
    

ŘÍJEN 2021 
 2. 10.  Chvály v 19:00 hod. 
 18. 10.  Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
 24. 10.  Den modliteb za misie 
 24. 10.  Děkanátní  projekt Amoris Laetitia                                                                                                            
 28. 10.  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
 30. 10.  Dušičková pobožnost ve 14:00 hod. 
 každou středu v 16:30 hod. modlitba RŮŽENCE 
v našem kostelíku 

________________________________
Milí farníci, 
když se dívám do kalendáře, nemohu si nevšimnout, že máme 
za sebou téměř tři čtvrtiny roku 2021. Za chvíli Dušičky, Váno-
ce, Nový rok... Že straším a předbíhám? Možná ano, nicméně 
důležitější než upírat zrak na věci vzdálené, je upírat zrak na 
Pána a to, co má pro nás v měsíci říjnu připravené. V první řadě 
zveme děti a jejich rodiny na pravidelnou modlitbu růžence, 
která začíná již tuto středu 6.10. v 16:30 v našem kostelíku. 
V souvislosti s tím upozorňujeme na změnu času začátků mší 
svatých (17:15). Závěrem apeluji na každého jednoho z Vás, 
abyste jako správní křesťané, kterým není lhostejný osud náš a 
osudy našich dětí, šli k volbám! Je to naše křesťanská povin-
nost, a proto by bylo vhodné, abyste k volbám šli a podle Va-
šeho nejlepšího křesťanského vědomí a svědomí správně zvoli-
li. Často slýchám, že lidé se o politiku nezajímají anebo že jejich 
hlas nic nezmění. V takovém případě je tu vždy možnost nechat 
si poradit například od duchovního otce nebo se zamyslet nad 
tím, koho bych chtěl já jakožto věřící člověk podpořit a s jehož 
názory alespoň z části souhlasím. Přejeme všem požehnaný 
měsíc říjen a nezapomínejte, že od Pána přichází veškerá 
moudrost a porozumění!    L+J 

SCHOLY V NAŠÍ FARNOSTI 
Komu vlastně vděčíme za mnohé krásné hudební doprovody 
během mší svatých? Pojďme si naše zpěváky a zpěvačky, hu-
debníky a hudebnice představit! 

SCHOLA MAMINEK 
Když jsem byla požádána, 
abych představila scholu 
maminek, uvědomila 
jsem si, jak ten čas letí! 
Naše schola funguje už 7 
let a jejímu vzniku před-
cházela duchovní obnova 
pro maminky, která se 
konala v lednu 2014 na 

zámku v Návojné. Během 
obnovy mnohé z nás popr-
vé silně zakusily Boží dotek 
a vanutí Ducha svatého. 
Byly to nezapomenutelné 
okamžiky, a proto jsme 
nechtěly, aby se po skon-
čení obnovy rozplynulo i 
vše ostatní. Proto jsme se 
začaly pravidelně scházet na 
faře ve společenství pod ve-

dením o. Řehoře a také jsme začaly zpívat na večerních páteč-

ních mších svatých, postupně i na svatbách, pohřbech, 
chválách... Od té doby došlo v naší schole k mnoha změnám, 
zejména v hlasovém a instrumentálním obsazení, přišly i důleži-
té mužské posily. Mnohé maminky si udělaly přestávku na ma-
teřské dovolené a jak jejich děti vyrůstaly, postupně se k nám 
opětovně vracely. I když se často musíme doslova odtrhnout od 
dětí, plotny a jiných povinností a nikdy nevíme, kolik se nás na 
zpívání sejde, Pán se vždy postará. Čas strávený oslavou Boží při 
Nejsvětější oběti je vždy požehnaný a do svých domovů se vra-
címe povzbuzeni a naplněni radostí. Tímto bychom také rády do 
naší scholy, která mívá zkoušky vždy před páteční mší svatou, 
chtěly pozvat nové posily. Kdo máte chuť, neváhejte s přijďte 
mezi nás.  
Vždyť: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí!“ 

