
 

BŘEZEN 2021 
 postní aktivita pro rodiny a manželství naší farnosti 

POKÁNÍ RODIN 

 každý pátek půl hodiny přede mší svatou a každou 

neděli v 15 hodin MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY 

 každý den ve 20:00 modlitba růžence za ukončení 

pandemie 

_____________________________

Chvála Kristu! 
Měsíc březen a rovněž s ním spojená postní doba na sebe nene-
chaly dlouho čekat. Postem se připravujeme na nejdůležitější 
svátky v roce - Velikonoce. Níže Vám nabízíme několik postních 
aktivit, jimiž jsou mnohým známé Postní kapky, nicméně jsme 
nezapomněli ani na aktivitu pro rodiny v naší farnosti nesoucí 
název Pokání rodin. Dále Vám doporučujeme navštívit  webové 
stránky vytvořené pro Vás speciálně na období postu 2021. Ne-
bojte se zapojit a připravit se na Velikonoce zase trochu jinak. 
Dále se můžete inspirovat duchovní četbou, kterou jsme si pro 
Vás připravili. Také prosíme, abyste věnovali opětovnou pozor-
nost níže uvedeným gestům při mši svaté, které se snad již na 
Velikonoce budeme moct zúčastnit ve větším počtu…Přejeme 
Vám všem požehnané, a hlavně duchovně smysluplné prožití 
postní doby.                                                                        L+J                                                                                                                                                    

 
PAPEŽ: NECHTE SE PROMĚNIT POUŠTÍ 
Papežova promluva před modlitbou Anděl Páně na první neděli 
postní 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Tuto středu jsme začali naši cestu postní dobou obřadem přijetí 
Popelce. 
Dnes, na první neděli postní, nám Liturgická čtení ukazují cestu, 
jak prožít plodně těch čtyřicet dní, které nás vedou ke slavení 
Velikonoc. Jak říká svým strohým stylem evangelista Marek, než 
Ježíš začal veřejně kázat, odešel na 40 dní do pouště, kde ho 
pokoušel satan (srv. Mk 1,12-15). Evangelista říká, že Ježíše 
“Duch - Duch svatý - vyvedl na poušť” (v. 12). Duch svatý, který 
na něj sestoupil po křtu, který obdržel od Jana Křtitele v řece 
Jordánu, ten samý Duch ho nyní nutí, aby odešel do pouště a 
konfrontoval se s pokušitelem. Ježíšova existence je celá pod 
znamením Ducha svatého, který ho rozněcuje, inspiruje a vede. 
Zamysleme se nad pouští. Zastavme se na chvíli u tohoto pro-
středí. Je přírodní i symbolické, tak důležité pro Bibli. Poušť je 
místo, kde Bůh mluví k srdci člověka a kde se rodí odpověď 
modlitby. Tedy poušť samoty, srdce, které na ničem nelpí. V 
takové samotě se otevírá Slovo Boží. Je to ale také místo zkouš-
ky a pokoušení, kde pokušitel, který využívá lidských potřeb a 
křehkosti, přichází se svojí lží jako alternativou vůči hlasu Boží-
mu. Ukazuje alternativní cestu, cestu mámení. Během těch 
čtyřiceti dní, které prožil Ježíš na poušti, vlastně začíná souboj 
mezi Ježíšem a ďáblem, jenž se uzavře až utrpením a křížem. 
Celé působení Krista je zápasem proti zlu v jeho různých proje-
vech. Uzdravení nemocných a posedlých, odpouštění hříchů. Je 
to zápas. Po první fázi, ve které se Ježíš ukáže jako ten, který 
mluví a koná s mocí Boží, to vypadá, jako by ďábel vyhrával. Syn 
Boží je totiž odmítán a opuštěn a nakonec zatčen a odsouzen k 
smrti. Ve skutečnosti právě Ježíšova smrt byla tou poslední 
pouští, kterou prošel a definitivně tak porazil satana a nás 
všechny osvobodil z jeho moci. 
Každý rok na začátku doby postní nám toto evangelium o Ježíšo-
vě pokušení na poušti připomíná, že život křesťana ve stopách 

