
LISTOPAD 2022 
 1. 11. Slavnost Všech svatých 
 2. 11. Vzpomínka a všechny věrné zemřelé 
 5. 11. Dušičková pobožnost v naší farnosti ve 14 hod. 
 6. 11. Losování říjnové soutěže na mši sv. v 9 hod. 
 13. 11. Světový den chudých 
 18. - 19. 11. Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci 
 20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále (XXXVII. mezinárodní den 

mládeže) 
 23. 11. Červená středa  
 27. 11. 1. adventní neděle 
 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola                                                                         

_______________________________________________ 

MŠE SVATÉ V UPRAVENÝCH PROSTORÁCH 
SÁLŮ V NÁVOJNÉ, NEDAŠOVĚ A NEDAŠOVĚ 
LHOTĚ 
Jak všichni víme, po celý měsíc říjen se z důvodu výmalby naše-
ho kostela konaly mše svaté v náhradních prostorách. Každá z 
obcí zareagovala příkladně, potřebná místa byla připravena a 
zajištěn byl i nutný servis. Všechny místa mají své specifikum, 
farníky však pro návštěvu bohoslužby neodradil ani ztížený 
přístup či menší sál. Poděkování patří všem, kteří pomohli s 
organizací, květinovou výzdobou či ozvučením. Na snímku je 
nedělní mše svatá na zbrojnici v Návojné.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEZITÍM V KOSTELE… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může 
zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té 
svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem 
naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není 
památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomí-
nání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné 
budoucnosti.                                                      (Aleš Opatrný) 

ČERVENÁ STŘEDA 2022 – POSTAVME SE ZA 
SVOU VÍRU! 
Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všich-
ni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí 
ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog 
se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená 
středa, která se v České republice letos pořádá již pátým ro-
kem, a to 23. listopadu 2022. 
Červená středa je iniciativa s heslem Společně za víru a svobo-
du, která původně vznikla ve Velké Británii. Jejím cílem je pro-
pagovat toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s těmi, 
kdo jsou pronásledováni pro víru či být hlasem proti násilí a 
útlaku věřících nebo náboženských skupin. Červená je barva 
krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. 
Iniciátorem této aktivity je organizace Církev v nouzi (pozn. 
anglicky Aid to the Church in Need, u nás známá spíše jako 
Kirche in Not). První ročník proběhl v roce 2016 ve Velké Britá-
nii a v České republice se iniciativa koná od roku 2018. Za 4 
roky se k ní připojilo více než 130 farností, sborů, obcí, veřej-
ných institucí ad. Každoročně se tato akce koná ve stejný den 
také v dalších světových metropolích (mj. v Londýně, Bratislavě, 

Vídni, Budapešti) a mnoho významných budov se v tento den 
nasvítí na červeno. V České republice tuto iniciativu pořádá 
Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a 
Federací židovských obcí v ČR. Hlavní aktivitou bude opět mezi-
národní konference pořádaná Institutem pro křesťansko-
demokratickou politiku, na kterou bude navazovat Židovsko-
křesťanská modlitba ve Velké Aule Karolina a průvod s červe-
nými svíčkami centrem Prahy. Celá akce bude zakončena bene-
fičním koncertem v Betlémské kapli, který bude také živě pře-
nášen Televizí Noe. Během přenosu bude možné přispět na 
křesťany v Jižním Súdánu. Více informací a program celé inicia-
tivy naleznete na stránkách www.cervenastreda.cz nebo na 
Facebooku www.facebook.com/cervenastreda. 

 

ŘÍJEN - MĚSÍC MODLITBY RŮŽENCE  
Ani zavřený kostelíček neodradil naše děti, a tak každou středu 
dorazily na společnou modlitbu růžence. Velmi mile nás pře-
kvapil jejich rostoucí počet. Už na první modlitbě jsme ocenili, 
že se přišlo modlit kolem 40 dětí, ovšem tento počet postupně 
narostl až k dvojnásobku... Chvála Bohu za to! Při posledním 
společném růženci byli naši nejmenší odměněni drobnou, ale 
zato s láskou upečenou sladkostí. 

