neodpověděl. V tichosti se vydali opět na východ. 
Mlčenlivá karavana zanedlouho dorazila na křižovatku. Která 
cesta je ta pravá? Na stráni viděli roztroušené světlo a našli 
pastýře. Byl to mladý pastýř s přívětivým pohledem a tváří za-
rostlou černými vousy. Přistoupil k mudrcům, bez váhání jim 
ukázal, kudy se mají dát, a pak jim s prostotou nabídl mléko a 
sýr.   



V tu chvíli se mu na čele objevilo slabounké, ale nezaměnitelné 
zlaté světlo.  
Mudrci zamyšleně odjeli. 
Po nějaké době přijeli do vesnice. Na prahu jednoho domku 
seděla žena a něžně chovala své dítě. Baltazar na jejím čele pod 
závojem zahlédl zlaté světlo a usmál se. Začínal tomu rozumět.  
O něco dále potkali na cestě vůdce karavany, jak se činí kolem 
svého velblouda, který upadl a rozházel náklad. Nějaký ko-
lemjdoucí mu pomáhal postavit to ubohé zvíře na nohy. 
Baltazar viděl jasně, jak na čele toho soucitného pomocníka svítí 
zlaté světýlko. 
„Tak už vím, kde skončila naše kometa!“ zvolal Baltazar živým 
hlasem. „Explodovala a její úlomky se rozletěly všude tam, kde 
jsou dobrá a velkorysá srdce!“ 
Melichar potvrdil: „Naše hvězda nám ukazuje cestu k Betlému a 
nese radostnou zvěst od svatého Dítěte: to, na čem záleží, je 
láska.“ 
„Konkrétní skutky lásky a dobroty společně tvoří novou kome-
tu,“ uzavřel Kašpar. A usmál se, protože na čele jeho druhů se 
objevilo malé, ale nezaměnitelné zlaté světlo. 
Jsou lidé, kteří v sobě nesou kousek komety. Říkají si křesťané. 
                                                                 (Bruno Ferrero, Potěšení pro duši) 

 
ROK SVATÉHO JOSEFA  
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě 
odvážný, setrvávající ve stínu - těmito přívlastky charakterizuje 
papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde - 
Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vy-
hlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem 
Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl 
tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež 
František počínaje 8. 12. 2020 vyhlašuje zvláštní rok věnovaný 
Ježíšovu pěstounovi. 

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ  
V ROCE SV. JOSEFA 
„Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem sv. Josefa ozna-
muje dekret Apoštolské penitenciárie. Dar plnomocných od-
pustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svá-
tostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého 
otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zú-
častnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech 
určených Apoštolskou penitenciárií. 
Plnomocné odpustky v roce sv. Josefa může získat: 
 ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad mod-

litbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jedno-
denního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Ma-
riina snoubence  

 ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek 
tělesného či duchovního milosrdenství  

 rodiny nebo snoubenci, kteří se společně modlí růženec  
 ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi 
 ti, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou 

modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na 
úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystave-
né různým formám útlaku  

 v současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomoc-
ných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umíra-
jící a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těch-
to případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem 
stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba 
ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení. 

                                                                                       (zdroj: www.cirkev.cz) 

 

LITANIE K SV. JOSEFOVI 
Pane smiluj se  
Kriste smiluj se  
Pane smiluj se 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi  
Bože Synu, Vykupiteli světa Bože  
Duchu Svatý Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi  
Svatá Maria, oroduj za nás 
Svatý Josefe, oroduj za nás  
Slavný Davidův potomku  
Světlo patriarchů  
Snoubenče Boží Rodičky  
Čestný strážce svaté Panny  
Pěstoune Božího Syna  
Ochotný ochránce Krista  
Hlavo svaté rodiny  
Josefe spravedlivý  
Josefe čistý  
Josefe moudrý  
Josefe statečný  
Josefe poslušný  
Josefe věrný  
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás  
Milovníku chudoby  
Vzore dělníků  
Ozdobo domácího života  
Strážce panen  
Oporo rodin  
Útěcho ubohých  
Naděje nemocných  
Patrone umírajících  
Postrachu zlých duchů  
Ochránce svaté Církve, oroduj za nás. 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  
smiluj se nad námi (3 x) 
 
Ustanovil ho pánem svého domu.  
A vládcem všeho svého majetku. 
 