Páně je bojem proti duchu zla. Ukazuje nám, že Ježíš čelil poku-
šiteli dobrovolně a zvítězil nad ním. Zároveň nám to připomíná, 
že ďábel na nás může působit svými pokušeními. Musíme si být 
vědomi přítomnosti tohoto vychytralého nepřítele, který si přeje 
naši záhubu a náš pád. Musíme se připravit, abychom se mu 
mohli bránit a bojovat s ním. Milost Boží spolu s vírou, modlit-
bou a pokáním nás ujišťuje o vítězství nad tímto nepřítelem. 
Chtěl bych jednu věc podtrhnout. V pokušení Ježíš s ďáblem 
nikdy nevede dialog. Za celý svůj život nikdy Ježíš nevedl rozho-
vor s ďáblem. Nikdy. Buďto ho vyhání z posedlých, nebo ho 
odsuzuje, nebo ukazuje jeho špatnost, ale nikdy s ním nevede 
dialog. V poušti se ale zdá, že se jedná o dialog, protože ďábel 
mu navrhuje tři věci a Ježíš na to odpovídá. Ale Ježíš neodpovídá 
svými slovy. Odpovídá Slovem Božím, třemi citacemi z Písma. A 
to platí i pro nás. Když se přibližuje pokušitel, začíná nás svádět: 
“Mysli si tohle, udělej tohle…”, pokušení znamená vést s ním 
rozhovor, jako to udělala Eva. Eva řekla: “Ale to se nemůže, 
protože…”, a tak vstoupila do rozhovoru. A když vstoupíme do 
takového dialogu s ďáblem, budeme poraženi. Zapamatujte si 
to. S ďáblem se nevede dialog, není tu žádná možnost dialogu. 
Jen slovo Boží. 
Během postní doby Duch svatý zve i nás, abychom jako Ježíš 
vstoupili do pouště. Nejedná se, jak jsme viděli, o fyzické místo, 
ale o existenciální dimenzi, ve které jde o ticho a naslouchání 
Božímu slovu, aby se v nás dovršilo pravé obrácení. Nemějte 
strach z pouště. Vyhledávejte čas modlitby. Hledejte ticho, které 
do nás vstupuje. Nemějte strach. Jsme povoláni chodit po 
cestách Božích a obnovit náš křestní slib. Zříci se satana, všeho 
co koná a všech jeho pokušení. Číhá tu nepřítel. Buďte pozorní. 
Nikdy s ním neveďte rozhovor. Svěřme se do mateřské přímluvy 
Panny Marie.                                    (vaticannews, přeložil Petr Vacík) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

V Tvé srdce, ó můj Ježíši, své prosby a své touhy kladu, 

Tys trpěl muky největší, Tys snášel rány, posměch, zradu. 

Bys pro svou lásku, pro bolesti byl radost má a moje štěstí, 

proto kladu v srdce Tvé, zač dnes Tě prosí srdce mé. 

V Tvé srdce, ó můj Ježíši, kajícně viny svoje skládám, 

vždyť láska Tvá mě vyslyší, když o milost Tě vroucně žádám. 

Když krví snášels dřevo kříže, bys lidstvo zbavil hříchu tíže, 

když „dokonáno“ ret Tvůj děl, i mne jsi tehdy v mysli měl. 

V Tvé srdce, ó můj Ježíši, poroučím své milované, 

jsou srdci mému nejbližší, však blízcí jsou i Tobě, Pane. 

V čem nemohu jim pomoc dát, rač Ty jim, Kriste, pomáhat, 

Rač ku břehu jim pokynout a na srdce je přivinout. 

 



POSTNÍ KNIHOVNIČKA 
Po delší době Vám opět nabízíme různorodé knižní tituly, po 
kterých můžete sáhnout právě v probíhajícím postním období. 
Každá duchovní četba má svůj smysl. V naší nabídce naleznete 
pouze zlomek knih, proto se dále můžete inspirovat např. na 
stránkách Víra. cz či Karmelitánského knihkupectví. Každá kniha 
s sebou nese poselství, takže pouhé přečtení knihy je takovým 
odrazovým můstkem, kdy další krok spočívá v porozumění pře-
čteného a nejdůležitější je beze všeho umět se inspirovat slo-
vem a skutečně jím žít… 