PAN VARHANÍK  
Zdeněk Kozubík se narodil v r. 1979 Zdeňkovi a Marii roz. Ma-
cháčové a až téměř do svých 25 let bydlel v Nedašově Lhotě. 
Nyní bydlí s manželkou a dětmi v Bylnici. Po studiu na vysoké 
škole v Olomouci nastoupil na civilní vojenskou službu na farní 
úřad do Brumova, kde mimo jiné pomáhal jako varhaník a ad-
ministrativní pracovník. Poté studoval hudbu a německý jazyk 
na vysoké škole v Brně. Následně nastoupil jako učitel na ZUŠ 
Slavičín, kde pracuje dodnes, a rovněž pracoval současně i jako 
učitel 6 let na ZŠ Nedašov. 
K hudbě našeho pana varhaníka vedli rodiče; od tatínka a ma-
minky slýchával pravidelně spoustu lidových písniček. Velkou 
podporu měl taktéž v osobě svého dědečka Jaroslava Macháče, 

dlouholetého bubeníka lhotské i nedašovské dechovky. Hlav-
ní zlom nastal, když mu tatínek koupil akordeon, na který se 
začal učit v ZUŠ Valašské Klobouky. Zde se později začíná učit 

na varhany pod vedením tehdej-
šího ředitele ZUŠ a klobouckého 
varhaníka pana Bedřicha Baila. 
Později také začíná vypomáhat v 
Nedašově při hraní na varhany 
tehdejšímu varhaníkovi p. Karlu 
Surému. 
Hudbě se věnuje prakticky denně 
se svými žáky ve škole, ať už při 
individuální, souborové nebo 
orchestrální hře. K hudbě se 
snaží vést také své děti. Na var-
hany hraje příležitostně i v koste-
le Brumově a hudebně tam do-
provází i světské akce v rámci 
Městského úřadu. 
Kromě hudby jej baví historie a 
genealogie svého rodu a zajímá 
se o etnologické nebo zvykové 

zajímavosti našeho mikroregionu. Rád pracuje na zahradě mezi 
stromy, tráví čas s rodinou například jízdou na kole a samozřej-



mě si s ní doma rád zamuzicíruje. Kromě hry na var-
hany, piano a akordeon zvládá doprovod na kytaru, 
basu, flétnu a bicí nástroje. Z hudby má moc rád jazz, 
funk a také artrock. 
Při příjezdu do naší farnosti ho vždy pohladí na srdci 
dominanta celé naší farnosti, a to na kopečku tyčící 
se kostel a také všechny naše krásné kopce a kopečky 
ať už za jeho rodným domem 
ve Lhotě i po celém Závrší. 
Krásné i hluboké pocity zaží-
vá rovněž v okamžiku, kdy 
hraje lidmi nějakou oblíbe-
nou píseň a kostel zespoda 
doslova hřmí zpěvem až k 
němu nahoru na kůr. 
Pan varhaník se podělil i o 
vtipné historky ze mší sva-
tých: „Vděčné jsou určitě 
přeřeky – nejčastěji v žalmech typu „smlouvu jsem sjednal se 
svým vyholeným, …“ místo vyvoleným. Nebo: „ty, Hospodyně, 
vládneš nade vším“, či: „ty jediný jsi sprchovaný“ (svrchovaný). “ 
Na závěr nám pan varhaník uvádí poměrně zajímavé informace 
o varhanech v našem kostele: „Máme dvoumanuálové pneuma-
tické varhany postavené v roce 1979, uvedeny do provozu byly v 
r. 1980. Postavil je Dřevopodnik města Brna v čele s varhanářem 
Janem Tučkem. Slovo pneumatické znamená velmi zjednodušeně 
to, že otvírání jednotlivých vstupů ke konkrétním píšťalám se 
děje skrze vzduchové trubičky vedoucí až ke konkrétnímu relé, 
které otvor uvolní a vzduch začne proudit do píšťaly. To je také 
příčinou drobného nešvaru nedašovských varhan, a sice, že mají 
zpoždění mezi zmáčknutím klávesy a zazněním tónů.“ Laickou 
údržbu varhan provádí pravidelně, spočívá hlavně ve vyčištění a 
povysávání prostor jak v samotném hracím stole, tak ve skříních, 
kde jsou umístěny píšťaly. Taktéž je potřeba zkontrolovat me-
chanické části, které ovládají pohyb např. žaluzií před píšťalami. 
Při těchto pracích mu pomáhají děti nebo bratr. Rád by také v 
příštím roce po domluvě s o. Krystiánem naplánoval generální 
vyčištění a naladění varhan, protože to poslední se odehrálo už 
před více jak 10 lety. 

