
  

DUBEN 2022 

 10. 4. Květná neděle 
 14. - 17. 4. Velikonoční triduum 
 17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 24. 4. Svátek Božího milosrdenství 

Amoris laetitia ve Vlachovicích 
 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 
 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské                                                 
 30. 4. Národní pochod pro život (Praha) 

______________________________________________________

 
Veleben buď Bůh 

a Otec Pána našeho Ježíše Krista, 
neboť nám ze svého velikého milosrdenství 

dal vzkříšením Ježíše Krista 
nově se narodit k živé naději.(1P 1,3) 

 

Milí farníci, 
přejeme vám požehnané Velikonoční svátky, ať vás 
radost Velikonočního rána provází každodenním  
děním a naplní vaše životy živou nadějí.                 L + J 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

KŘÍŽ JE POSVÁTNÉ ZNAMENÍ BOŽÍ LÁSKY 
Stává se to nám všem: ve chvílích zbožnosti, horlivosti, dobré 
vůle a blízkosti bližnímu hledíme na Ježíše a jdeme vpřed, ale 
jakmile potkáváme kříž, utíkáme. Ďábel, satan, jak říká Ježíš, nás 
pokouší. Je vlastní zlému duchu, ďáblu, že nás vzdaluje od kříže, 
od Ježíšova kříže. 
Potom se Ježíš obrací ke všem a dodává: »Kdo chce jít za mnou, 
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!« (v.24). Ukazuje 
tak cestu pravého učedníka, vyznačující se dvěma postoji. První 
spočívá v „zapření sebe sama“, což není povrchová změna, ný-
brž obrácení, převrácení smýšlení i hodnot. Druhým postojem je 
„vzetí vlastního kříže“. Znamená to nejen trpělivé snášet každo-
denní útrapy, nýbrž s vírou a odpovědností nést onu námahu a 
ono utrpení, které boj proti zlu obnáší. Život křesťanů je vždycky 
bojem. Bible praví, že život věřícího je zápas, boj proti špatnému 
duchu, proti Zlu. 
Nasadit se tak v „nesení kříže“ znamená mít s Kristem podíl na 
spáse světa. Mysleme na to a počínejme si tak, aby se kříž, který 
nám visí doma na stěně, nebo křížek, který nosíme na krku, stal 
znamením naší touhy sjednotit se s Kristem ve službě bratřím, 
zejména těm nejmenším a křehkým. Kříž je posvátné znamení 
Boží Lásky, znamení Ježíšovy Oběti, a nesmí být redukován na 
zažehnávací předmět nebo ozdobný přívěšek. Pokaždé, když se 
podíváme na znázornění ukřižovaného Krista, přemýšlejme o 
tom, jak On jako Hospodinův Služebník uskutečnil svoje poslání 
položením svého života a prolitím svojí krve na odpuštění našich 
hříchů. Nenechme se svést jinam pokušením Zlého. Chceme-li 
být Kristovými učedníky, jsme povoláni Jej napodobovat a bez-
výhradně dávat svůj život z lásky k Bohu a k bližnímu. 
Panna Maria, která byla se svým Synem sjednocena i na Kalvárii, 
ať nám všem pomáhá neustupovat před zkouškami a utrpeními, 
jež dosvědčují evangelium.                                     (papež František) 
 

 

 
KRISTUS U STUDÁNKY 

Josef Kalus 
 

Ve valašských horách studánka čistá 

A u ní spatřil jsem seděti Krista. 

Byl smuten, hlavu měl skloněnou, 

Kříž sňatý z krvavých ramenou. 

„Dobře, že přicházíš, milý můj synu!“ 

Pojď blíže, přisedni k mému sem klínu. 

Od srdce k srdci si povíme, 

Jaké sny v duši své nosíme.“ 

Přišel jsem ke Kristu jako druh k druhu. 

Pokyvem vyklesnul nad námi duhu. 

Skřivánčím jásotem duch se chvěl- 

„Vykládej, synu můj, co rád jsi měl!“ 

„Mel jsem rád hory a oblaky bílé, 

u řek a potoků prosněné chvíle,  

rád jsem měl vše živé a květiny, 

Valacha prostého z dědiny. 

Všecko snad měl jsem rád, jako Ty, Kriste 

Hvězdy a samotu, studánky čisté, 

Měl jsem rád také své bolesti, 

Člověka v štěstí i neštěstí. 