 BIBLE 😉 

 SETKÁNÍ V KŘÍŽOVÉ CHODBĚ - Evžen Mikolajek 

 PROČ CHODÍME DO KOSTELA? - Jan Sokol 

 POSTNÍ A VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ - Viliam Judák 

 JEHO RÁNY NÁS UZDRAVILY - Vojtěch Kodet 

 PŮST - Anselm Grün 

 JUDITIN KŘÍŽ - Bryan Houghton 

 FRATELLI TUTTI - Encyklika papeže Františka o bratrství a 
sociálním přátelství 

ČEHO SE VZDÁT (NEJENOM)  
V POSTNÍM OBDOBÍ? 
Všechny vás zveme k plnohodnotnému prožívání postního ob-
dobí - tohoto milostivého času. Půst není naším darem Bohu, ale 
Božím darem nám. Nenamlouvejme si, jak mnoho obětujeme 
Bohu, čeho všeho se dokážeme zříct. To Bůh dává nám. Má 
připravené množství milostí: „Hle nyní je milostivý čas, dnes je 
den spásy.“ 
VZDEJ SE…. 
stěžování - zaměř se na vděčnost 
pesimismu - buď optimistou 
naříkání - uvažuj laskavě 
nepřiměřených obav - svěř všechno Bohu 
znechucení - buď plný naděje 
zuřivosti - vrať se k odpuštění 
nenávisti - zlo oplácej dobrem 
negativizmu - buď pozitivní 
hněvu - buď trpělivý 
malicherností - staň se vyzrálejším 
smutku - raduj se z krásy, která je kolem tebe 
žárlivosti - modli se za důvěru 
pomlouvání - kontroluj svůj jazyk 
hříchu - vrať se ke ctnosti 
rezignace - vytrvej                                   (zdroj: FB Saletini Rozkvet) 

POSTNÍ DOBA 2021 
(postnidoba2021.webnode.cz)   
Zveme Vás k návštěvě webo-
vých stránek vytvořených pro 
Vaši inspiraci k modlitbě,  
usebrání a zamýšlení se nad 
významem doby postní.  

POSTNÍ KAPKY 
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro období 
přípravy na Velikonoce. Postní kapky jsou každodenní inspirace, 
které mohou osvěžit Tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosr-
denství. 
Aplikace či webové stránky nabízejí:  

 Liturgická modlitba pro daný den 

 Liturgická čtení a promluva 

 Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství 

 Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera 

 Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrden-
ství (P. Martin Holík) 

 Fotocitáty 

 Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí 
Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS 
nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. 
Více na www.postnikapky.cz  
Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a 

dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonoč-
ními svátky. 

PROČ SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU?  
Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. 
Těsně před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učed-
níkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 
28,20). Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících, vždyť on 
žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících 
v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; 
stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj. 
Propojit vše těžké v našem životě s Kristem 
Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědo-
mit, že náš život je plný temných a bolavých skutečností; to víme 
i bez ní. Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit 
to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvě-
domit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, 
který se nás chce ujmout a provést nás každým údolím smrti 
(srov. Žl 23,4), dát nám i v temnotách toho, co prožíváme, zaku-
sit svoji přítomnost. Vždyť pro něho „žádná tma není temná; noc 
jako den svítí, temnota je jako světlo“ (Žl 139,12). 
Žít v Ježíšově přítomnosti však neznamená pouhé vágní vědomí 
toho, že Bůh někde je a nějak o nás ví… Svým vtělením s námi 
Ježíš navždy spojil svůj život, a to tak intenzivně, že všechno, co 
žijeme, prožívá spolu s námi. Říká to zřetelně ve svém podoben-
ství o posledním soudu (srov. Mt 25,31-46), kdy se ztotožňuje s 
hladovými, žíznivými, s těmi, kteří jsou na cestách, kteří trpí 
nouzí, nemocemi a pronásledováním. Jako by nám tím chtěl říci: 
„Byl jsem s tebou, když jsi měl hlad, když jsi byl nemocný, když 
jsi trpěl samotou a úzkostí, když jsi byl nespravedlivě osočo-
ván...“ 
Ježíš nám rozumí zevnitř 
On je s námi jinak než ostatní lidé. Naši bližní jsou s námi jakoby 
„zvenčí“. Snaží se nás pochopit, potěšit, podat nám pomocnou 
ruku. Avšak Ježíš, který přebývá v našich srdcích, je s námi „ze-
vnitř“. To je úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, lásky a pomoci. 
Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli navštíví a projeví svůj 
soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů, ke svým starostem 
a ke své práci. Ježíš s námi spojil svůj život naprosto a navždy: 
my jsme v něm a on je v nás, tedy všechno, co prožíváme, proží-
vá s námi. Rozumí nám zevnitř, vždyť jsou to naše starosti, trá-
pení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal - jakožto zaslíbe-
ný Boží služebník, muž bolesti, znalý utrpení (srov. Iz 53,3-5). 
Právě proto, že náš Pán prošel křížovou cestu před námi, neboli 
prošel utrpením ve všech možných podobách, je nám i v našem 
trápení blízko a rozumí nám. Jak říká Písmo: „Náš velekněz není 
takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! 
Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy 
se nedopustil hříchu“ (Žid 4,15). 
To je pro nás důvod, proč si nezoufat ani v těžkých situacích 
života a proč nepropadat beznaději při pohledu na stav světa 

