
  

LEDEN 2022 

 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 6. 1. Zjevení Páně 

 8. 1.  Tříkrálová sbírka v naší farnosti 

 9. 1.  Křtu Páně 

 1. - 16. 1. Tříkrálová sbírka (celorepubliková) 

 23. 1. Neděle Božího slova 

 
_____________________________________________________

 
 
Milí farníci,  
vánoční svátky utekly jako voda v potoce a my zahajujeme 
nový rok 2022. Už v jeho počátku bychom vás chtěli pozvat 
k tradiční Tříkrálové sbírce. Snad Pán dá a vaše domácnosti 
letos navštíví reální koledníci (a ne ti „onlajnoví“ jako 
v loňském roce), kteří vám přinesou novoroční požehnání.  
Na konci měsíce ledna nás čeká neděle Božího Slova. 
Připomínáme si v tento den důležitost pravidelné četby Písma 
Svatého pro náš křesťanský život.  
Zahajme tedy tento nový rok jako dobří křesťané - buďme 
štědří a mysleme na potřebné. Otevřme svá srdce a buďme 
požehnáním pro druhé….otevřme svá srdce a naslouchejme 
jimi Božímu Slovu. Pokud se Jím necháme vést, můžeme si 
s klidným svědomím za rok říct: „Byl to dobrý rok.“     
                                                                                                        L+J                                                                                                           

 
 
 
 

AŤ TOBĚ HOSPODIN POŽEHNÁ A OCHRAŇUJE TĚ!  
AŤ TOBĚ HOSPODIN UKÁŽE SVOU JASNOU TVÁŘ  
A JE TI MILOSTIVÝ!  
AŤ HOSPODIN OBRÁTÍ K TOBĚ SVOU TVÁŘ  
A DOPŘEJE TI POKOJE! (Nm 6,22-27) 
Začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme s obavami, co 
přinese: Jak se bude vyvíjet situace ve světě, v naší zemi, 
v místě, kde žijeme, v našich rodinách, v našem osobním životě. 
Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám totiž přislíbil 
svou blízkost: 

Žehná nám – nabíjí nás svou životodárnou silou, 
chrání nás – soustředí na nás svou pozornost, 

rozjasňuje nad námi svou tvář – přijímá nás takové, jací jsme, 
je nám milostivý – odpouští nám na základě milosrdenství, 

obrací k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné. 
Dopřává nám pokoj – zbavuje nás napětí a smiřuje v nás to lidsky 

nesmiřitelné, pomáhá nám uzdravovat vztahy s druhými lidmi i 
náš vztah s ním. 

Začněme nový rok s nadějí, že ve všem, co nás čeká, v radost-
ném i těžkém, bude Bůh s námi.



KRATIČKÉ IMPULZY PRO ŽIVOT V RODINĚ – 
MAILEM 

Žít v rodině a manželství je krásné, ale i dobrodružné a náročné. 
Jak si nenechat ukrást radost z toho krásného? 

Jak unést každodenní, ale i zásadní těžkosti? 
Jak se navzájem inspirovat, posilovat a vnímat společné poslání? 

O těchto tématech píše papež František ve své exhortaci Amoris 
laetitia – Radost z lásky. Tento dokument je také hlavním téma-
tem Roku rodiny 2021-22. Papež v něm povzbuzuje manžele, 
děti, seniory i celé rodiny být „světlem v temnotě světa“. 
Na základě tohoto dokumentu budeme e-mailem rozesílat jed-
nou až dvakrát týdně kratičký citát papeže Františka s podnětem 
k jednoduché aktivitě. A to v termínu od svátku Svaté rodiny 
(26. 12. 2021) do 26. 6. 2022, kdy vrcholí vyhlášený Rok rodiny 
Amoris laetitia. 

ZAREGISTRUJTE SE A VYBERTE SI, JAKÉ E-MAILY 
CHCETE ODEBÍRAT 
Každý odběratel si vytvoří svůj účet registrací. Pro registraci do 
systému si zvolte přístupové jméno a heslo, pod kterým se zare-
gistrujete a pod kterým se později můžete přihlásit pro prove-
dení úprav (přihlášení či odhlášení ze seznamu odebíraných e-
mailů). Jako potvrzení o úspěšné registraci vám na vaši e-
mailovou adresu přijde e-mail s přihlašovacím jménem a hes-
lem. 