 

NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ  
NA HOSTÝNĚ 
V pátek 14. října jsem se s manželem a s několika našimi farníky 
zúčastnila Nočního eucharistického procesí na Hostýnek, které 
se koná každý rok. Úmysly procesí byly následující - za odčinění 
urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii - za 
ochranu rodiny a manželství jako 
svazku muže a ženy - za odčinění 
hříchu potratu a návrat lidstva k 
Božím přikázáním - za svatost 
kněží a zachování pravé katolické 
víry a za pokoj a mír v lidských 
srdcích a na celém světě. 
Ve 21hod. na parkovišti v Bystřici 
pod Hostýnem zahájil biskup 
mons. Basler procesí eucharistic-
kým požehnáním. Potom jsme 
vyšli spolu s několika kněžími, 
biskupem a velkým množstvím 
věřících v čele s Pánem Ježíšem v 
Nejsvětější Svátosti nočním po-
chodem na tříhodinovou cestu 
na sv. Hostýn. Tady se ve 24 hod. 
slavila mše svatá na úmysly pro-
cesí. V čele byla nesena Eucharistie, cestu osvěcovaly lucerničky 
a po stranách nesli ochotní poutníci obrázky Panny Marie, Pána 



Ježíše a Pražského Jezulátka. Bylo to náročné, ale zároveň krás-
né. Během cesty jsme se pomodlili tři růžence a korunku k 
Božímu milosrdenství. Po každém desátku se průvod zastavil, 

poklekli jsme a po Sláva Otci a fatim-
ské modlitbě následovalo rozjímání 
nad následujícím tajemstvím a požeh-
nání Nejsvětější svátostí. Tak štědře 
nám Pán Ježíš žehnal, bylo to úžasné. 
Jak jsme tak šli ve tmě celé tři hodiny, 
před námi jen ozářená Nejsvětější 
svátost, která nás jakoby „táhla“ za 
sebou, uvědomila jsem si tu nádher-
nou symboliku. Napadla mně věta 
z Písma:„... putujeme s pohledem 
upřeným na Ježíše, který nás vede až 
do cíle.“ (Žid. 12,2) ...Také my dnes 
jdeme náročnou životní poutí světem, 
který je v temnotě hříchu. Před námi 
září Ježíš, který nám ukazuje cestu. 

Pokud budeme mít upřený pohled na Něho, určitě nezabloudí-
me. Domů jsme se vrátili kolem půl čtvrté ráno, unavení, ospalí, 
ale duchovně povzbuzení. Dá-li Pán Bůh a budeme zdraví, urči-
tě se příští rok zase zúčastníme.                                      I.M.                                                                                                                                                               

 
 

 

KONCERT ZLÍNSKÝCH SBORŮ 
Milí farníci, 
v sobotu 22. října jsem se zúčastnila Koncertu zlínských sborů 
ve Zlíně v kostele na Jižních Svazích, kde jsem také vystupovala. 
Jako první zpívali převážně slovácké písně Mužáci ze Zlína. Jako 
druhé vystupovaly Děvčice 
z Vonice, bývalé tanečnice a 
zpěvačky slováckého souboru 
Vonica. Následoval Evangelic-
ký chór Zlín, který působí od r. 
2014. Zpěváci jsou členy růz-
ných církví ze Zlína, Zádveřic, 
Vizovic, Jasenné a Liptálu. 
Další vystoupení měl Smíšený 
pěvecký sbor Dvořák, který 
byl součástí Státního symfonického orchestru Filharmonie Bo-
huslava Martinů. V r. 1993 se osamostatnil jako Smíšený pě-
vecký sbor Dvořák ze Zlína. Následoval Pěvecký sbor Rados, 
který navázal na tradici mužského pěveckého sboru, který pů-
sobil ve zlínských místních částech Kostelec, Štípa. 

Potom přišel na řadu náš 
Smíšený pěvecký chrámo-
vý sbor TIBI při kostele 
Panny Marie Pomocnice 
křesťanů. Vznikl v r. 2000, 
kdy se dostavil nový kostel 
na Jižních Svazích. Od té 
doby tam každé úterý 
pravidelně dojíždím na 
zkoušky. Každoročně se 
zúčastňujeme mezinárodní 
školy Convivium pořádané 

společností pro duchovní hudbu. V tomto sboru jsem moc ráda 
už 22 let.  
Poslední písně a žalm na koncertě zpívaly všechny sbory do-
hromady. Sklidili jsme velký úspěch a aplaus. Všem lidem se 
koncert velmi líbil, o čemž svědčil i naplněný kostel. Je velká 
škoda, že se z Nedašova nikdo nezúčastnil. Snad příště 
                                                                 A.M.H. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LISTOPAD 
1. 11. (ÚT) 7:00 Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 131 

  17:15 Za + Jana Nováka, dvoje + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 235 

2. 11. (ST) 17:15 Za + Annu a Jana Šenkeříkovy a živou rodinu, Ne 268 

3. 11. (ČT) 17:15 Na poděkování za dožití 60-ti let života a ochranu Panny Marie, za + Karla Macháče, dvoje rodiče, sourozence,  

švagry, švagrové a za duše v očistci, Ne 288 

4. 11. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 

  17:15 Poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou 

živou rodinu, za + rodiče Švachovy a Grigerovy a všechny + příbuzné z rodiny, Ne 193 