Rád jsem měl tanec a veselou chasu, 

Rád lidskou dobrotu, nebeskou krásu, 

Celý svět stvořený rád jsem měl,  

Pro lid jsem písně skládal a ze srdce pěl. “ 

Ke Kristu vzhlížeje, jsem dopověděl. 

Naslouchal, s úsměvem v zraky mi hleděl, 

Na nebi hořely červánky,  

Ruce své vložil mi na spánky. 

„Žehnám ti, líbám tě na snivé čelo, 

chci, dále by lidu tvé srdce pělo!“ 

děl Kristus. 

Nežli jsem k nohám mu kles, přízrak se rozplynul. 

Šuměl les. 

 



VELIKONOCE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 
PROČ SE VELIKONOCE SLAVÍ PŘI PRVNÍM JARNÍM 
ÚPLŇKU? 
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spoje-
na se dvěma svátky, které souvisejí s obnovou přírody. Prvním z 
nich byl svátek pastevecký – na jaře se rodí nová zvířata. Dru-
hým byl svátek zemědělský, který je spojen s nekvašenými chle-
by a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce byl 
první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života. 
Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svát-
kem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa z egyptského 
otroctví. Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou 
smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety: láska a život 
jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, 
která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevu-
jeme nový život. 

PROČ JSOU VELIKONOCE NEJVÝZNAMNĚJŠÍM 
KŘESŤANSKÝM SVÁTKEM? 
Protože je to svátek toho největšího tajemství křesťanského 
života – tajemství Boží lásky, která se projevuje v tom, že Ježíš 
Kristus jako Boží Syn pro nás dává svůj život a tento život mu je 
vrácen ve zcela nové podobě a v úplně jiné dimenzi. Z toho pro 
nás plyne jistota, že Bůh má každou lidskou situaci v ruce a po-
kud je člověk ochoten mu ji nabídnout, Bůh ji může proměnit. 
PROČ SE NĚKTEŘÍ LIDÉ NA VELIKONOCE NETĚŠÍ TAK JAKO 
NA VÁNOCE? 
Vánoce – na rozdíl od Velikonoc – jsou dnes spojeny s rodinnou 
tradicí pohody, obdarování, lidské štědrosti, dělení se s druhými 
lidmi. Je v nich podstatně zdůrazněná rovina horizontální (mezi-
lidská). Velikonoce nás však mnohem víc soustřeďují na to, co 
Bůh dělá pro člověka – mají vertikální rozměr. A to je pro člově-
ka mnohdy méně „uchopitelné“, a tudíž náročnější, protože to 
od něj mnohem víc žádá. Velikonoce jsou ale ze své podstaty 
svátky neuvěřitelné radosti a volného vydechnutí. 

MŮŽE PŘÍBĚH VELIKONOC NĚČÍM OSLOVOVATI DNEŠNÍ-
HO ČLOVĚKA? 
Všechny ty události mají hlubokou lidskou dimenzi. Týká se to 
každého z nás. S každou postavou se člověk může identifikovat – 
v každé té postavě může člověk nalézt sám sebe. Jan je samo-
zřejmě výrazem naší touhy po Ježíšově blízkosti i Ježíšova pří-
klonu k člověku; Jidáš je kusem nás, když zrazujeme druhé, když 
zrazujeme Boha, když zrazujeme sebe; Petr je ten, který nahlíží 
svoji slabost, který je schopen této slabosti v dané chvíli neje-
nom litovat, ale uvědomit si její důsledky, a který najednou vidí 
své jednání a život v úplně novém světle. Tak bychom mohli 
pokračovat, protože tyto situace se v našem životě opakují. 
Můžeme jít s Ježíšem Křížovou cestou, vždyť každý z nás má za 
sebou nějaký příběh utrpení způsobeného druhými lidmi, ne-
smyslností, ztrátou naděje, toho strašného smutku, že nevidí 
Boha. Když Ježíš volá na kříži „Bože můj, proč jsi mě opustil?“, je 
to výraz toho, co každý z nás přece zná, když se potácí, když není 
schopen svoji situaci zvládnout a když má pocit, že ho Bůh opus-
til. 

