
  
 

PROSINEC 2021 

 5. 12. Sv. Mikuláš v našem kostele (začátek v 15 hod) 
 8. 12. Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
 20. 12. Společná zpověď v naší farnosti 
 24. 12. Štědrý den a Půlnoční mše svatá 
 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
 28. 12. Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 
 31. 12. Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v 

novém roce mše sv. v kostele v 16. hod. 
  silvestrovský výšlap na Kaňúr  
 RORÁTY každé úterý v 6:30, každou sobotu v 7:00 

_____________________________________________________
Drazí farníci, opět po roce prožíváme ono kouzelné období, v 
němž se snažíme hledat a nalézat pokoj, lásku, smíření, a hlav-
ně ono Světlo, které prozáří temnoty hříchu a smrti. Tím Svět-
lem je malé miminko, čistá a neposkvrněná duše narozená do 
jesliček. Duše, která přijímá každého z nás a vidí naše současné 
a každodenní obavy a strasti. Je to duše Krista Ježíše, který se 
má narodit do našich duší, do našich srdcí. Toto je fakt, milí 
farníci, který se uskuteční bez ohledu na to, jaká je doba a 
situace. Ježíš se narodí a my tomu věříme. On přijde v celé své 
kráse a dobrotě na naši zem a nebude ho zajímat, jestli je ně-
jaká pandemie nebo není. Jeho bude zajímat naše srdce, a 
zdali v něm vůbec máme místo pro našeho Spasitele. Zdali 
jsme se úplně neodloučili od Toho, který jako jediný Lékař, 
jediná Pravda a jediná správná Cesta může naše oči, uši a 
zejména srdce znovu otevřít pro veliké věci, jež má s námi v 
plánu. On přijde! A co my? Půjdeme mu s důvěrou v srdci na-
proti do Betléma? 
V tomto adventním a vánočním čase Vám přejeme jediné: 
Nikdy nezapomínejte na to, že nade vším je Bůh. Chce to jen 
maličko, chce to se nebát!                                                     L+J 

 
VÁNOČNÍ ROZHOVOR  
S OTCEM KRYSTIÁNEM  
CHVÁLA KRISTU, OTČE! V NAŠÍ 
FARNOSTI JSTE VELMI KRÁTCE A 
MNOZÍ NAŠI FARNÍCI JSOU NA 
VÁS ZVĚDAVÍ. PAMATUJÍ SI VÁS 
Z VAŠEHO POSLEDNÍHO (ALE 
POMĚRNĚ KRÁTKÉHO) POBÝVÁNÍ 
V NAŠÍ FARNOSTI, PROTO SE 
NÁM, PROSÍM, VE STRUČNOSTI 
PŘEDSTAVTE.  
Pocházím z malé vesnice Wietlin z 
okolí města Jarosłav na Podkar-
patsku, na jihovýchodě Polska přibližně 30 km od hranic s Ukra-
jinou. Narodil jsem se 2. 7. 1982 v Przemyšlu. Mám jednu pro-
vdanou mladší sestru, která žije a pracuje se svým manželem v 
Anglii. Rodiče žijí na venkově v malé obci Wietlin v Polsku. 
Mým koníčkem je cestování, rád poznávám nová místa a také 
lidi. V létě je to kolo, fotbal a plavání. V zimě nejraději lyže. Rád 
se dívám v televizi na detektivky, (pokud stačí čas)na fotbal a 
poslouchám filmovou hudbu. Baví mě chodit po horách a foto-
grafovat krásné krajiny, tak odpočívám. Rád vařím (nejenom 
vodu v konvici)a učím se cizí jazyky. 
KAŽDÝ KŘESŤAN JE URČITÝM ZPŮSOBEM POVOLÁN KE SLUŽBĚ 
BOHU A LIDEM. VY JSTE BYL POVOLÁN KE KNĚŽSTVÍ. JAKÁ 
BYLA VAŠE CESTA? 
Na kněžství jsem myslel od dětství. Rád jsem se učil, byl jsem 
milován rodiči a babičkou. S velkým zápalem jsem od malička 
(hned po 1. svatém přijímaní) ministroval a potkal jsem také 