DĚTSKÁ SCHOLA 

Dětská schola v naší farnosti funguje již řadu let. Zpočátku hrála 
jenom dvě písničky při deváté dětské mši svaté, později však 
začala hrát celou mši, a tak to zůstalo vlastně dodnes. V průběhu 
působení scholy docházelo z různých důvodů k různým obmě-
nám jednotlivých vedoucích. Současní vedoucí dětské scholy se 
věnují zpěvu a hudbě řadu let, přičemž měli možnost čerpat 
zkušenosti od předešlých vedoucích, např. Simony Regináčové 
(Vaňkové) a Veroniky Liškové. Od roku 2016 byla schola pod 
vedením Martiny Talčíkové a Veroniky Holbové, s doprovodem 
Šimona Káni a Davida Patockého. Již druhým rokem je sestava 
vedoucích obměněna , a to v následujícím složení: Veronika 
Holbová, Šimon Káňa a David Patocki. Scholu momentálně na-

vštěvuje 15 stálých členů 
jejichž věk je různý. Jde o 
děti z mateřské školy, zá-
kladní školy, ale též děvčata 
ze středních škol. Repertoár 
zahrnuje české, slovenské, 
polské, anglické, ale i ná-
řeční písničky. Nácviky na 
nedělní mše svaté probíhají 
na sobotních zkouškách, 
kde děti nejen zpívají, ale 
také hrají hry a tvoří různé 
věci. Děti ve schole se roz-

hodně nenudí. Pravidelně se účastní Setkání schol v Lidečku 
(letos bude 13. listopadu) nebo Setkání schol na Svatém 
Hostýně. Dále si užívají podzimu pouštěním draka a zimy 
díky bobování. Pravidelně je čeká odměna za jejich docházku 
v podobě víkendovek, hledání pokladu nebo hravého odpo-

ledne. Děti dělají také každý rok radost klientům z Naděje výro-
bou vánočních přání. 

SCHOLA ZPÍVAJÍCÍ NA HRUBÉ MŠI SV. 
Jsme schola, která chce na prvním místě chválit našeho Boha. 
Chceme vyvyšovat jméno Ježíš a kdy jindy jak při mši. Tak pokud 
toužíte chválit našeho Boha, tak pojďte s námi. Potkáváme se 
každou lichou neděli v 9:45 ve farní klubovně. 
 

JEN LÁSKA MÁ CENU 
Je-li Bůh, pak je i věčný život pro člověka. Jestliže Bůh je, a vše 
včetně mé osobní i obecné zkušenosti nasvědčuje tomu, že 
skutečně je, pak je otázkou, jaký Bůh je? (Není-li, pak se nemá-
me o čem bavit.) Pokud je, pak je buď pro člověka, nebo proti 
němu. Bůh, je-li Bohem, musí být absolutní, naplno a zcela. Buď 
je tím, kdo život dává, nebo kdo život bere. Buď je absolutní 
láskou, nebo není vůbec. Smrt a nenávist přece nemohou nic 
vybudovat, a i naše lidská zkušenost ukazuje, že jedinou tvoři-
vou silou na této zemi a v tomto vesmíru je láska. Je to láska, 
která jej vymyslela, stvořila a udržuje. Všichni přece víme, že 
život je plodem lásky a že sama existence je toho důkazem. 
Jestliže přijdu do hospody a hospodský se mě ujme, je rád, že 
jsem přišel a ochotně mě obslouží, pak rád přijdu znovu. Jestliže 
mi dá naopak najevo, že mu moje přítomnost vadí, už mne tu 
víckrát neuvidí. Jen láska může něco budovat. Jen to, co je ko-
náno s láskou, může skutečně vzkvétat. Jen láska má cenu. 
                          (Ladislav Heryán) 

MILUJE MĚ? 
Kříž ukazuje nejen to, že Bůh je ochoten nás milovat i za cenu 
nejvyšší oběti. Ježíš pro nás zároveň vytvořil model života 
v důvěře: „Do Tvých rukou svěřuji ducha.“ Když nemohu pocho-
pit, co Bůh dělá; když jsem právě všechno dokonale pokazil; 
když se cítím sám a prázdný, odpověď je vždy stejná: 
„Do Tvých rukou svěřuji svého ducha.“ (Wayne Jacobsen)  
 

 

 
 

 

 

 

 