ABY NIKDO NEUNIKL LÁSCE... 
Odvrátím-li se od života, který je Bůh, odvrátím-li se od pravdy, 
kterou je Bůh, odvrátím-li se od lásky, která je Bůh, potom se 
odvrátím od Boha a vstoupím do „neživota“, do temnot a do 
nenávisti. Bohu pak, který si něco tak hrozného nepřeje, nezbý-
vá, než mě varovat. A varuje mě. Varuje mě s bolestí. V našich 
úvahách jsme dospěli k tomu, že bolest je tu proto, aby nás 
varovala..Jsem přesvědčen, že strašný vliv, který na nás má 
bolest, ten hrozivý strach, který na nás uvaluje, je zde proto, aby 
nám řekl: „Člověče, měj se na pozoru. Já, bolest, jsem pouhým 

poslem, znamením. Ty, člověče, nemusíš ze mě mít strach, pro-
tože já ti vlastně prokazuji službu, strach měj z toho, co ti připo-
mínám, Já, bolest, jsem znamením přechodného odloučení. Já, 
smrt, jsem znamením odloučení věčného. A jedině té se musíš 
obávat!“ Vím, jakou otázku máš nyní na jazyku, znám ji. Chceš 
znát důvod bolesti nevinných, smysl utrpení chudých, důvod 
smrti Spravedlivého. Já jsem ho dlouho neznal. Když jsem pak 
poznal Krista, sám mi to vysvětlil. Zeptej se ho dnes večer i ty: 
on ti to poví .A možná dodá jednu větu, která mně osobně dala 
velkou naději, týká se spásy, a žádá, aby někdo zaplatil za všech-
ny: „Neunikni lásce!“ Až se jednou v Božím království zeptáme 
nevinných, kteří trpěli za hříšníky, chudých, kteří zaplatili za 
bohaté, umučených, kteří prolili svou krev za násilníky, zda bylo 
či nebylo správné zaplatit tak draze, odpovědí nám: „Bylo to 
nutné, aby nikdo neunikl lásce.“                            (Carlo Carretto) 
 

DOBRÉ STÁŘÍ JE VÝSLEDEK CELOŽIVOTNÍHO 
NASMĚROVÁNÍ 
„Stáří není pro sraby,“ říká jeden známý poté, co překročil se-
dmdesátku. Ubývají fyzické síly, přicházejí zdravotní potíže, 
člověk se těžko vyrovnává s rychlým rozvojem techniky… Bývá 
těžké přizpůsobovat se nečekaným změnám. A tak se může stát, 
že pod tíhou takových změn se ve stáří milá osoba promění v 

nepříjemného člověka, jehož 
přítomnost nikdo nevyhledá-
vá. 
Jsou ale lidé, kteří s věkem 
zrají jako víno a je milo se s 
nimi setkávat. Jsou laskaví a 
umějí naslouchat. Své rady 
nikomu nevnucují, ale jsou-li 

osloveni, dovedou trefně reagovat a poradit.  Na základě svých 
zkušeností vidí věci s nadhledem a umí rozlišit věci podstatné od 
těch nepodstatných. 
Jak k takovému životnímu stylu dojít? Je to výsledek celoživotní-
ho nasměrování, kterým hodnotám dává člověk prioritu. Člově-
ka nepodrží věci pomíjivé zaměřené pouze na přítomný oka-
mžik. Protože ve stáří, kdy se budeme muset věcí spíš zbavovat 
než shromažďovat. A naopak, budeme-li se v životě držet toho, 
co nepomíjí, Toho, který dává našemu životu smysl, můžeme se 
těšit na stáří, kdy i tehdy „budeme přinášet užitek a zůstaneme 
šťavnatí a svěží“. 
„Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vzná-
šejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31) 

 
OHLÉDNUTÍ ZA KURZEM FILIP 
V termínu od 25. do 27. února se konal na Velehradě Kurz Filip. 
Toto místo je mi velmi blízké, protože zde studuji. Kurz byl určen 
především pro biřmovance z Valašských klobouk, ale protože 
zůstalo několik volných míst, jela i skupinka z nedašovské far-
nosti. Kurz měl celkem sedm témat, které se postupně rozebíra-
ly. Byly to témata jako milosrdenství, hřích, spása, víra a obrá-
cení nebo Duch svatý. V pátek večer jsme začali chválami a ado-
rací, tu jsme také spojili s modlitbami za mír na Ukrajině. 
V sobotu se pak střídaly chvály, přednášky, aktivity a nimi spjaté 
a také byla mše svatá. Večer následovalo vylití Ducha svatého, 
kdy se za nás chodili modlit modlitebníci, Pro mě osobně to byl 
opravdu silný a krásný zážitek. V neděli byly ranní chvály a před-
náška a potom jsme šli společně  na mši do baziliky. Poté jsme 
se již vraceli domů, někteří z nás ještě zůstali na chvály. Byl to 
úžasný víkend prožitý v Boží přítomnosti.  
Všem vřele doporučuji                                                        A. K. 

