
PROSINEC 2022 
 4. 12.  Návštěva sv. Mikuláše v našem kostele v 15:00 hodin 

 8. 12.  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 

          hříchu 

 22. 12. zdobení stromečků v kostele 

 25. 12. Slavnost Narození Páně 

 26. 12. Svátek sv. Štěpána 

 28. 12. Svátek svatých Betlémských dětí - mučedníků 

 30. 12. Svátek Svaté rodiny     

 rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. 

____________________________________________________

Milí farníci,   
nastal advent….období, kdy očekáváme a připravujeme se na příchod 
Vykupitele, doba, kdy dny jsou sice tmavé a smutné, ale tuto tmu 
proráží a osvěcují světýlka lucerniček rozžatých při rorátních mších 
svatých. „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ (J 1,5). Ne-
nechme se pohltit temnotou dnešních dní a vzhlížejme k Jezulátku, 
které se má narodit v chudých jeslích, v srdci každého z nás. Udělejme 
si víc času prožít advent v klidu, s našimi bližními, mysleme na po-
třebné, zajděme ke svátosti smíření, na rorátní mši svatou, berme 
pravidelně do rukou Písmo svaté. Vytvořme v našich srdcích prostor 
pro Jezulátko. Prožijme dobu adventní tak, aby i radost z Vánoc byla 
tou pravou radostí.                                                                             L+J 

 

PŘEJEME VÁM VŠEM KLIDNÝ ADVENT 
A RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

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

PODĚKOVÁNÍ 
Milí farníci,  
jak všichni vidíme, 
práce na výmalbě 
našeho kostelíčka se 
podařily. A teď je na 
místě poděkovat 
všem, kteří se na 
zdařilém průběhu 
podíleli. Děkujeme 
panu inženýru Petru Kolínkovi za zajištění prací souvisejících s 
výměnou elektroinstalace, obcím Návojná, Nedašov a Nedašova 
Lhota za obětavou pomoc s dovozem a odvozem lešení, za po-
skytnutí náhradních prostor pro sloužení mší svatých, ale vlastně 
za pomoc kdykoli to bylo potřeba. Panu Lukáši Káňovi patří díky 
za ozvučení mší svatých v náhradních prostorech v Nedašově a v 
Návojné. Vedení děkanátu, obci Nedašov a panu Josefu Naňáko-
vi z Návojné děkujeme za zapůjčení lešení, což nám významně 
ušetřilo výdaje. Lešenáři panu Hlouškovi a jeho lidem patří díky 
za profesionální montáž a demontáž lešení, kdo je mohl vidět při 
práci, uznal, že to byli borci. Panu Josefu Šerému a Ladislavu 
Novákovi díky za zednické práce, Kamilu Janáčovi a jeho lidem za 
řemeslnou výmalbu a Petru Káňovi a jeho spolupracovníkům za 
umělecko-řemeslné práce. Děkujeme panu Aleši Naňákovi za 
koordinaci prací a zajišťovaní veškerých potřebných věci s nimi 
souvisejícími. Další poděkování patří panu Pavlu Matúšů za kaž-
dodenní pomocnou ruku všem. Závěrem je potřeba vyslovit 
veliké díky všem obětavým dobrovolníkům, kteří pomáhali se 
zakrytím, přípravou prostor, i závěrečným úklidem. Bez vás by to 
také nešlo. 
Ještě se nám nesešly všechny údaje pro platbu, takže v tuto 
chvíli nelze přednést finální vyúčtování, nicméně je možno říci, 

že díky podpoře každého z vás se tato náročná, ale nádherná 
práce podaří zafinancovat bez dluhů. 
PÁN BŮH ZAPLAŤ VŠEM ZA MODLITBY, PODPORU A TRPĚLIVOST!  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Ve čtvrtek 8. 12. bude slavnost Panny Marie  počaté bez 
poskvrny prvotního hříchu. Budou slouženy tři mše svaté, 
v 7:00, v 10:00 a večerní mše svatá v 17:15. Mši svatou 
v 10:00 hod., při které budou obnoveny řeholní sliby, budou 
sloužit všichni kněží Mariáni působící v ČR.  

 V neděli 18. 12. od 18 hod. v obecním domě v Nedašově 
bude nácvik na živý betlém. Zveme všechny, kteří v minu-
lých letech vystupovali, ale také ty, kteří by chtěli v živém 
betlému účinkovat. Od 17 hod. proběhne nácvik zpěvů, na 
který zveme stávající i nové zpěváky. 