http://www.postnikapky.cz/


kolem nás. Právě Kristova přítomnost v našem životě je cestou, 
jak dobře projít i obdobími nesnadnými, jak neztratit naději v 
životních zkouškách. Ale nejen to, cílem není těžkosti pouze 
dobře „zvládnout“ - ve spojení s Kristem může být všechno těž-
ké, co prožíváme, Boží mocí proměněno v životodárnou zkuše-
nost. Pokud se svými slabostmi a dokonce i selháními přijdeme k 
Pánu, mohou se stát prostorem pro vylití nové milosti (srov. Řím 
5,20). A v neposlední řadě - ze zkoušek můžeme vyjít proměněni 
my sami, tak jako náš Pán, kterého Duch vyvedl na poušť, kde 
byl pokoušen, ale z pouště se vrátil plný Boží moci (srov. Lk 
4,14). Díky jeho vítězství nad zlem a nad smrtí se proto může i 
každé naše trápení stát cestou a mít v našem životě hluboký 
smysl. 
Naše slabost - cesta záchrany 
Ježíšovo utrpení a jeho cesta skrze lidskou bolest a slabost, ve 
které se zjevila nesmírná Boží moc a Boží moudrost (1 Kor 1,23-
24), je základní cestou k pochopení a proměnění našeho života. 
Není divu, že apoštol Pavel zvolil velmi radikální vyjádření: „Roz-
hodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše 
Krista, a to ukřižovaného“ (1 Kor 2,2). V Ježíšově utrpení nejde o 
božské divadlo, ale o zjevení velikosti Boží lásky k nám: zde trpí 
Bůh pro člověka, skrze utrpení nás vykupuje a svým utrpením se 
ztotožňuje s každým trpícím. 

Tím pro nás také otevřel cestu záchrany skrze naši slabost. To, 
co ze slabosti v jakékoli podobě dělá něco negativního a nepřija-
telného, je především nepřítomnost Boha, naše vzdálenost od 
zdroje milosti a lásky Boží, uzavřenost do nás samotných. Křížo-
vá cesta může být tedy jedinečným nástrojem, jak se ještě úžeji 
spojit s Kristem a zakusit milost uzdravení. Na Něm se naplnilo 
starozákonní proroctví: „Jeho rány nás uzdravily“ (Iz 53,5; 1 Petr 
2,25). A tyto rány mají moc nás stále uzdravovat a proměňovat. 
Zastavení, která nejsou v Bibli 
Snad zbývá dodat, proč v křížové cestě rozjímáme i nad zastave-
ními, která nejsou doložena svědectvím Písma. Odpověď je 
prostá: sám lidský život vytvořil tato zastavení, ve kterých lidé 
nechtěli zůstat sami. Dnes už nejsme schopni zrekonstruovat 
Ježíšovu cestu od Piláta až na Golgotu přesně krok za krokem. 
Ale zastavení, která vytvořila křesťanská tradice, jsou vyjádře-
ním víry, že Ježíš je s námi v každé situaci, i když to necítíme, a 
že může všechny těžké chvíle našeho života proměnit svou 
mocnou přítomností. 
Modlitba křížové cesty je tedy příležitost, abychom ho na své 
vlastní cestě rozpoznali; ne jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo 
sleduje, jak ji zvládáme, ale jako toho, kdo žije, raduje se a trpí v 
nás. Je to příležitost pro setkání s ním ve vlastním srdci, které 
často bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout 
lásku Boží ani lidskou.              (PMD pro ČR, podle Vojtěcha Kodeta) 

 

POKÁNÍ RODIN 

Pokání rodin je aktivita do každé rodiny, manželství nebo domácnosti,  

jejímž cílem je spojit rodiny v rodinné lásce.  