 



VÁLKA. A CO JÁ S TÍM? 
Zprávy z Ukrajiny v nás vyvolávají nejrůznější pocity 
Každého z nás hluboce zasáhla zpráva o vypuknutí války na Ukra-
jině, resp. o přepadení malé zemičky světovým obrem. Dle prů-
zkumů veřejného mínění 90 % obyvatel České republiky odsuzu-
je agresi Ruska proti Ukrajině. Průběžné detailní zprávy o přepa-
dení malé země a vraždění místních obyvatel v nás vyvolávají 
nejrůznější pocity: vztek, strach, bezmoc, smutek, nejistotu, 
pocit nespravedlnosti, hněv, agresi, nenávist, touhu po po-
mstě... Jak se tím vším vypořádat? 
Lidé v sobě mají odpradávna různé „strategie“ reakcí na stres a 
ohrožení. Někdo reaguje „útokem“, jiný „útěkem“, což pak do-
stává nejrůznější podoby v našich aktuálních reakcích: od nadá-
vání agresorům, přes pořádání demonstrací a sbírek peněz, až 
po stažení se do sebe a zakuklení se ve svém strachu a nejistotě. 
Jak může reagovat křesťan krom přirozených reakcí? 
Pokusím se je popsat v pár bodech bez přílišného rozvíjení: 

 Ježíš upozorňoval na to, že budou i války a že zlo bude 
ovládat mnoho lidí. Ale přislíbil nám, že on sám „s námi 
bude až do skonání světa“ a že je Pán dějin, který defini-
tivně zaručí spravedlnost. Toto je naše křesťaská naděje, 
ze které můžeme čerpat v konkrétních životních okol-
nostech, ve chvílích temnoty, utrpení i smrti. 

 Ježíš nás křesťany poslal do tohoto světa s výbavou 
i úkolem, abychom mohli být tvůrci pokoje. Je teda po-
třeba Kristův pokoj v sobě střežit, v modlitbě obnovovat 
a následně šířit ve svém nejbližším okolí. 

 Ježíš nás vybízí, abychom se nenechali ovládnout a zahl-
tit nenávistí k našim nepřátelům, či k těm, kdo činí zlo. 
To ovšem neznamená, nestavět se na obranu slabých. Je 
třeba se na svém místě a svými prostředky zasazovat za 
spravedlnost - ale bez temných brýlí nenávisti, která jen 
rodí další a další křivdy a roztáčí spirálu zla. Je třeba ne-
návidět zlo a bojovat proti němu, ale v agresorovi stále 
vidět člověka. 

 Ježíš řekl, že „to co uděláme tomu nejposlednějšímu 
člověkovi, děláme Ježíšovi. A co jsme odmítli udělat pro 
toho nejposlednějšího člověka, odmítli jsme udělat i pro 
samého Ježíše“. Sám Bůh se tak solidarizuje s každým 
člověkem. A každý z nás má možnost udělat pro Boha 
něco zcela konkrétního. Přispět na sbírku pro Ukrajinu, 
účastnit se demonstrace, podpořit uprchlíky z Ukrajiny, 
modlit se za Ukrajinu – a i za nepřátele. 