Modleme se: Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil 
svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, 
prosíme, abychom měli za přímluvce na nebi toho, kterého 
uctíváme jako ochránce na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na 
věky věků. Amen. 

 
MODLITBA K SV. JOSEFOVI 
Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,  
a snoubenče Panny Marie.  
Tobě svěřil Bůh svého Syna,  
v tebe vložila Maria svou důvěru.  
S tebou se Kristus stal člověkem.  
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám a veď nás cestou života.  
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,  
a ochraň nás před každým zlem. 
Amen. 

 
STANOVISKO ČESKÉ BISKUPSKÉ  
KONFERENCE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 
Česká biskupská konference (ČBK) vydává toto stanovisko v 
situaci pandemie nemoci covid-19, kdy se objevuje velké 
množství protichůdných tvrzení o očkování, z nichž některá 



jsou nepravdivá, překroucená nebo jsou součástí různých kon-
spiračních teorií. 
Vědci celého světa se v tomto roce spojili v nevídaném úsilí, aby 
vyvinuli pokud možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti ne-
moci covid-19. Současně se však šíří pochybnosti o etice vývoje 
a výroby některých očkovacích látek, které jsou (domněle či 
skutečně) spojeny s použitím tkání pocházejících z potracených 
lidských plodů. Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je 
posvátný a nedotknutelný v kterémkoliv okamžiku své existen-
ce, tedy i v těch počátečních momentech, které předcházejí jeho 
narození,“ napsal svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium 
vitae. Křesťanská tradice proto vždy odsuzovala (a stále odsuzu-
je) umělý potrat jako velké mravní zlo. Z tohoto důvodu také 
považuje využití buněk získaných při umělém potratu 
k lékařským účelům za nepřípustné. 
Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit a 
testovat, aniž bychom nutně potřebovali materiál pocházející 
z lidských plodů. Na nich se na různých místech na světě usilov-
ně pracuje. Současně ale bohužel platí, že většina vakcín, která 
bude u nás pravděpodobně během několika následujících měsí-
ců dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky problematického 
materiálu. V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 2020) 
uvažuje o nasazení celkem sedmi vakcín proti covid-19. 
Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji 
vakcíny vůbec nepoužily buněčné kultury pocházející 
z potracených lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji 
a/nebo výrobě očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Jans-
senPharmaceutica NV). V ostatních případech se na těchto buň-
kách jen testovala účinnost výsledné vakcíny a její způsob vývoje 
a výroby byl jinak morálně nezávadný (BioNtech-Pfizer, Moder-
na, NovaVax).Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy (z 
etického hlediska) rovny. 
V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papež-
ské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nau-
ku víry z roku 2008. Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální 
zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně 
problematický biologický materiál, a morální zodpovědností 
příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína 
a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je mo-
rálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou 
vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým 
způsobem. Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument 
Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále 
upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a paci-
entům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo 
kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám 
skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuo-
vány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují 
občanům vybrat si vakcínu k očkování“. 
Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že pří-
jemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobe-
na, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu 
dostupná morálně přijatelná alternativa. 
Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože před-
stavuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické 
církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důleži-
tou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale 
také o druhé lidi a o společné dobro. 
Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje 
nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto: 
Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objas-
nění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mecha-
nismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však 
třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médi-