NABÍDKA ROZESÍLANÝCH E-MAILŮ 
 Rok rodiny Amoris laetitia 2021–2022:Odběr myšlenek, citátů 

a aktivit pro rodiny od papeže Františka v období 26.12.2021 - 
26.6.2022. Více info na: www.vira.cz/rok-rodin 

 Téma týdne:Krátké zamyšlení nad nedělním biblickým textem. 
Rozesíláme o víkendu. 

 Nedělní liturgie – Bible na neděli: Nedělní liturgické texty 
(Bognerův liturgický překlad) s komentáři a taktéž všednoden-
ní biblické textů s komentářem (rozjímáním na každý den v 
týdnu). Rozesíláme vždy v úterý před příslušnou nedělí. 

 Biblický citát na každý den: Jeden krátký citát z biblických 
čtení na příslušný den (Bognerův liturgický překlad). Vhodné 
pro zasílání i na mobilní telefony. Citáty jsou vybírány tak, aby 
se vešly do jedné SMS. Pokud tyto zprávy chcete odebírat na 
mobilní telefon jako SMS, zadáte při registraci svou mobilní 
sms-e-mailovou adresu. Pokud chcete dostávat citáty na mo-
bil, přečtěte si stránku: Biblické SMS. 

 Biblicky citát na každý den ANGLICKO – ČESKY: Jeden krátký 
citát z biblických čtení na příslušný den. Anglická a česká verze. 
Česká verze vychází z Bognerova liturgického překladu. Anglic-
ká i česká verze textu jsou přeloženy z biblického origiinálu a 
nemusí být tedy v (češtině a angličtině) po překladu doslovně 
totožné, protože každý překlad Bible do jiného jazyka je čás-
těčně i výkladem a může klást akcent na jinou skutečnost v 
dané větě. 

 Zprávy a informace z www.vira.cz: Hlášení o novinkách, zají-
mavostech a aktualitách. Rozesíláme dle aktuální potřeby. 

 Zprávy a informace z www.pastorace.cz: Hlášení o novinkách, 
zajímavostech a aktualitách. Rozesíláme dle aktuální potřeby. 

 Texty na nástěnky e-mailem: Soubor tematicky zaměřených 
graficky upravených textů. Texty reflektují jak liturgický a cír-

kevní rok, tak i jednotlivé oblasti života z víry a života vůbec. 
Texty jsou zamýšleny jako polotovar určený např. k rozstříhá-
ní, doplnění obrázky apod. Soubor textů vydáváme cca 1x za 
rok. Distribuce: Prvotně texty rozesíláme poštou (v tištěné po-
době na barevných papírech). Texty nabízíme i v elektronické 
podobě (ve formátu PDF). Více info na 
www.pastorace.cz/nastenky 

ODBĚR SLUŽEB NA VÍCE ADRES 
Pokud chcete naše služby odebírat na více adres (např. biblické 
citáty chcete odebírat na mobil a nedělní liturgii chcete odebírat 
do e-mailové schránky), musíte si pro každou adresu založit jiný 
účet s jiným přihlašovacím jménem (heslo můžete mít stejné). .                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                              (www.vira.cz)        