 Někteří lidé jsou fascinováni událostmi a tak hodiny sedí 
přilepeni na obrazovce a sledují hrůzné a nevšední zábě-
ry z dějiště agrese. Možná by bylo ale lepší rozhodnout 
se omezit svůj čas u zpravodajství a věnovat se místo 
toho například modlitbě. Spojení s Bohem má sílu pro-
měňovat naše srdce, pomáhá nám rozlišovat, co je právě 
naším (i když malým) posláním na místě, kde se nalézá-
me. A v modlitbě můžeme prosit o požehnání i pro mili-
ony bezejmenných lidí, kteří jsou agresí zasaženi… 

Ochromit nepřátelské iniciativy 
 
A nakonec trefný úryvek z jedné knížky: 
„Milovat své nepřátele neznamená, že nebudeme cítit nechuť 
vůči zlu, které způsobili, zvláště pokud toto zlo zasáhlo naši duši; 
neznamená to nevnímat běžné reakce naší přirozenosti, která 
cítí odpor a reaguje na zlo. Znamená to však činit dobro těm, 
kteří nás nenávidí, vyprošovat jim Boží milosrdenství, aby pro-
měnilo jejich srdce i vůli a učinilo z nich nová stvoření. (...) 
Mít nepřátele znamená, že je v ohrožení náš vlastní pokoj a 
musíme čelit i vnějšímu nebezpečí, neboť každý nepřítel nám 
může způsobit mnoho zlého. Nejkrásnější je ... ochromit nepřá-

telské iniciativy skutky lásky a tam, kde by láska nezapůsobila, 
zneškodnit zlo modlitbou. ... “ (P. Dolindo Ruotlto / z kníž-
ky : Ježíši, postarej se ty!, ktero vydalo nakladatelství Doron). 

 
KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 
Motto KCHK 2022: „V něm je náš pokoj. . . " (Ef 2, 14-22) 
Rezervujte si ve svých kalendářích termín  
6. - 10. 7. 2022 a můžete se těšit 
na hosty KCHK: Pavel Strežo, Milo-
na von Habsburg a další. Přihlašo-
vání bude spuštěno 28. 4. 2022. 
KCHK se uskuteční dle aktuálních 
epidemických podmínek vyhláše-
ných vládou ČR. 

 
FESTIVAL UNITED 
UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná na 
konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník pro-
běhl v roce 2011 a v roce 2019 účast přesáhla 5500 lidí. V roce 
2021 proběhl UNITED na třech místech v republice. Tento kon-
cept jednodenních festivalů s názvem UNITED CITY přinesl část 
běžného programu do měst: Plzeň, Litomyšl a Vsetín. Letos se 
UNITED uskuteční 18. – 20. 8. 2022 ve Vsetíně. Multižánrovost 
festivalu UNITED se promítá ve škále koncertů různých hudeb-
ních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, 
divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního 

poradenství. UNITED ale znamená mnohem více než jen výbor-
nou atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, 
abychom zde mohli poznávat Pána Boha a On jednal v našich 
životech. 

 
AMORIS LAETITIA 
Dalším místem setkání v rámci děkanátního projektu Amotis 
laetitia budou Vlachovice. Setkání se uskuteční v neděli 24. dub-
na. Srdečně zveme všechny přátele rodiny a těšíme se na vás.  

 