O RODINĚ - NEJEN PRO RODINY….ANEB CO ČEKAT OD AMORIS LAETITIA? 
Rádi bychom vás pozvali na 10-ti 
měsíční cestu s projektem Amoris 
Laetitia. Vždy v jedné farnosti děka-
nátu Valašské Klobouky bude od 
září do června probíhat v neděli 
setkání pro všechny, pro které je 
rodina důležitou hodnotou a chtějí ji 
podporovat. Setkání v jednotlivých 
farnostech se budou lišit svými 
tématy, proto je možné na setkání 
přijít každý měsíc, i do jiné farnosti. 
Můžete se těšit na krátké slovo k 
tématům z rodinného života, svě-
dectví manželů, modlitbu, krásnou 
doprovodnou hudbu i na podněty, se kterými můžete dále pracovat. Nebojte se přijít a popřemýšlet nad krásou rodiny.  
V ŘÍJNU PROBĚHNE SETKÁNÍ V NAŠEM KOSTELÍKU, V NEDĚLI 24. 10. V 16 HODIN. Přednášet budou manželé Ryzovi z Lidečka na téma 
„Rodina ve světle Božího slova“. Bude zajištěno hlídání dětí. 
Termíny dalších setkání budeme uveřejňovat postupně. Akci pořádá Centrum pro rodinu Valašské Klobouky.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

POLITIKA, ČASTO VYSMÍVANÁ, JE VZNEŠE-
NÝM POSLÁNÍM... 
„Státní správa musí být vedena k užitku těch, kdo jsou jí svěřeni, 
nikoliv k prospěchu těch, jimž je svěřena.“ (Marcus Tullius Cice-
ro) 
DO JAKÉ MÍRY ČLOVĚK POTŘEBUJE STÁT? 
Bez státu se jako jednotlivci neobejdeme. Stát má sice jen po-
mocný význam, je však nepostradatelný, protože vytváří a zajiš-
ťuje určitou formu řádu ve společnosti. Bylo by jistě krásné, 
kdyby se přání a požadavky jednotlivců a společenských skupin 
samy od sebe uspořádávaly do vize společného dobra, avšak 
společností smýkají sem a tam četné skupinové zájmy.  
Žijeme ve světě urputných bojů, hádek, soutěžení a konkurence. 
Silnější se snaží předběhnout slabšího. Kdo by tu měl zjednat 
pořádek, ne-li státní instituce? Nejdůležitějším nástrojem státu 
je právo. Bez toho, že by víc, než je nezbytně nutné, omezoval 
svobodu lidí, vytváří právní stát rámcové podmínky, jež slouží 
společnému dobru. V optimálním případě je stát bezpečným 
prostorem, v němž se může lidská osoba svobodně rozvíjet.  

JAK BY VLÁDL JEŽÍŠ?  

Starý zákon čekal na Mesiáše jako na politického spasitele. Když 
nakonec přišel Mesiáš v podobě Ježíše Krista, neviděli před se-
bou Izraelité postavu vladaře, převyšujícího druhé, ale „krále“, 
který slovem i příkladem odkrýval bezpráví a svou vydaností na 
vlastním těle ukázal, co působí mučení a státní či náboženské 
bezpráví a jak může ničit lidi. Politické kategorie moci, bohatství 
a vlivu Ježíš otočil – nepřišel, aby vládl, ale aby sloužil. Ježíš tím 
stanovuje kritéria všem, kdo přebírají odpovědnost: „Kdo by 
chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem“ (Mt 20,26). 
Kdo tedy slouží společnému dobru, nesmí hledět prvořadě na 
vlastní dobro, ale na blaho celku, který mu byl svěřen, a vykoná-
vá svou politickou funkci podle etických měřítek. Kdo slouží, ten 
se neobohacuje. Toto je rozhodující i v boji proti korupci. Kdo 
slouží, neztrácí ze zřetele konkrétní lidskou osobu. Dobrá správa 
je velkým dobrem; dobrá správa slouží.  

K ČEMU SLOUŽÍ POLITICKÉ STRANY? 
Smysl politických stran je organizovat tvorbu politických názorů 
a být nástrojem politické účasti všech občanů. To však lze jen 
tehdy, když jsou samy strany vybudovány demokraticky a když 
přijímají služebnou funkci, to znamená, že jim jde o společné 
dobro.   