Slovo pokání máme častokrát spojeno s něčím smutným, bolestivým nebo nepříjemným.  

Toto pokání má být ale naopak radostnou záležitostí! 

 
Během celého období postu (40 dní) můžete využívat kalendář rodinného pokání,  

který bude přístupný v kostele. Zde každý člen rodiny napíše oběť pokání,  

kterou ten den odevzdal Pánu.  

Bližší informace naleznete právě na onom kalendáři. 

 

Jak píše Matouš 3,2: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“  

Řiďme se tedy Matoušovým slovem v našich rodinách a celé naší farnosti právě v těchto dnech  

a zkusme se na blížící se Velikonoce připravit celým svým srdcem,  

které bude schopno lásku dávat i přijímat.

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

GESTA PŘI MŠI SVATÉ 
Drazí farníci, od 1. 9. minulého roku došlo ke SJEDNOCENÍ po-
stojů a gest při mši svaté. Jak již bylo ve Farníčku jednou zmiňo-
váno, naší farnosti se týkaly 2 velké změny, a sice setrvání v sedě 
během slov kněze: Modlete se bratři a sestry, aby se má i Vaše 
oběť zalíbila Bohu, Otci Všemohoucímu a naší odpovědi: Ať ji 
přijme ke své slávě a k spáse světa. Řekněme, že na tuto změnu 
jsme si přivykli rychleji než na tu druhou, která se týká samotné 
eucharistické modlitby (proměňování). 
Znova připomínám, že poklekáme až v okamžiku, kdy kněz 
vztáhne ruce nad dary!!! Tento úkon je velmi důležitý a neustá-
le se v něm chybuje. Odpusťte mi toto přirovnání, ale potom to 
v kostele vypadá jako na fotbalovém zápase během mexické 
vlny… 

Slavení eucharistie nemá být pro žádného křesťana pouhou 
stereotypní záležitostí, která se neustále opakuje, aniž bychom 
se plně soustředili. Mše svatá vyžaduje naši pozornost! Musíme 
se umět soustředit a nejednat bezmyšlenkovitě a vnímat pří-
tomnost Pána, který je v Eucharistii přítomen. Samotné promě-
ňování je beze sporu nejdůležitější částí celé mše svaté. Proto 
Vás prosím, abyste si dávali pozor, jak a kdy gesta a postoje 
provádíte. Někteří farníci tuto změnu přijali velmi dobře, jiní se 
neustále dopouštějí chyb, které je nutné eliminovat. Buďte pro-
to pozorní, neboť stejně jako každé slovo, které padne během 
mše svaté a má velký význam, tak i s postoji a gesty během mše 
svaté je to obdobné. Jednota je základ, proto buďme i v tomto 
ohledu jednotní…..