velmi dobré kněze, kteří působili v mé rodné farnosti. Po zá-
kladní škole jsem se rozhodl studovat na střední technické škole 
v městě Jaroslav (obor Mechanik strojů a zařízení). Po třetím 
ročníku jsem jel na autobusovou pouť do Lichně. Pamatuji si to 
velmi dobře, bylo 2. července 2000 v den mých 18. narozenin. 
Byla to pro mě příležitost vyjet někam pryč během nudných 
prázdnin. Bral jsem to jako zajímavý turistický výlet. Ale Pán Bůh 
už měl pro mě plán. Když jsem vešel na poutní místo a poklekl 
před obrazem Matky Boží, přišel čas na realizaci toho Božího 
plánu. Otevřel jsem před Marií své srdce. Vypověděl jsem jí v 
modlitbě všechny své starosti, zoufalost, hříšnost, slabost, blou-
dění, touhy… Zůstala ve mně silná touha se do Lichně ještě jed-
nou vrátit. Také 
jsem se dozvěděl, 
že strážci svatyně 
jsou kněží Mariáni. 
V Lichni jsem se 
vlastně jasně roz-
hodl pro kněžství. 
Do diecézního 
kněžského semi-
náře jsem vstoupil 
v roce 2002 po maturitě na technické škole. Po dvou letech 
formování v arcidiecézním semináři v Przemyšlu jsem se v roce 
2004 připojil k postulátu Kongregace kněží Mariánů, po roce 
noviciátu jsem měl první řeholní sliby. V letech 2006-2011 jsem 
studoval teologii v semináři otců Mariánů na Katolické univerzi-
tě v Lublinu (KUL). A pak 25. března 2012 v Rzepiskach jsem byl 
vysvěcen na kněze. 
Nemohl jsem pochopit, proč kněží Mariáni? Když se na to dívám 
s odstupem času, během 9 let mé kněžské služby jsem působil 
v několika farnostech. V Polsku jsem působil celkově 7 let ve 
dvou farnostech. Po absolvování teologického studia jsem v roce 
2011 nastoupil jako jáhen do farnosti v Rzepiskach poblíž Zako-
paného v Polsku do krásné horské vesnice. Učil jsem nábožen-
ství na dvou základních školách. Připravoval jsem děti na první 
svaté přijímání a mládež k biřmování. 25. března 2012 jsem byl v 
Rzepiskach vysvěcen na kněze, a poté po čtyřech letech služby, v 
srpnu 2015, jsem byl přidělen do jedné farnosti v Lublinu. Tam 
jsem připravoval děti na první svaté přijímání a učil jsem nábo-
ženství na střední technické škole. Kromě běžné práce ve far-
nosti jsem vedl ministranty, schóly dívek, vedl jsem skupinu 
Obnovy v Duchu svatém. 27. srpna 2018 jsem přišel do České 
republiky do Prahy, kde jsem absolvoval kurz češtiny. A potom, 
po 7 měsících, 22. března 2019 jsem přišel jako kaplan do Bru-
mova a nedašovské farnosti, kde jsem krátce působil do konce 
srpna 2019 a zpátky do Prahy na post kaplana na 2 roky. A opět 
jsem se vrátil na Valašsko do Brumova do naší mariánské komu-
nity a jako farář do Nedašova. V těchto dvou farnostech 
v Polsku, jedné venkovské a druhé městské, a potom tady 
v Česku, jsem získal mnoho dobrých zkušeností v pastorační 