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

MILOVAT SKRZE LASKAVÁ SLOVA  
A KONKRÉTNÍ SKUTKY: ROK RODINY VE  
VALAŠSKOKLOBOUCKÉM DĚKANÁTU 
David Káňa, který se svou manželkou věnuje práci s rodinami a 
přípravě snoubenců ve valašskoklobouckém děkanátu, se ohlíží 
za prožíváním Roku rodiny Amoris laetitia. 
Když 19. března 2021 na slavnost sv. Josefa vyhlásil papež Franti-
šek Rok rodiny, chtěl pozvat celé církevní společenství 
k opětovnému promýšlení apoštolské exhortace Amoris laeti-
tia („Radost z lásky“) vydané roku 2016 a určené předně „křes-
ťanským rodinám, aby jim byla podnětem k vážení si daru man-
želství a rodiny“ (AL 5). Papež chtěl tímto krokem poukázat na 
větší potřebu reflexe a aplikace duchovních a pastoračních pod-
nětů exhortace, které se více dotýkají konkrétního, všedního 
života rodin a jimž se dosud věnovalo méně pozornosti na úkor 
zdůrazňování věroučných a teoretizujících aspektů. 

https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-03/zacina-rok-rodiny-amoris-laetitia.html
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-03/zacina-rok-rodiny-amoris-laetitia.html


Spolu s týmem našeho valašskoklobouckého Centra pro rodinu 
jsme tento krok vnímali jako velkou výzvu a současně jako zod-
povědnost. Důraz na konkrétní prožívání daru manželství a rodi-
ny? Aplikace duchovních podnětů o radosti z lásky do našeho 
všedního manželského a rodinného života? Jak to provést 
v našem manželství a rodině, v níž se sami denně potýkáme se 
svými limity a slabostmi a jak to udělat, aby i lidé v našem okolí 
v nejrůznějších životních situacích měli možnost objevovat ra-
dost z lásky? 

Desetiměsíční projekt pro rodiny 
„Každá rodina se, i přes svoji slabost, může stát světlem 
v temnotě světa“ (AL 66). Povzbuzeni tímto vědomím a 
s podporou řady manželských párů napříč celým naším děkaná-
tem, které byly ochotné se zapojit, se nám podařilo zrealizovat 
desetiměsíční projekt (pojmenovaný právě podle papežské ex-
hortace Amoris laetitia – „Radost z lásky“) zacílený na všechny 
(manžele, rozvedené, svobodné) pro které je rodina důležitou 
hodnotou. 
Celý projekt probíhal od září 2021 do června 2022 vždy jednu 
neděli v měsíci v jedné farnosti děkanátu Valašské Klobouky. 
Během těchto setkání zaznívala krátká slova k tématům 
z rodinného života, osobní svědectví manželů, která následně 
přešla v modlitbu s doprovodem chválové kapely Sinaj. Slova, 
která zazněla k tématům z rodinného života, jsme jako spole-
čenství lidí, které tvoří jednu velkou rodinu Božích synů a dcer 
dále promýšleli a snažili se aplikovat do svých životních situací 
před tváří Slova, které se stalo tělem, aby se i v našich rodinách 
a vztazích tato „slova stávala tělem“, rozhodnutím, skutkem. 
Nakonec si každý účastník setkání mohl ještě vzít tzv. „úkolové 
listy“ – podněty, se kterými mohli jednotlivci či páry dále praco-
vat doma nebo ve společenstvích. 
Jednotlivá setkání se svými tématy lišila a v zásadě kopírovala 
stěžejní témata papežského dokumentu. Nejprve jsme se za-
mýšleli nad tím, jakým darem je pro nás rodina. Druhé setkání 
se týkalo toho, jak Bible mluví o rodině a jak mohu já nebo naše 
rodina kráčet ve světle Božího slova. Následné téma se zabývalo 
povoláním rodiny, jak je prezentuje papež František ve svém 
dokumentu. Ve čtvrtém a pátém setkání jsme rozjímali nad 
láskou v manželství, jaká jsou její specifika, bohatství a současně 
nároky. Dále navazovalo téma o tom, že láska se už ze své pod-
staty stává plodnou, ovšem ne pouze na biologické rovině, po-
něvadž „plození potomstva a adopce nejsou jediné způsoby, jak 
uvádět do života plodnost lásky, ale každý (manželský pár, rodi-
na) … je povolána zanechat svůj otisk ve společnosti, jíž je sou-
částí“ (AL 181). 
Tématem sedmého setkání bylo povolání k misii v rodině, které 
spočívá předně v tom žít evangelium (radostnou zvěst o tom, že 
v Kristu jsme vysvobozeni z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a 
osamění) ve své vlastní rodině (srov. AL 200–201). Žité evangeli-
um uvnitř rodiny pak umožňuje, že se rodina může stávat svět-
lem, svědkem a inspirací ve svém okolí, „v temnotách světa“… 
být radostnými svědky evangelia pro druhé… jak mnohdy ná-