https://www.doron.cz/Jezisi-postarej-se-ty-d1036.htm
http://doron.cz/


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA DUBEN 
Od 4. 4. večerní mše svaté od 18:30 
1. 4. (PÁ) 7:00 Z a živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + Františka Miklase, + zetě Josefa, + rodiče Miklasovy, + rodinu Šuráňovu a ochranu Panny Marie pro živou 
   rodinu Miklasovu, Ne 28 
2. 4. (SO) 7:00 Za + Josefa Šenkeříka, + rodiče z obou stran, + sestry, + švagry, + švagrovou Marii, s prosbou o ochranu a pomoc 
   Boží pro celou živou rodinu, Ná 145 
3. 4. (NE) 7:15 Za + rodinu Kolínkovu, Fojtíkovu a Hábovu a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 8 
  9:00 Za + rodiče Františovy, + rodiče Janáčovy, za jejich + rodiče z obou stran, duše v očistci, za dar zdraví a Boží 
   požehnání pro živou rodinu, Ná 32 
  10:30 Za farníky 
4. 4. (PO) 18:30 Za + Jaroslava Řeháka, + rodiče z obou stran, + prarodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro 
   živou rodinu, Ná 95 
5. 4. (ÚT) 7:00 Za + 2 sestry, bratra, zetě a rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 271 
6. 4. (ST) 18:30 Za + Marii Novákovou a manžela, + sourozence z obou stran a duše v očistci, Ne 141 
7. 4. (ČT) 18:30 Za + manžele Annu a Františka Fojtíkovy(1. výročí úmrtí) 
8. 4. (PÁ) 18:30 Za + Pavla Káňu (1. výročí úmrtí), s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou ž. rod., Ne 355 
9. 4. (SO) 7:00 Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu 
10. 4. (NE) 7:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let života, za + rodiče Tomečkovy a Ptáčkovy, dar zdraví a Boží ochranu 
   pro celou živou rodinu, Ná 1 
  9:00 Za + Jaroslava Bartošáka, prarodiče z obou stran a strýce Karla, s prosbou o ochranu Boží pro celou živou 
    rodinu, Ne 32 
  10:30 Za farníky 
11. 4. (PO) 7:00 Za + Stanislava Pacíka (1. výročí úmrtí), + rodiče z obou stran, živou manželku, s prosbou o dar zdraví a ochranu 
   Panny Marie pro živé rodiny, Ne 296 
12. 4. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
13. 4. (ST) 7:00 Za + Jana Pagáče, + rodiče z obou stran, + rodiče Daňovy a Valčíkovy, všechny + příbuzné, s prosbou o Boží  
   požehnání pro celou živou rodinu, NL 150 
14. 4 (ČT) 18:00 ZELENÝ ČTVRTEK 
15. 4. (PÁ) 18:00 VELKÝ PÁTEK 
16. 4. (SO) 19:00 BÍLÁ SOBOTA 
17. 4.  (NE) 7:15 Za farníky z Nedašova 
  9:00 Za mládež z Nedašova 
  10:30 Za + Boženu Vaňkovou (1. výročí úmrtí), + manžela a syna Aloise (30. výročí úmrtí), + rodiče Fojtíkovy  a 3 syny, 
   2 + švagry, švagrovou, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 43 
18. 4. (PO) 7:15 Za farníky z Ned. Lhoty 
  9:00 Za mládež z Ned. Lhoty 
  10:30 Za + Karla Surého, jeho + rodiče, švagra, neteř, + rodiče Poláchovy a děti, ochranu Panny Marie a Boží  
   požehnání pro živou rodinu, Ne 31 
19. 4. (ÚT) 7:00 Za + Jana Měřičku (1. výročí úmrtí) 
20. 4. (ST) 18:30 Za + rodiče Novákovy, Kolínkovy, jejich + děti, vnuky, zetě, + příbuzné, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 
   Panny Marie pro živou rodinu, Ne 307 
21. 4. (ČT) 18:30 Za + rodiče Kolínkovy, + bratra, + švagra, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou 
   rodinu, Ne 194 
22. 4. (PÁ) 18:30 Za + Josefa Naňáka (10. výročí úmrtí), ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 169 
23. 4. (SO) 7:00 Za + Zdenku Fojtíkovou (1. výročí úmrtí) 
24. 4. (NE) 7:15 Za + Františka Fojtíka, manželku, syna Josefa, rodiče z obou stran, Františku Šestákovou, manžela, dar zdraví, 
   ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 17 
  9:00 Za + Františka Holbu, + bratra, švagra, dvoje + rodiče, s poděkováním Pánu Bohu a s prosbou o dar víry a  
   potřebné dary a milosti pro živé rodiny, Ne 299 
  15:00 Za farníky 
25. 4. (PO) 18:30 Za + Vincence Kozubíka, rodiče z obou stran, příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 236 
26. 4. (ÚT) 7:00 Za + Jiřího Hořáka, + rodiče, tety a strýce, s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Hořákovu a Fojtíkovu, Ne 142 
27. 4. (ST) 18:30 Za + rodiče Masařovy, Novákovy, jejich + děti, snachy, zetě, vnuky, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny, 
   Ne 66 
28. 4. (ČT) 18:30 Za + rodiče Bartošákovy, + syna Josefa a + snachu Ludmilu a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou 
   rodinu, NL 91 
29. 4. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Holbovy, syna, zetě, snachu,  
   rodiče z obou stran, ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou  
   rodinu, Ne 304 
30. 4. (SO) 7:00 Za + Petra Šenkeříka (1. výročí úmrtí) 
 
 

ÚKLID KOSTELA - DUBEN 2022 

02. 04. 4. Nedašov 

09. 04. Ned. Lhota 

16. 04. 2. Návojná 

23. 04. 5. Nedašov 

30. 04. Ned. Lhota 