JAK FUNGUJE PRAVÁ AUTORITA? 
Bez autority se každé lidské společenství rozpadne. Autorita 
samozřejmě nemůže být svévolná; slouží tomu, aby lidi svobod-
ně zaměřovala ke společnému dobru. Ani společné dobro nesmí 
spočívat na nějaké svévolné definici; musí to být spíše to, k če-
mu všichni tíhnou (nebo by měli tíhnout) na základě rozumného 
vlastního zájmu, protože je to pro všechny dobré.  
Každá autorita se váže na přirozený mravní zákon, který vyjadřu-
je základní etické hodnoty, jež jsou pro každý rozum bezpro-
středně přesvědčivé. Vydá-li autorita zákony či pravidla, které 
těmto hodnotám odporují, vytváří nespravedlivé „právo“ – tedy 
právo, jež nikoho nezavazuje. Kvůli tomu, že platí přirozený 
mravní zákon, se např. nacističtí váleční zločinci nemohli odvo-
lávat na to, že jednali podle zákona a poslouchali rozkazy právo-
platné autority. Dnes jsou tyto poznatky ukotveny v mezinárod-
ním právu.  

„SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST“ NESTAČÍ 
Aby spolu mohli lidé dobře žít a instituce dobře spolupracovat, 
nikdy nestačí, aby se „sociální spravedlnost“ definovala jen na 
základě zásad, práv a povinností. Je zapotřebí cosi jako občanské 
přátelství, občanský entuziasmus či „společenská láska“. Křes-
ťanská sociální nauka, nezůstává u principů, práv a povinností. 
Vyzývá křesťana k tomu, aby se ze srdce obrátil ke konkrétnímu 
bližnímu se všemi jeho problémy a následoval tak Kristovo při-
kázání – milovat „bližního jako sám sebe“ a se stejnou intenzitou 
jako Boha. 

OBČANSKÉ PŘÁTELSTVÍ 
Občanské přátelství je především žitou solidaritou. Společnost, 
která se o spravedlnost stará jen abstraktně, je chladná a nelid-
ská. Už Tomáš Akvinský věděl, že spravedlnost bez lásky je na-
konec krutá. Spravedlnost totiž hledí jen na to obecné, nevnímá 
člověka v jeho osobitosti. A to je specificky křesťanské, že křes-
ťané nemají vynášet soudy nad druhými lidmi. Vědí, že ten dru-
hý má jméno i obličej, vlastní dějiny i svoji zcela vlastní nouzi.  
„Politika, často vysmívaná, je vznešeným posláním a jednou z 
nejcennějších forem lásky k bližním, protože usiluje o obecné 
dobro … Prosím Pána, aby nám daroval více politiků, kterým 
opravdu leží na srdci společnost, lid, život chudých! Je nezbyt-
né, aby vlády a finanční mocnosti pozvedly zrak, rozšířily svoje 
obzory a přičinily se o důstojnou práci, zdravotní osvětu a péči 
pro všechny občany.“ (papež František)            (www.vira.cz) 