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022. KOLEDOVÁNÍ OD 
1. DO 16. LEDNA. JAK? PODLE AKTUÁLNÍ 
EPIDEMICKÉ SITUACE 
Tříkrálovou sbírku v loňském roce poprvé zasáhla covidová pan-
demie. Nemožnost koledovat dům od domu narychlo vyřešila 
Charita tak, že na různá místa rozmístila pevné pokladničky. 
Tato strategie se nakonec vyplatila. Koledovat se nesmělo po 
celou dobu sbírky a lidé nastřádali na projekty Charity celkem 81 
476 288 Kč. Výsledek se přesto proti roku 2019 propadl o více 
než 40 milionů korun. Letošní koledování bude opět probíhat ve 
stínu pandemie. Charita ČR má připraveno více variant. Sbírka je 
ohraničena daty od 1. do 16. ledna 2022. 
„Sbírku připravujeme tak, aby mohli koledníci vyjít, v což doufá-
me. Ale je možné, že to epidemická situace, stejně jako loni ne-
dovolí. Koledování proběhne v době 1. až  16.ledna. Po stejnou 
dobu budou Charity rozmisťovat tzv. statické pokladničky na 
veřejně dostupných místech, tak, aby mohli do sbírky přispět ti, 
kdo chtějí, ale koledníky nepotkají. Stejně jako loni bude možné 
podpořit vybranou Charitu bezhotovostně. Zde je dvojí možnost 
– buďto zaslání příspěvku na sbírkový účet přímo s variabilním 
symbolem kon-
krétní Charity, a 
to do konce ledna 
2022 anebo do 
konce dubna přes 
platební bránu 
na 
webuwww.trikral
ovasbirka.cz. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat 
webové stránky Charit,“ popisuje přípravy koordinátor sbírky 
pro ostravsko-opavskou diecézi Martin Hořínek. 
Výnos sbírky podpoří každý rok desítky projektů Charit, které 
díky financím mohou rozvíjet svou činnost. Projekty předem 
schvaluje tříkrálová komise tak, aby byly vykoledované peníze 
využity co nejefektivněji. Pro rok 2022 komise schválila téměř 60 
záměrů na využití sbírky, které pokrývají celou šíři charitních 
služeb. Charita Frýdek-Místek např. plánuje zařídit tréninkový 
byt pro lidi s duševním onemocněním, Charita Ostrava vybaví 
dětské hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy – azylovém domě 
pro matky s dětmi a v Třinci rozšíří Charita nabídku kompenzač-
ních pomůcek. 
„Hledání nových cest, kdy se letos poprvé sbírka přesunula do 
online prostoru a do veřejných míst formou statických pokladni-
ček, které byly rozmístěny napříč republikou, ukazuje, že si 
Tříkrálová sbírka našla cestu k lidem a oni naopak zase k ní. Její 
rozměr a poslání zůstávají napříč proběhlými ročníky stejné, je to 
pomoc lidem v nouzi. Proto všem dárcům, kteří se i v nelehké 
době rozhodnou pomoci, srdečně děkujeme," uvedla mluvčí 
Diecézní charity ostravsko-opavské Sylva Lejsková.  
                                       (www.cirkev.cz)

http://www.vira.cz/rok-rodin
http://www.vira.cz/
http://www.pastorace.cz/


VĚNCOVÁNÍ 2021 – PODĚKOVÁNÍ 
Šestým rokem u nás na Valašsku organizujeme pomoc pro dětskou hemato-onkologii Olomouc a to tak, že přijí-
máme objednávky na adventní věnce nebo finanční hotovost bez věnečku. Tuto akci zaštiťuje nadace Šance. 
Vybrané peníze slouží malým pacientům a jejich rodinám.  
Věncování se letos uskutečnilo u nás v Nedašově. Tímto děkujeme obci Nedašov za proná-
jem prostor hasičárny. Poděkování patří všem, kteří pomohli s vázáním a zdobením věneč-
ků. Věnečků jsme letos uvázali 172 ks. Moc bychom chtěly poděkovat každému, kdo jakko-
liv podpořil dětskou hemato-onkologii Olomouc!!! Nejde slovy vyjádřit vděčnost a radost z 
toho, co se nám dohromady podařilo. 12. prosince 2021 jsme v Olomouci předaly nádher-
nou částku, a to 125 000 Kč. Vyřizujeme Vám tímto pozdravy a poděkování z tohoto oddě-
lení. Valašsko, Závrší je nejlepší!!!!! Děkujeme!!!!!!!!! S touto akcí nám finančně i materiál- 
ně pomohli sponzoři, kterým z celého srdce děkujeme. Sponzorská částka byla 27 000 Kč. 
Doufáme, že i příští rok se nám podaří věncování uskutečnit za pomoci Vás všech, dárců a  
sponzorů. Budeme rádi za vaše objednávky na adventní věnečky nebo finanční dary na podporu dětské kliniky Olomouc.  
Děkujeme za Vaše otevřená srdce                                                                                                                       Kristina Miklasová, Michaela Fojtíková 