práci. Z toho jsem velmi šťastný. A doufám, že to budu moct 
využít v pastorační službě i zde v naše nedašovské farnosti. 
MÁTE NĚJAKÝ ŽIVOTNÍ VZOR NEBO OBLÍBENÉHO SVATÉHO, 
KTERÝ VÁS INSPIROVAL PŘI VAŠEM ROZHODOVÁNÍ O ŽIVOT-
NÍM POVOLÁNÍ? 
Ano jistě. Jak jsem řekl dříve, v mém rozhodování o životním 
povolání sehrál roli vzor faráře Josefa z mé rodné farnosti. On 
byl pro mě podivuhodným knězem, směle můžu říct, že dokonce 
vzorem svatého faráře. Vždycky radostný, nikdy si nestěžoval, 
vždy měl pro každého čas, vždy poslouchal, prostě upřímný 
člověk. Velice mě na začátku mé ministrantské služby oslovil 
zbožný způsob sloužení mše svaté v jeho podání. Chtěl jsem 
sloužit mši jako on. A věřím tomu, že to pro mě bylo obzvláště 
důležité a probudilo to ve mně první myšlenku a touhu po 
kněžství a poté po řeholním životě. Později mi byl příkladem 
svatých sv. Jan Pavel II. a zakladatel Mariánů, sv. otec Stani-
slav Papczynski, v jehož životě vidím mnoho podobností 
s mým životem. 
KDYBYSTE MĚL ČESKÉMU POUTNÍKOVI DOPORUČIT NĚJAKÉ 
POUTNÍ MÍSTO V POLSKU, KTERÉ BY TO BYLO A PROČ? A 
MĚL JSTE BĚHEM SVÉHO PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
PŘÍLEŽITOST POZNAT I NĚJAKÁ NAŠE POUTNÍ MÍSTA? PO-
KUD ANO, KTERÁ VÁS OKOUZLILA A PROČ? 
V Polsku to budou určitě 2 mariánská poutní místa: Čenstochová  
a Licheň . Čenstochová proto, že mám úctu k Panně Marii v jejím 
krásném obraze, který na mě osobně zvláštně působí. Když se 
na něj dívám, vždycky je to dojemné setkaní. Několikrát jsem 
tam putoval pešky (300 km) a zažil jsem taky zvláštní atmosféru 
tohoto sanktuária našeho polského národa. Je to místo plné 
snění, reflexe a modlitby.   
Dále pak Licheň, protože mám pro toto místo osobní cítění a 
jsem vždy plný radosti. Fascinuje mě bazilika ale i areál s krás-
nými zahradami a prostorem a celková atmosféra tohoto místa. 

Kromě náboženských míst 
v Polsku bych doporučil 
města Ja  rosłav, Krakov, 
Přemyšl a Zakopane, a to 
kvůli krásné architektuře 
budov a krásné přírodě. 
Z českých mariánských 
poutních míst je to Svatý 
Hostýn, Svatá Hora, a to 
kvůli jejich zvláštní atmo-

sféře. Je to místo osobního setkání s Marií a úžasnou architektu-
ru. Kromě náboženských míst v Česku je to Praha a Česky Krum-
lov pro jejich krásnou architekturu a rozmanitost. 
JAK SE VÁM LÍBÍ V NAŠÍ FARNOSTI? CO ŘÍKÁTE NA ZDEJŠÍ PO-
MĚRY, PŘÍRODU, NÁTURU ZDEJŠÍCH FARNÍKŮ?  
Samozřejmě jsem rád, že tu s Vámi budu. Krajina je krásná, tyto 
kopce se mi líbí. Řekl bych, že jsou jakýmsi obrazem našeho 
lidského života – někdy jdeme z kopce, jindy do kopce. Chci tady 
být pro Vás a s Vámi. Mám rád práci s lidmi a těší mě, když mo-
hu druhým pomáhat.  
KDYBYSTE SE MĚL NA CHVÍLI POZASTAVIT A ZAMYSLET SE NAD 
TÍM, CO BYL VE VAŠEM ŽIVOTĚ NEJSILNĚJŠÍ ZÁŽITEK, KTERÝ BY 
TO BYL? 
Uvědomuji si, že v mém životě se naplňuje evangelium, ve kte-
rém Pán Ježíš říká: „...kdo opustí svůj domov, svou matku a otce 
a bratry a sestry, bude mít více bratrů, sester, matek a dětí.“ 
(srov. Mk 10, 29-30). Zažívám neustálou Boží péči a vnímám, že 
mé povolání je pro mě darem a úkolem, mou odpovědí na Jeho 
bezmeznou a milosrdnou lásku ke mně. Opravdu zajímavé jsou 
cesty, jakými mě Bůh vede. Stále více odkrývám na své cestě 
Boha, který mě vede tam, kde mi chce něco dát, něco mě nau-
čit, chce mě připravit na další úkoly, které mě čekají. A někdy 