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA BŘEZEN  

1. 3. (PO) 17:15 Za + Vlastu Kotýnkovou (1. výročí úmrtí) 
2. 3. (ÚT) 7:00 Za spásu duše pro Miroslava Pagáče, ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 236 
3. 3. (ST) 17:15 Za + Aloise Vaňka, jeho + otce, + rodiče Fojtíkovy a 3 syny, 2 + švagry, švagrovou a + příbuzné za dar zdraví, 
   ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu Vaňkovu, Ná 43 
4. 3. (ČT) 17:15 Za + syna, bratra, rodiče, s prosbou o pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 379 
5. 3. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + rodiče Anežku a Vojtěcha Holbovy, za Marii a Jindřicha Kostkovy a Boží požehnání pro celou živou, Ne 30 
6. 3. (SO) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy, jejich + zetě, + bratry, sestry a ochranu Boží pro celou rodinu, NL 17 
7. 3. (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 + Aloise a Andělu Macháčovy, za jejich + rodiče a sourozence a za + syna Jaroslava s prosbou o ochranu a 
   Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 111 
  10:30 Za farníky 
8. 3. (PO) 17:15 Za + rodiče Bartošákovy, zetě, 2 vnuky, za + rodiče Holbovy a 2 syny, poděkování za dožití 60 let života a 40 let 
   manželství, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 127 
9. 3. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
10. 3. (ST) 17:15 Za + Marii Smolíkovou, + Boženu Smolíkovou, za živou rodinu Smolíkovu, Líňovu a Novákovu, Ná 161 
11. 3. (ČT) 17:15 Za + Vojtěšku Švachovou (1. výročí úmrtí) 
12. 3. (PÁ) 17:15 Poděkování za přijaté milosti, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za + příbuzné, Ne 309 
13. 3. (SO) 7:00 Za + rodiče Kolínkovy a + syna Františka, Ne 265 
14. 3. (NE) 7:15 Za + rodiče Měřičkovy a Holbovy a + rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé  
   rodiny, NL 144 
  9:00 Za + Františka Holbu (25. výročí úmrtí), bratra, švagra, rodiče z obou stran a dar zdraví a ochranu Panny Marie 
   pro celou živou rodinu, Ne 329 
  10:30 Za farníky 
15. 3. (PO) 17:15 Za + rodinu Turenovu a Bělaškovu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 86 
16. 3. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Ludmilu a Františka, vnuka Tomáše, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 260 
17. 3. (ST) 17:15 Za + rodiče Jana a Annu Bůbelovy, jejich příbuzné, za + rodiče Vaculíkovy, jejich 5 synů, 2 zetě a snachu, s 
   prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 353 
18. 3. (ČT) 17:15 Poděkování za dožití 60 let života, za + manžela Františka, + švagra Jana, + rodiče Bartošákovy, + rodič Fojtíkovy,  
   za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 230 
19. 3. (PÁ) 7:00 Za živé a + Josefy z naší farnosti 
  17:15 Za + Františka Miklase, rodiče Miklasovy, rodinu Šuráňovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 28 
20. 3. (SO) 7:00 Za + rodiče Měřičkovy, Naňákovy, Mišovy a jejich + děti, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro 
   živou rodinu, Ná 150 
21. 3. (NE) 7:15 Za + syna Tomáše, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 152 
  9:00 Za + Aničku Fojtíkovu, + prarodiče z obou stran, + Františka Naňáka a ochranu a pomoc Boží pro ž. rod., Ne 123 
  10:30 Za farníky 
22. 3. (PO) 17:15 Za + manžele Novákovy, sourozence z obou stran a duše v očistci, Ne 141 
23. 3. (ÚT) 7:00 Za + Jana Šenkeříka, ostatní + a živé spolužáky z ročníku 1950 a za živé a + učitele 
24. 3. (ST)  17:15 Za + Aloise Zvonka, + manželku, rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé 
   rodiny, NL 21 
25. 3. (ČT) 7:00 Za + rodiče Macháčovy z obou stran, za živou rodinu Macháčovu, dar zdraví a Boží požehnání, Ná 114 
  17:15 Za + rodiče Janáčovy, za rodiče a prarodiče z obou stran, za + dceru a ochranu Panny Marie pro ž. rod., Ná 140 
26. 3. (PÁ) 17:15 Za + Josefa Šenkeříka, manželku Andělu, dceru Marii, rodiče z obou stran, všechny + příbuzné, za dar zdraví a 
   ochranu Boží pro celou rodinu, Ná 22 
27. 3. (SO) 7:00 Za + rodiče Vaňkovy, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu Vaňkovu, NL 103 
28. 3. (NE) 7:15 Za + Josefa Trochtu, syna Pavla a + rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 20 
  9:00 Za + rodiče Gašpárkovy, syna Toníčka, prarodiče Vaculíkovy, s prosbou o Boží ochranu pro celou ž. rod., NL 46 
  10:30 Za farníky 
29. 3. (PO) 7:00 Za + bratra, + švagry a švagrové, rodiče a prarodiče z obou stran a za + z celé rodiny, duše v očistci a na jistý 
   úmysl 
30. 3. (ÚT) 7:00 Za + Anežku Gašpárkovu (5. výročí úmrtí), + manžela a ochranu Panny Marie a sílu Božího milosrdenství  
   pro živé rodiny 
31. 3. (ST) 17:15 Za + Jaroslava Bartošáka, prarodiče z obou stran a strýce Karla, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou 
   rodinu, Ne 32 
 

Úklid kostela - březen 2021 

06. 03. 1. Nedašov 

13. 03.  3. Návojná 

20. 03.  Ned. Lhota 

27. 03.  2. Nedašov 
 