 
SVATÝ OTEC K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA:  
VYPNOUT TELEVIZI A OTEVŘÍT BIBLI 
Tuto neděli Božího Slova slyšíme Ježíše hlásat Boží království. 
Podívejme se, co říká a komu to říká. 
Co říká. Ježíš začíná kázat takto: »Naplnil se čas a přiblížilo se 
Boží království.« (Mk 1,15). Bůh je blízko – to je první sdělení. 
Jeho království sestoupilo na zemi. Bůh není, jak jsme často 
pokoušeni si myslet, daleko nahoře v nebi, separován od lidství, 
nýbrž je s námi. Čas vzdálení zmizel, když se Ježíš stal člověkem. 
Od té doby je Bůh blizoučko, nikdy se od našeho lidství neoddělí 
a nikdy ho neomrzí. Toto přiblížení je počátkem evangelia a – jak 
zdůrazňuje text – Ježíš »hlásal« (v.15), tedy opakovaně, nikoli 
jednou a dost, nýbrž neustále. „Bůh se přiblížil“ – to 
byl leitmotiv Jeho zvěstování, jádro Jeho sdělení. Je-li to počátek 
a refrén Ježíšova zvěstování, nemůže nebýt konstantou křesťan-
ského života a zvěstování. Dříve než cokoli jiného je třeba věřit a 
hlásat, že se nám Bůh přiblížil, byli jsme omilostněni a zahrnu-
ti  milosrdenstvím. Dříve než jakékoli naše slovo o Bohu doléhá 
k nám Jeho Slovo a neustále nám říká: „Neboj se. Jsem s tebou. 
Jsem a budu ti nablízku.“ 
Boží Slovo nám umožňuje dotknout se rukou této blízkosti, pro-
tože, jak praví Deuteronomium, není daleko od nás, ný-
brž blízko našemu srdci (srov. Dt 30,14). Je protilékem na strach, 
že se ocitneme v životě sami. Pán totiž skrze svoje Slovo sou-cítí, 
tedy je s tím, kdo je sám. Když k nám promlouvá, připomíná 
nám, že Mu ležíme na srdci, jsme drahocenní v Jeho očích a 
opatrováni dlaněmi Jeho rukou. Boží Slovo vštěpuje tento pokoj, 
avšak nenechává v klidu. Je Slovem potěchy, ale také obrácení. 
»Obraťte se« - řekl Ježíš hned, jakmile prohlásil, že Bůh je blízko. 
Jeho přiblížením totiž skončila doba zaujímání odstupu vůči 
Bohu a druhým, skončila doba, kdy každý myslí na sebe a stará 
se o sebe. To není křesťanské, protože kdo zakusí blízkost Boha, 
nemůže se distancovat od bližního, nemůže jej vykazovat do 
lhostejnosti. Potom ten, kdo se stýká s Božím Slovem, dostává 
ozdravné existenciální podněty, objevuje, že život není čas urče-
ný k tomu, jak na druhých vydělat a sebe zabezpečit, nýbrž pří-
ležitost k setkávání s druhými ve jménu Boha, který je blízko. 
Takto nás Slovo, zaseté do půdy našeho srdce, přiměje rozsévat 
naději sbližováním. Právě tak, jako to Bůh činí s námi. 
Podívejme se nyní, ke komu mluví Ježíš. Nejprve oslovuje galilej-
ské rybáře. Byli to prostí lidé, kteří žili z práce svých rukou, 
v noci i ve dne tvrdě pracovali. Nebyli odborníky v Písmu a zajis-
té nevynikali věděním a kulturou. Obývali region, kde žily různé 
národy, etnika a kulty, místo nejvíce vzdálené náboženské čisto- 
tě Jeruzaléma a nejvíce odlehlé od středu země. Ježíš však začíná 
tam, nikoli v centru, nýbrž na periferii, a činí tak proto, aby řekl  
 

 
 