pro mě vůbec není vše jasné a srozumitelné, ale důvěřuji Bohu. 
Jen se ptám, čím mě ještě překvapí? 
URČITĚ SI NEODPUSTÍM NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU: JAK VÁS ZMĚ-
NILA (OVLIVNILA) COVIDOVÁ DOBA? VIDÍTE V NÍ I NĚCO POZI-
TIVNÍHO A PRO NÁS KŘESŤANY POVZBUDIVÉHO? MNOHO LIDÍ 
JI VNÍMÁ JAKO TEMNÉ OBDOBÍ. CO PRO VÁS TATO DOBA JAKO 
PRO POZEMSKÉHO PASTÝŘE NÁS, OVEČEK, ZNAMENÁ? 
Podle mě tato zvláštní doba byla a stále je pro nás kněze výzvou 
a příležitostí, abychom byli ještě více kreativní a vyhledali a 
využili nové možnosti v naší každodenní službě v církvi. 
Když jsem ještě působil v Praze v Hostivaři, tak tam byl každý 
den otevřen kostel pro osobní modlitbu. Každý den jsme měli 
bohoslužby a v neděli jsme přidali navíc mše svaté, aby se mohlo 

zúčastnit víc lidí. Stále jsme byli k 
dispozici pro udělení svátostí smíře-
ní, pomazaní nemocných či na osob-
ní rozhovor. Myslím si, že kromě 
těchto podstatných věcí, je další 
možnost využít dostupných pro-
středků komunikace jako internet a 
mobil a udržovat tak vztahy, být si v 
této podobě stále nablízku. Určitě to 
není a nebude nikdy stejné jako 

osobní setkání tváří v tvář, ale může to nějak pomoci. A hlavní 
překážka – jak pro nás kněze, tak pro všechny ostatní lidi – je 
strach, který nás může omezovat. Mně osobně moc chybělo 
osobní setkávání se všemi farníky při mši v kostele. Ale i teď 
vidím, že hodně lidí „se skrylo“ a mají strach a někteří se teprve 
teď nějak objevili a vrátili se do kostela. 
Během této covidové doby mě upřímně obohatilo, že když jsme 
museli být od sebe fyzicky daleko, byli jsme spjati aspoň du-
chovně. V určitém okamžiku se ukázalo, že chceme udržovat 
vztahy, a to i na dálku. Myslím, že jsme se stali citlivější, otevře-
nější a čestnější vůči lidem kolem nás. Uvědomili jsme si, že nám 
něco opravdu chybí, to, co dřív bylo úplně obvyklé. Takže se 
ukázalo, čeho si někdy ani nevšímáme. Doufám, že celá tato 
situace nás změní k lepšímu, a že naše vztahy se budou udržovat 
nejen během této zvláštní doby, ale i v budoucnu. 
MÁME TĚSNĚ PŘED VÁNOCEMI. MOHL BYSTE VE STRUČNOSTI 
POPSAT, JAK JSTE PROŽÍVALI ADVENTNÍ DOBU A VÁNOCE 
V RODINĚ, KDYŽ JSTE BYL JEŠTĚ MALÝ? 
Nevím, zda se to dá stručně popsat, protože je toho docela hod-
ně. V Polsku, stejně jak tady v Česku, děláme adventní věnce a 
světíme je v kostele na první adventní neděli. Potom také cho-
díme na roráty s lucernami. V době adventu je v Polsku typické 
pečení vánočních perníků a výroba vánočních ozdob. Vánoce 
jsou více zaměřeny na soudržnost rodiny a lásku k bližnímu. 
Za dlouhých zimních večerů jsme jako děti vyráběly barevné 
řetězy z barveného papíru, slaměné hvězdy, ptáčky z vyfouknu-
tých vajec a jiné ozdoby na stromeček. V žádné domácnosti 
nesmí chybět jesličky. 
6. prosince, na svá-
tek sv. Mikuláše, (pol-
ský svatý Mikolaj – 
obdoba českého Je-
žíška) sv. Mikuláš při-
náší dárky.  
Stejně jako v ostatních 
zemích se i v Polsku 
tradičně zdobí vánoční 
stromek, který je zdoben různými ozdobami, včetně svíček, či 
jiných ozdob, které si lidé často vytváří doma. Spolu se sestrou 
jsme zdobili stromeček. Na špičku stromu je nejčastěji umisťo-
vána hvězda. V některých domácnostech se na stromek ještě 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pern%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1rek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek


dávají prskavky. Stromky bývají v některých domácnostech po-
nechány až do Hromnic slavených 2. února. 
Štědrý den je nejprve půstem, nesmí se jist žádné maso a večer 
jsou hody. Ráno jsme šli na poslední roráty a potom následovala 
příprava večeře od skorého rána. Spolu se sestrou jsme pomá-
hali mamince vše chystat. Štědrovečerní večeře se v Polsku 
skládá z 12 chodů, které symbolizují počet měsíců v roce a po-
čet apoštolů. Zvykem je prostírat jeden talíř s příborem navíc 
pro případného hosta. Začíná se večeřet v okamžiku, kdy se na 
nebi objeví první hvězda. Před jídlem se rodina po-
modlí a otec přečte z bible příběh o narození Ježíše 
Krista. V Polsku je typickým zvykem se na začátku s 
rodinou a případným hostem dělit o oplatky. Každý 
člověk si odlomí kousek na důkaz vzájem-
né pospolitosti. Během večeře se zpívají koledy. 
Hlavním jídlem je ve většině domácností kapr, nej-
častěji smažený nebo s omáčkou a rozinkami. Před 
hlavním jídlem se obvykle podává boršč z červené 
řepy a se zákusky tzv. uszkami („ušky“). Jedním z 
dalších chodů jsou také pierogi (pirohy) plněné nejčastě-
ji žampiony a zelím. Typickým sladkým pokrmem 
je kutia („kuťa“), sladká pšeničná kaše s ořechy, sušeným ovo-
cem, medem apod., nebo makůvky, rohlíky máčené ve slad-
kém mléce a obalované v máku. Úplně naposled přijde sušené 
ovoce a rozmanité cukroví a kompot ze sušených švestek. K 
večeři ani po ní Poláci nepijí žádný alkohol. Štědrý večer kon-

čí pasterkou, kdy o půlnoci lidé 
navštěvují pastýřskou mši, 
nazývanou Pasterka. Je to při-
pomínka noci, kdy pastýři osla-
vovali narození malého Ježíše. 
O vánočním večeru dostávají 
dárky i zvířata. Nezapomíná se 
na ně, protože jedna legenda 
vypráví, že zvířátka o půlnoci 

promluví lidskou řečí a sdělují si, jak s nimi lidé zacházejí. Také 
následující vánoční den se v Polsku mnoho jí a pije a všichni 
chodí na návštěvy k příbuzným a známým. 
CO PRO VÁS OSOBNĚ ZNAMENAJÍ VÁNOCE? MÁTE TENTO ČAS 
RÁD? 
Určitě. Vánoce mám velice rád. Myslím si, že není asi nikdo na 
světě, kdo by neměl rád Vánoce. Vždycky se mi tyto Svátky spo-
juji s rodinou, s celou tou kouzelnou a zázračnou atmosférou. 

Myslím vždy zvlášť na své rodiče a svou sestru a další rodinu, 
kamarády a známé. Snažím se  
jim ještě poslat vánoční pohlednice s přáním, zavolat a poslat 
esemesku. Myslím, že Vánoce jsou zvlášť rodinné svátky, svátky 
jednoty, pokoje a lásky. 
MĚ OSOBNĚ VŽDYCKY ZAJÍMALO, JAK TRÁVÍ ŠTĚDRÝ DEN KNĚ-
ŽÍ. JAK TO BUDE LETOS VE VAŠEM PŘÍPADĚ? 
Většinou začínáme jako kněží tento den modlitbou od poslední 
rorátní mše svaté. Potom jíme snídani bez masa. Taky se postí-

me až do večeře. Po snídani zdobíme 
stromky, když je třeba, uklízíme. Ale 
většinou si já ještě připravuji kázání na 
mše. Mezi tím poslouchám koledy. Také 
chystáme dárky a stůl na večeři a někte-
ré pokrmy. Známým a rodině volám 
nebo píšu esemesky s vánočním přáním. 
Potom většinou kolem 16. hod. začínáme 
slavnostní nešpory v naší řeholní kapli. 
Potom jdeme průvodem do jídelního 