 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ŘÍJEN  - od 4. 10. večerní mše svaté od 17:15
1. 10.  (PÁ) 7:00  Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30  Za + syna Pavla, + rodiče Macharovy, jejich + syna Zdeňka, + rodiče Macháčovy, + Boženu Brachtlovou, Boží 
   požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 74 
2. 10.  (SO) 7:00   Za + rodiče Gašpárkovy a + syna Toníčka, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 46 
3. 10.  (NE) 7:15       Za + Aloise Kozubíka, + zetě Aloise, nemocnou manželku, + rodiče z obou stran, + příbuzné, s prosbou o  
   Boží ochranu pro celou živou rodinu, Ne 18 
  9:00  Za + Josefa a Anežku Kolínkovy, + rodinu Jakubíkovu a Kolínkovu, + sestru Raimundu a Boží požehnání pro živou 
   rodinu Kolínkovu, Ne 274 
  10:30  Za farníky 
4. 10.  (PO) 17:15   Za + rodiče Švachovy, + prarodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 
5. 10.  (ÚT) 7:00    Za dobrodince 
6. 10.  (ST) 17:15  Poděkování Pánu Bohu za dožití 75-ti let života Františky, + manžela, + rodiče z obou stran, + příbuzné  
   a ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 96 
7. 10.  (ČT) 17:15  Za + Ludmilu Kolínkovou, nedožitých 100 let a 45 let od smrti jejího manžela Jana Kolínka, za + sourozence, 
   švagry a ostatní + příbuzné, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovu a Kolínkovu, Ne 180  
8. 10.  (PÁ) 17:15  Poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let, 25-ti a 20-ti let života, za + tatínka, za dar zdraví, s prosbou o ochranu 
   Boží a Panny Marie pro živou rodinu 
9. 10.  (SO) 7:00  Za + rodiče Jana a Anežku Holbovy, rodiče Bělaškovy, prarodiče z obou stran, manžele Krčovy a za dar zdraví a 
   ochranu Boží pro živou rodinu, Ná 104 
10. 10.  (NE) 7:15  Za + rodiče Fojtíkovy, Mičudovy, Křekovy, + děti a zetě, ochranu Panny Marie pro živé z rodin, NL 41 
  9:00  Za + manžela (10. výročí úmrtí), jeho + rodiče, švagra, neteř, + rodiče Poláchovy a děti, ochranu Panny Marie a 
   Boží požehnání pro živou rodinu 
  10:30  Za farníky 
11. 10.  (PO) 17:15  Za + manželku Marii, poděkování za dožití 70-ti let a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
12. 10.  (ÚT) 7:00  Za + Tomáše Hořáka (1. výročí úmrtí), Ne 152 
13. 10. (ST) 7:00  Za + Pavlínu Kostkovou, 2 manžele, 2 syny, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 
14. 10.  (ČT) 17:15  Za + Františka Fojtíka, manželku, rodiče, 2 bratry a živou rodinu, s prosbou o zdraví a Boží požehnání, NL 66 
15. 10.  (PÁ) 17:15  Za + Josefa Kolínka, + rodiče Kolínkovy, + rodiče Fojtíkovy a ochranu Panny Marie pro celou r. Kolínkovu, Ne 295 
16. 10.  (SO) 7:00   Za + rodiče Hořákovy, + bratra, + příbuzné z obou stran a ochranu Panny Marie pro celou r. Hořákovu, Ne 344 
17. 10.  (NE) 7:15  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za dožití 80-ti a 85-ti let manželů Fojtíkových a ochranu Boží a 
   Panny Marie pro celou rodinu, Ne 293 
   9:00  Za + rodiče Juřicovy, + rodinu, ochranu Boží pro živou rodinu, NL 125 
  10:30  Za farníky 
18. 10. (PO)  17:15  Za Františka a Marii Fojtíkovy, jejich sourozence a prarodiče 
19. 10.  (ÚT) 7:00  Za + rodiče Zvonkovy, jejich + děti, 2 zetě, vnuka Pavla, tetu Annu a duše v očistci, Ne 284 
20. 10. (ST) 17:15  Za + rodiče Sívkovy, 2 syny, + Ludmilu Rebrovou, sestru Marii a za dar zdraví pro celou živou rodinu, Ná 144 
21. 10.  (ČT) 17:15  Za + Zdeňka Kozubíka, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 16  
22. 10.  (PÁ) 17:15   Za + Marii Benianovou (1. výročí úmrtí) 
23. 10.  (SO) 7:00 Za + rodiče Solařovy a Pacíkovy, za duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 65 
24. 10.  (NE) 7:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 85-ti let, + manžela, bratra, rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Boží pro 
   celou živou rodinu, NL 131 
  9:00  Za + Marii Svobodovou, + rodiče Macháčovy a Svobodovy a + bratra Aloise, ochranu a pomoc Boží pro živou 
   rodinu, Ná 102 
  10:30  Za farníky 
25. 10. (PO) 17:15  Poděkování za 70 let života, + manžela, + syna, rodiče z obou stran a pomoc Boží pro ž. rodinu Holbovu, Ne 278 
26. 10. (ÚT) 7:00    Za + manžela, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 228 
27. 10. (ST) 17:15 Za + Ladislava Ridošku, vnuka Jarečka, 2 švagry, rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Boží pro celou živou 
   rodinu, NL 142 
28. 10. (ČT) 17:15  Za + rodiče Novákovy, Řehákovy, jejich + děti, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie pro celou r., Ne 14 
29. 10. (PÁ) 17:15  Za + rodiče Annu a Josefa Macháčovy, + vnuka Pavla a ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 128 
30. 10. (SO) 14:00  Za + farníky a dušičková pobožnost na hřbitově 
31. 10.  (NE) 7:15   Za + rodiče Josefa a Boženu Tomečkovy, Jana Holbu, + rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání a 
   ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 193 
  9:00  Za + rodiče Naňákovy, + syny Františka a Antonína, + vnučku Aničku a duše v očistci, s prosbou o ochranu a 
   pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 197 
  10:30  Za farníky 

 
 
 
  

 

Úklid kostela - ŘÍJEN 2021 

02. 10. 1. Nedašov 

09. 10.  1. Návojná 

16. 10.  Ned. Lhota 

23. 10.  2. Nedašov 

30. 10. 2. Návojná 