také nám, že Božímu srdci není nikdo marginální. Všichni mohou 
obdržet a osobně potkat Jeho Slovo. V této souvislosti se 
v evangeliu vyskytuje jedna hezká podrobnost: poznamenává se 
tam, že Ježíšova zvěst přichází až po té Janově (srov. Mk 1,14). 
Toto potom je rozhodující a ukazuje na jeden rozdíl. Jan přijímal 
lidi v poušti, kam se za ním vydávali ti, kdo mohli odejít z míst, 
kde žili. Ježíš však mluví o Bohu uprostřed společnosti ke všem, 
kdo tam žijí. A nemluví ve stanovených úředních hodinách a 
dobách. Promlouvá, když jde »podél Galilejského moře« 
k rybářům, kteří tam »loví« (v.16). Oslovuje lidi v těch nejoby-
čejnějších místech a chvílích. Taková je všeobecná síla Božího 
Slova, které dostihuje všechny a každou oblast života. 
Slovo má však také zvláštní sílu: proniká ke každému přímo, 
osobně. Učedníci nikdy nezapomenou na slova, která slyšeli 
onoho dne na břehu jezera poblíž loďky spolu s příbuznými a 
kolegy, slova, která navždy poznamenala jejich život. Ježíš jim 
řekl: »Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!« (v.17). Nepři-
tahuje je vznešenými a neporovnatelnými proslovy, ale pro-
mlouvá do jejich života: lovcům ryb říká, že budou rybáři lidí. 
Kdyby jim řekl: „Pojďte za mnou, učiním z vás apoštoly: budete 
posláni do světa hlásat evangelium silou Ducha, budete zabiti, 
ale stanete se svatými, lze si představit, že by mu Petr a Ondřej 
odpověděli: „Díky, ale raději zůstaneme u svých sítí a lodí.“ Ježíš 
je však povolává odkazem na jejich život: „Jste rybáři a stanete 
se rybáři lidí.“ Strženi touto větou, postupně objeví, že žít rybo-
lovem bylo málo, avšak vyplout na Ježíšovo Slovo je tajemstvím 
radosti. Tak jedná Pán s námi: hledá nás tam, kde jsme; má nás 
rád takové, jací jsme, a trpělivě provází naše kroky. Jako ony 
rybáře, očekává i nás na březích života. Svým Slovem nás chce 
přivést ke změně kurzu, abychom přestali živořit a vydali se za 
Ním. 
Proto se, drazí bratři a sestry, nezříkejme Božího Slova. Je to 
milostný dopis, napsaný  Tím, kdo nás zná jako žádný jiný. Jeho 
čtením znovu nasloucháme Jeho hlasu, objevujeme Jeho tvář a 
dostáváme Jeho Ducha. Slovo nás přibližuje Bohu, neoddalujme 
ho. Nosme ho stále s sebou v kapse, v mobilu, dejme mu doma 
důstojné místo. Dejme evangelium na místo, které nám připo-
mene denně jej otevírat, možná na začátku a na konci dne, aby 
tak mezi mnoha slovy, která doléhají k našim uším, pronikl 
do našeho srdce nějaký ten verš Božího Slova. K tomu si vy-
prosme od Pána sílu vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout 
mobil a otevřít evangelium. V letošním liturgickém roce čteme 
Markovo evangelium, které je snadné a krátké. Proč si z něho 
nepřečíst také o samotě nějakou drobnou pasáž každý den? Dá 
nám pocítit, že Pán je blízko, a dodá nám odvahu k životní cestě. 
                         (z homilie papeže Františka 24.1.2021 - www.cirkev.cz)