ích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je u více nezávis-
lých odborníků. 
Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády 
či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě 
rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky 
určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je 
morálně přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem 
na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro. Při svém 
rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nejzra-
nitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 zna-
mená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě. 
Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí 
nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povin-
nost, a proto musí být dobrovolné.“ V takovém případě však 
člověk musí zodpovědným způsobem udělat vše potřebné pro 
to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních 
a jiných důvodů nemohou být očkováni. 
Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, že o žádné otáz-
ce týkající se člověka „nelze uvažovat jen v částečných perspek-
tivách ať biologických [či] psychologických. [...] Je nezbytné brát 
v úvahu celého člověka a celé poslání, k němuž je povolán, tedy 
[...] též hlediska nadpřirozená a věčná“. 
My křesťané máme být pro celou společnost svědky naděje 
v moc Kristova vzkříšení. Zdraví i lidský život je jistě velkou hod-
notou - ale tou nejvyšší je vykoupení a věčná spása člověka. 
Proto nezapomínejme na útěchu a posilu plynoucí z Eucharistie, 
milost svátosti smíření a pomazání nemocných a hojné Boží 
dary, které si můžeme vyprosit na přímluvu svatého Josefa bě-
hem tohoto mimořádného roku. Buďme připraveni kterýkoli 
den potkat tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Život - a 
především největší láska našeho srdce. 
Olomouc, 22. prosince 2020 

Mons. Antonín Basler,  
                                biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky 