5. 11. (SO) 14:00 Za + farníky a dušičková pobožnost na hřbitově 

6. 11. (NE) 7:15 Za + Terezii a Aloise Zvonka, + rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé 

rodiny, NL 196 

  9:00 Za + Josefa Miklase, + rodiče Miklasovy, jejich + syny a + rodiče Fojtíkovy, za živou a + rodinu Hábovu, ochranu 

Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 332 

  10:30 Za farníky 

7. 11. (PO) 17:15 Za + manžela Josefa Dubčáka, živou manželku, + rodiče Mikuškovy a Dubčákovy a ochranu Panny Marie a Boží 

požehnání pro celou rodinu, Ne 132 

8. 11. (ÚT) 7:00 Za + Františka Slaběňáka, + rodiče z obou stran a + syny a Boží ochranu pro celou rodinu, NL 93 

9. 11. (ST) 17:15 Za + Františka Miklase, + zetě Josefa a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Miklasovu, Ne 28 

10. 11. (ČT) 17:15 Za + Aloise a Františku Novákovy, vnučku Janu Novákovou, + rodiče Šeré, jejich 2 + syny, teta Annu Novákovou, 

s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Novákovu, Ne 186 

11. 11. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Anežku a Josefa Miklasovy, + syna Josefa, za živou rodinu Novákovu, Miklasovu a Malinovu, Ne 207 

12. 11. (SO) 7:00 Za + Vlastu a Ladislava Švachovy, + rodiče z obou stran, za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání

   pro živou rodinu, Ná 94 

13. 11. (NE) 7:15 Za + Aloise a Josefu Slaběňákovy, bratra Karla, jejich rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro ž. rod., Ne 376 

  9:00 Za + Jana Kozubíka, + syna Zdenka a + rodiče z obou stran a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou 

živou rodinu, Ne 183 

  10:30 Za farníky 

14. 11. (PO) 17:15 Za + rodiče Solařovy a Vaculíkovy, jejich + dceru Anežku, + zetě, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 275 

15. 11. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 

16. 11. (ST) 17:15 Za + rodinu Kolínkovu a Markovu, s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 185 

17. 11. (ČT) 17:15 Za + manžela Františka Fojtíka, + rodiče Fojtíkovy a Bartošákovy, + švagra, + rodiče z obou stran, za dar zdraví, 

Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovu 

18. 11. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Naňákovy, syna, dceru, zetě, vnuka a + rodiče Ovesné, dceru Marii a + příbuzné, ochranu Panny 

Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 31 

19. 11. (SO) 7:00 Za + Josefa Bartošáka (1. výročí úmrtí) 

20. 11. (NE) 7:15 Za + Jarmilu Miklasovou (1. výročí úmrtí) 

  9:00 Za + Františka Surého, + rodiče z obou stran, + Ludmilu Mišovou, příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví duše i 

těla, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 107 

  10:30 Za farníky 

21. 11. (PO) 17:15 Za + Annu Řehákovou (1. výročí úmrtí), + manžela, + syna Aloise a Rostislava a ochranu Panny Marie a Boží 

požehnání pro celou živou rodinu, NL 55 

22. 11. (ÚT) 7:00 Za + Vincence Miklase, dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 280 

23. 11. (ST) 17:15 Za + Františka Vaňka (1. výročí úmrtí) a rodiče z obou stran, NL 18 

24. 11. (ČT) 17:15 Za + rodiče Josefa a Annu Fojtíkovy, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 73 

25. 11. (PÁ) 17:15 Na poděkování Pánu Bohu za 40 let života, za + tatínka, + švagry a všechny + příbuzné, dar zdraví a Boží  

požehnání pro živé rodiny, Ne 296 

26. 11. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijaté dary a milosti, s prosbou o Boží požehnání do dalších let a 

dar zdraví pro celou živou rodinu, Ná 11 

27. 11. (NE) 7:15 Za + Marii Mikuškovou, syna Jaroslava, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro ž. r., Ne 285 

9:00 Za + rodiče Františovy a Janáčovy, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 32 

  10:30 Za farníky 

28. 11. (PO) 17:15 Za + manžela, sestru, rodiče, jejich sourozence, dar zdraví pro živou rodinu, Ná 69 

29. 11. (ÚT) 6:30 Za + rodiče a prarodiče Šánkovy, sestru Marii, + rodiče Kolínkovy, bratra Aloise, ostatní příbuzné a ž. rod., Ná 42 

30. 11. (ST) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za 70 let života, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, za dvoje + rodiče  

a ostatní + příbuzné 