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LEDEN 
1. 1. (SO) 7:15 Za farníky z Návojné 
   9:00 Za mládež z Návojné 
   10:30 Za odčinění urážek na srdce Panny Marie, za rodiny, živé a + kněze a za duše v očistci 
2. 1. (NE) 7:15 Za + rodiče Štefaňcovy a živou rodinu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie a za duše v očistci, NL 66 
   9:00 Za + Jana Holbu (1. výročí úmrtí), živou manželku, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro ž.r., NL 24 
   10:30 Za farníky 
3. 1. (PO) 17:15 Za + Aloise Šenkeříka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 146 
4. 1. (ÚT) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu P. Marie pro ž. r. a duše v očistci 
5. 1. (ST) 17:15 Za + rodiče Solařovy a Budjačovy, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 213 
    Za + Františka Machů, + rodiče, bratry, švagry, švagrovou, za + rodiče Surých, syny, Ivu Hniličkovou a ostatní 
   příbuzenstvo, poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu Machů, Ne 119 
 6. 1. (ČT) 7:00 Za + rodiče Vaňkovy, vnuka Ondřeje a živou rodinu, NL 103 
   17:15 Za + Anežku Cíchovou, Marii Zapletalovou, Jana Cíchu a jeho manželku Ludmilu, za Jana Fojtíka a duše v očistci, 
   Ne 110 
7. 1. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
   17:15 Za rodiče Miklasovy, jejich + děti, snachy, zetě a 4 + vnuky, poděkování Pánu Bohu za dar zdraví pro živou  
    rodinu Miklasovu, Ne 139 
8. 1. (SO) 7:00 Za + rodiče Františka a Ludmilu Šenkeříkovy, vnuka Tomáše, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, Ne 260 
9. 1. (NE) 7:15 Za + rodiče Bartošákovy, + zetě, 2 + vnuky, za + rodiče Holbovy a jejich 2 + syny, za dar zdraví, Boží požehnání a 
   ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 127 
   9:00 Za + rodiče Holbovy, 2 + syny, zetě, vnoučka Toníčka, živé rodiny, s poděkováním za přijaté dary a milosti,  
    Ne 299 
   10:30 Za farníky 
10. 1. (PO) 17:15 Za společenství Projekt ON, za Boží požehnání a vedení Duchem svatým 
11. 1. (ÚT) 7:00 Poděkování za dožití 80-ti let, za + rodiče z obou stran, jejich + děti, příbuzné a za živou rodinu, Ná 46 
12. 1. (ST) 17:15 Za + Aloise Kozubíka, + rodiče z obou stran, + zetě Aloise, + příbuzné, za duše v očistci, nemocnou manželku a 
   za dar zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 18 
13. 1. (ČT) 7:00 Za dobrodince 
14. 1. (PÁ) 17:15 Za + Jana Marka, vnučku Veroniku Zádrapovou a pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu, Ne 227 
15. 1. (SO) 7:00 Za + Františka Vaňka, + syna Pavla, + rodiče z obou stran, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 
   Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovu, Ne 284 
16. 1. (NE) 7:15 Za živou a + rodinu Novákovu a Matúšů, za vnoučata a Rostislava, Ne 188 
   9:00 Za + syna Marka, + rodiče Juřicovy a Bůbelovy, za duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou 
   rodinu, NL 179 
   10:30 Za farníky 
17. 1. (PO) 17:15 Za + rodiče Kostkovy a Tomanovy, prarodiče, bratra Jaroslava a Františka, ochranu a pomoc Boží pro živou  
   rodinu, NL 163 
18. 1. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy a Bůbelovy, + zetě a dcery, živou rodinu z obou stran, s prosbou o pomoc a zdraví, NL 176 
19. 1. (ST) 17:15 Za + Jarolíma Kolínka, + rodiče Fojtíkovy a Kolínkovy, 2 + švagry, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou 
   rodinu Kolínkovu, Ne 297 
20. 1. (ČT) 17:15 Na poděkování Pánu Bohu za životní jubilea, + rodiče, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 159 
21. 1. (PÁ) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 70-ti let Františka, zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, + rodiče z 
   obou stran, sestru a 3 švagry, Ná 162 
22. 1. (SO) 7:00 Poděkování za 50 let života, za + příbuzné a živou rodinu Miklasovu, Ne 153 
23. 1. (NE) 7:15 Poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dar zdraví, za + rodiče z obou stran, + sourozence, + švagry a 
   ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 292 
   9:00 Za + rodiče Marii a Františka Solařovy, + syna, ostatní příbuzné a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 222 
   10:30 Za farníky 
24. 1. (PO) 17:15 Za + Josefa Fojtíka, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu, Ná 154 
25. 1. (ÚT) 7:00 Za + Petra, s prosbou o zdraví, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Bartošovu 
26. 1. (ST) 17:15 Za + Františka Miklase a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 365 
27. 1. (ČT) 17:15 Za + syna Františka Fojtíka, za + rodinu Juřicovu a Fojtíkovu, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví, Boží  
    požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovu, Ne 258 
28. 1. (PÁ) 17:15 Za + Karla Ptáčka (1. výročí úmrtí) 
29. 1. (SO) 7:00 Za + Jana Vaculíka a Vojtěcha Kostku, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 131 
30. 1. (NE) 7:15 Za + Jitku Bartošákovou, ochranu Panny Marie pro celou rodinu, NL 206 
   9:00 Za + Aloise a Josefu Slaběňákových, bratra Karla, rodiče z obou stran, příbuzné a za duše v očistci, poděkování 
   za dar zdraví a víry, Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 376 
   10:30 Za farníky 
31. 1. (PO) 17:15 Za + Anežku Paholkovou (1. výročí úmrtí), a + manžela, NL 165 

AMORIS LAETITIA   

Sledujte prosím nedělní oznamy v naší farnosti nebo stránky valašskoklobouckého Centra pro rodinu 
nebo farnosti VK, kde se dozvíte bližší informace o místě konání dalšího setkání v rámci děkanátního projektu Amoris Laetitia



 