                                      (www.cirkev.cz) 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS ONLINE  
Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci, bylo vedením 
Arcidiecézní charity Olomouc rozhodnuto, že se na počátku 
ledna 2021 tradiční Tříkrálové koledování neuskuteční. Je nám 
to velmi líto, ale odpovědnost za zdraví koledníků, organizátorů, 
dárců a dalších zúčastněných je pro nás prioritou a v žádném 
případě je a jejich rodiny nechceme vystavit zbytečnému riziku 
onemocnění.  S tímto aktuálním rozhodnutím o zrušené koledě 
je v rozporu v tyto dny distribuovaný leták Tříkrálové sbírky. 
Bohužel, leták byl připravovaný v prázdniny a tehdy nebylo 
možné předpovídat další vývoj. Informace o termínu plánova-
ného koledování na letáku je v aktuálním zákazu koledy zavádě-
jící. Omlouváme se. 
Vychutnejte si koledu s našimi online koledníky.  Neváhejte 
přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladnič-
ky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děku-
jeme za vaši štědrost. 
Průběžně budeme zveřejňovat místa, kde je možné přispět i 
fyzicky do klasických pokladniček.                (zdroj: FB Charity VK) 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA  LEDEN  
1. 1. (PÁ) 7:15 Za věřící z Návojné 
  9:00 Za mládež z Návojné 
  10:30 Za živé a + členy Živého růžence 
2. 1. (SO) 7:00 Za + Anežku Cíchovou, Marii Zapletalovou, Jana Cíchu a jeho manželku Ludmilu, za Jana Fojtíka a duše v očistci, 
   Ne 250 
3. 1. (NE) 7:15 Za + Aloise Šenkeříka (1. výročí úmrtí), ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 146 
  9:00 Za + rodiče a prarodiče Holbovy, 2 syny, zetě, pravnuka, s poděkováním za přijaté dary a milosti pro živou  
   rodinu Holbovou, Ne 242 
  10:30 Za farníky 
4. 1. (PO) 17:15 Za + Marii a Josefa Holbovy, + syna Josefa, ochranu a pomoc pro celou živou rodinu, Ne 52 
5. 1. (ÚT) 7:00 Za + Annu Juřicovou, roz. Vaňkovou z Návojné, + manžela a všechny z roč. 1943 
6. 1. (ST) 7:00 Za + Josefa Nováka, Karla Fojtíka a ostatní + spolužáky z roč. 1954 od spolužáků 
  17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, + syna, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 30 
7. 1. (ČT) 17:15 Za + Františka Machů, + rodiče z obou stran, + bratry, švagry, Ivu Hniličkovou, rodinu Pecholtovou, poděkování 
   Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání do dalšího života, Ne 119 
8. 1. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Františka a Ludmilu, vnuka Tomáše, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 260 
9. 1. (SO) 7:00 Za živé a + kněze, Ne 187 
10. 1. (NE) 7:15 Za živou a + rodinu Kolínkovu a Fojtíkovu, Ne 8 
  9:00 Za + syna Marka, rodiče Juřicovy a Bůbelovy, prosba o pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 179 
  10:30 Za farníky 
11. 1. (PO) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 70-ti let života, + rodiče Novákovy a Kolínkovy, + příbuzné a ochranu Boží pro 
   živé rodiny, Ne 133 
12. 1. (ÚT) 7:00 Za + Josefa Šenkeříka (1. výročí úmrtí) 
13. 1. (ST) 7:00 Za dobrodince 
14. 1. (ČT) 17:15 Za + Petra (u příležitosti nedožitých 30-ti let), Ná 97 
15. 1. (PÁ) 17:15 Za + Jana Marka a duše v očistci, s prosbou o ochranu Boží a přímluvy Panny Marie pro celou živou rodinu  
   Markovu, Ne 227 
16. 1. (SO) 7:00 Za + Františka Vaňka, + syna Pavla, rodiče z obou stran a duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Panny 
   Marie pro živou rodinu, Ne 284 
17. 1. (NE) 7:15 Za + Jaroslava Myšáka (1. výročí úmrtí) 
  9:00 Za + Marii Macháčovou, + manžela, dceru a syna, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 102 
  10:30 Za farníky 
18. 1. (PO) 17:15 Za + Jarolíma Kolínka, + rodiče Fojtíkovy a Kolínkovy, švagra Františka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro 
   živou rodinu Kolínkovou, Ne 297 
19. 1. (ÚT) 7:00 Za + Anastázii Fojtíkovou (1. výročí úmrtí), + manžela, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 
   živou rodinu, Ná 14 
20. 1. (ST) 17:15 Za + Františku Fojtíkovu, + manžela a + děti a za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 257 
21. 1. (ČT) 17:15 Za + manžela, + rodiče z obou stran, + děti, + zetě a za duše v očistci, ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro 
   celou živou rodinu, Ne 10 
22. 1. (PÁ) 17:15 Za + Karla Fojtíka, Josefa Nováka a ostatní + z ročníku 1954 od spolužáků 
23. 1. (SO) 7:00 Za + Josefa Kafku, + strýce Františka Fojtíka 
24. 1. (NE) 7:15 Za + Aloise Kozubíka, nemocnou manželku, + rodiče z obou stran, zetě Aloise, + příbuzné, duše v očistci,  
   s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 18 
  9:00 Za + Jana Vaculíka, Vojtěcha Kostku, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 131 
  10:30 Za farníky 
25. 1. (PO) 17:15 Poděkování za 80 let života, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu, Ná 131 
26. 1. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Tillovy, bratra Jana, + rodiče Vaculíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaculíkovu  
   a Šupolovu, Ná 76 
27. 1. (ST) 17:15 Za + Františka Miklase (1. výročí úmrtí), za dar zdraví, Boží milosrdenství a ochranu P. Marie pro ž. r., Ne 365 
28. 1. (ČT) 17:15 Za + Marii a Jana Kolínkovy, příbuzné a duše v očistci, Ne 81 
29. 1. (PÁ) 17:15 Za + Josefa Fojtíka (u příležitosti nedožitých 100 let), + manželku Annu, + zetě, 2 vnuky, vnučku, Boží požehnání 
   pro živou rodinu, NL 76 
30. 1. (SO) 7:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let života a za + tatínka, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou 
   rodinu, Ne 228 
31. 1. (NE) 7:15 Za + Jitku Bartošákovou (5. výročí), ochranu Panny Marie pro celou rodinu, NL 206 
  9:00 Za Vojtíška Nováka, dědečky Františka Šerého a Vojtěcha Nováka a za duše v očistci a ochranu a pomoc Boží  
   pro živou rodinu, Ne 419 
  10:30 Za farníky 
 

  
 

Úklidové skupinky - leden 2021 

Datum Skupina Datum Skupina Datum Skupina 

02. 01. 3. Nedašov 16.01. Ned. Lhota 30.01. 1. Návojná 

09. 01. 4. Návojná 23.01 4. Nedašov   