pokoje, kde je stromek, a zpíváme tam koledy. Pak se na začátku 
večeře modlíme a čteme Evangelium podle Lukáše o Narození 
Páně. Rozdělíme si oplatky, popřejeme si a zasedáme společně 
se spolubratry k večeři. Během večeře jíme pokrmy a zpíváme 
dále koledy v různých jazycích (české polské a slovenské) a pře-
dáváme si dárky od Ježíška. Po večeři odpočíváme a chystáme se 
na půlnoční mši svatou. 
CO BYSTE POPŘÁL NAŠIM FARNÍKŮM DO NADCHÁZEJÍCÍHO 
OBDOBÍ ADVENTU A VÁNOC? 
Vánoce jsou svátky našich rodin. Nikdy si nejsme tak blízko, 
jako o Vánocích. Prožívejte nejkrásnější svátky v roce ve vzá-
jemné lásce a pohodě. Každé nedorozumění, zvýšený hlas, 
hádky, mračení se, ...to vše dejte stranou. K dárkům patří 
láska, úsměv, dobré slovo, pohlazení, pokoj v srdci, poro-
zumění. Mějte čas jeden pro druhého. 
Všechno krásné, co o Štědrém večeru prožijeme ve svých do-
mech, posvěťme účastí na půlnoční, u svátostí a u Betléma. 
Tak si nejen připomeneme narození Páně, ale budeme mít 
Novorozeného ve svém srdci. A tak budeme moci vpravdě 
zpívat: „Nám, nám narodil se Kristus Pán“. 
Láska Boží a přímluva Panny Marie ať Vás i Vaše drahé a naše 
nemocné provází v roce 2022!     
Pamatuji a zplna srdce žehnám + Váš otec Krystian Socha MIC                                                                                                                                                                                                   
(foto: archiv otce Krystiana) 

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

MLÁDEŽ NAŠÍ FARNOSTI ZNOVU OŽILA 
Od letošního školního roku se začalo společenství mladých v naší 
farnosti pravidelně setkávat (co dva týdny) ke společné modlit-

bě, sdílení a aktivitám. Spole-
čenství vzniklo za podpory 
mladých z Projektu ON. Pravi-
delným setkáváním ve spole-
čenství chceme pomoci mla-
dým vybudovat identitu Božích 
dětí a aktivně je uvést do plá-
nu, který pro ně připravil Ne-

beský Otec. Naší vizí je, aby každý ve společenství zažil zkuše-

nost s živým Ježíšem. Úvodní setkání proběhlo výšlapem na 
Kaňúr, další pravidelné 
setkávání probíhá ve farní 
klubovně, někdy také jako 
speciální společné setkání 
všech skupinek mladých z 
okolních farností ve Valaš-
ských Kloboukách. Všichni 
mladí z naší farnosti jste 
zváni! Těší se na Vás neda-
šovská mládež pod vedením Martina Šánka a Kláry Trčkové. 
Nejbližší setkání bude v pátek 3. 12. po mši svaté v klubovně.   

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

AMORIS LAETITIA  

Srdečně zveme na další nedělní setkání v rámci děkanátního projektu Amoris Laetitia, které se tento-
krát uskuteční v kostele v Dolní Lhotě v neděli 12. prosince. Tématem setkání je „Láska v manželství“. 
Bližší informace naleznete na stránkách valašskoklobouckého Centra pro rodinu nebo farnosti VK. 
Sledujte prosím aktuální vládní protiepidemická opatření. 
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ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PROSINEC 
1. 12.  (ST) 17:15 Za + Annu Vaňkovou (1. výročí úmrtí), + manžela Jana a dceru Marii, + rodiče z obou stran a ochranu a pomoc 
   Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 245 
2. 12.  (ČT) 17:15 Za + rodiče Františovy a Janáčovy, za jejich rodiče z obou stran, za duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro 
   celou živou rodinu, Ná 32 
3. 12. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
   17:15 Za + Milana Prekopa, + manželku Anežku, + rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Panny Marie pro celou 
   živou rodinu, Ne 328 
4. 12.  (SO) 7:00 Za + Helenu Novákovou, nemocného manžela, s prosbou o dar živé víry do rodin a její + rodinu, Ne 299 
5. 12.  (NE) 7:15 Za + rodiče Bartošákovy, + zetě a + Dagmar Jílkovou, za ochranu Boží pro živé rodiny, Ne 205 
   9:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 80-ti let života, za + manžela, dvoje rodiče, + příbuzné a Boží požehnání pro 
   živou rodinu, Ne 235 
   10:30 Za farníky  
6. 12.  (PO) 17:15 Za + rodiče Šenkeříkovy, dcery, syny, zetě, snachy, vnuky a za duše v očistci, Ná 22 
7. 12.  (ÚT) 6:30 RORÁTY Za dobrodince 
8. 12.  (ST) 7:00 Za zemřelé a živé spolužáky z ročníku 1940, s prosbou o zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie 

17:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60-ti let, za + rodiče Macháčovy a Bartošákovy, s prosbou o ochranu Boží a 
  Panny Marie pro živou rodinu, Ná 111 

9. 12.  (ČT) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 60-ti let života, s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro ž. rodinu, NL 214 
10. 12.  (PÁ) 17:15 Za + rodinu Fojtíkovu, Hejdovu a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 257 
11. 12.  (SO) 7:00 Za + Růženu Řehákovou (1. výročí úmrtí), Ná 167 
12. 12.  (NE) 7:15 Za + Antonína Crkoně, syna Antonína, + rodiče Crkoňovy a Fojtíkovy, NL 141 
   9:00 za + Josefa Solaře, dvoje rodiče, + Karla Slaběňáka, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou 
   rodinu, Ne 256 
   10:30 Za farníky 
13. 12.  (PO) 7:00 Poděkování za dožití 70-ti let Marie, za + rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro všechny rodiny 
14. 12.  (ÚT) 6:30 RORÁTY Za + Anastazii Holbovou (1. výročí úmrtí), Ne 84 
15. 12.  (ST) 17:15 Za + Josefa Macháče, + rodiče, bratra a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Macháčovu, Ne 328 
16. 12.  (ČT) 17:15 Za + manžela Miroslava, + rodiče z obou stran, bratra, švagrovou a ochranu P. Marie pro celé ž. rodiny, Ná 147 
17. 12.  (PÁ) 17:15 Za + rodiče Novákovy, Masařovy, jejich + děti, snachy, zetě a vnuky, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé 
   rodiny, Ne 66 
18. 12.  (SO) 7:00 Za + Josefa Fojtíka, nemocnou manželku, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 60 
19. 12.  (NE) 7:15 10. výročí úmrtí Jaroslava Fojtíka, + manželku, za rodinu Roncovu, Vlčkovu a všechny příbuzné, za dožití 50-ti 
   let, s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu, NL 44 
   9:00 Za + rodiče Annu a Františka Vaňkovy, + tetu Marii, + rodiče z obou stran, + příbuzné, pomoc Boží a  
   ochranu Panny Marie, NL 97 
   10:30 Za farníky 
20. 12.  (PO) 7:00 Za + Jiřího Hořáka (u příležitosti nedožitých 70-ti let), + rodiče, tety a strýce, s prosbou o dar zdraví a Boží  
    požehnání pro živou rodinu 
21. 12.  (ÚT) 6:30 RORÁTY Za rodinu Fojtíkovou a Tillovou a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 116 
22. 12.  (ST) 17:15 Za + rodiče Pacíkovy a Vaňkovy a duše v očistci, s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro celou rodinu  
    Pacíkovu, NL 175  
23. 12.  (ČT) 17:15 Za + Annu Macháčovou (1. výročí úmrtí), + manžela, jeho + sourozence, + syna Josefa, za duše v očistci, za dar 
   zdraví a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu, Ne 248 
24. 12.  (PÁ) 7:00 Za + Jana Šenkeříka (1. výročí úmrtí) a + manželku, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu, Ne267 
   22:00 PASTÝŘSKÁ Za farníky 
25. 12.  (SO) 7:15 Za věřící z Nedašova 
   9:00 Za mládež z Nedašova 
   10:30 Za + Františka Holbu, živou a + rodinu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie a duše v očistci, Ne 299 
26. 12.  (NE) 7:15 Za věřící z Ned. Lhoty 
   9:00 Za mládež z Ned. Lhoty 
   10:30 Za + Miroslava Pagáče, rodiče, příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 358 
27. 12.  (PO) 17:15 Za + manžela Františka Šerého, + rodiče a prarodiče z obou stran, + kmotry Jana a Vojtěcha, 5 + švagrů  
    a + Vojtíška, Ne 319 
28. 12.  (ÚT) 7:00 Za dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, za + Pavla 
29. 12.  (ST) 17:15 Za + rodiče Matúšů, + příbuzné a duše v očistci, Ne 187 
30. 12.  (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, jejich děti, zetě, snachu a vnuka, s prosbou  
    o ochranu Boží pro celou ž. rodinu a za duše v očistci, NL 29 
31. 12.  (PÁ) 16:00 Poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2021 

 
 
 

 

Úklid kostela - PROSINEC 2021 

04.12. 4. Nedašov 

11.12.   4. Návojná 

18.12.   Ned. Lhota 