ročný, ale současně krásný, úkol to je, jistě víme všichni, kdo 
žijeme v rodině. A většinou paradoxně ne tolik pro nedostatky 
našich nejdražších, ale pro jakousi „otupělost“ nás samých. 
Tématem závěrečného setkání byla manželská a rodinná spiritu-
alita. 
Díky slovům dokumentu Amoris laetitia i celého roku věnované-
ho rodině jsme si často doma uvědomovali jak citlivě a pasto-
račně prakticky papež František mluví k nám jako 
k jednotlivcům, k nám jako manželům, k nám jako rodině a sou-
časně s jakou úctou, důvěrou a nadějí pohlíží na dar rodiny… 
„Co chceš, abych pro tebe udělal?“ (Mk 10,51) 
Jak už zaznělo výše, smyslem Roku rodiny měla být hlubší a 
praktičtější aplikace podnětů papežova dokumentu do rodinné-
ho života. Proměna společnosti, potažmo světa jako lepšího 
místa k žití může probíhat skrze proměnu rodin, vztahů uvnitř 
této nejzákladnější buňky lidské společnosti. V rovině teoretizu-
jící to zní jistě prostě. Jak to ovšem aplikovat prakticky? Matka 
Tereza kdysi řekla: „Pokud chceš změnit svět, jdi domů a miluj 
svou rodinu.“ Papež František k tomu dodává, že prakticky se 
tak děje „v živých a konkrétních slovech, kterými si muž a žena 
projevují svou manželskou lásku. Tak jsou ti dva mezi sebou 
odrazem božské lásky, která povzbuzuje slovem, pohledem, 
pomocí, něhou, objetím“ (AL, čl. 321) a také „prostřednic-
tvím skutků lásky – konkrétních gest mezi manželem a manžel-
kou, mezi rodiči a dětmi. V rodině je důležitá něha, která, pokud 
chybí, je nahrazena zimou, ‚existenční zimou‘.“ Tedy skrze laska-
vá slova a konkrétní skutky. 
V této rovině už to od nás vyžaduje skutečné úsilí: mnohdy 
kousnutí se do jazyka (nemít na vše odpověď a umět mlčet a 
naslouchat), ustoupit z prosazování „své pravdy“, říci „promiň“, 
„děkuji“ a „mohu?“ … připravit snídani, vynést odpadky, zeptat 
se člena své rodiny „co bych pro tebe mohl, mohla, udělat?“, 
zajistit program pro své malé, ušmudlané a řvoucí děti a umož-
nit partnerovi mít čas pro sebe, „ztrácet čas s dětmi“ (aktivně, 
konkrétně, věnovat své dceři, svému synovi čas i když samo-
zřejmě jako „pán tvorstva“ či „zaměstnaná dáma“ mám před 
sebou zrovna práci, která se jeví mnohem důležitější), obe-
jmout, pohladit… to už často vyžaduje vyjití ze svého komfortu, 
to už často bolí… „kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe“ (Mt 
16,24) říká náš Pán, Učitel a Přítel… – což ovšem neznamená, že 
bychom neměli pěstovat zdravou sebelásku, ta je naopak nutná 
k tomu, abychom mohli pravdivě milovat své bližní (srov. např. 
Mk 12,31; Lk 6,31; Gal 5,14) – ano, láska je často spojena 
s utrpením… ale přesto, a možná spíš právě proto, stojí za to… 
konkrétní prožívání spirituality manželství a rodiny, jak nám ji 
prezentuje exhortace Amoris laetitia, lze shrnout do prosté 
otázky: „Co pro tebe můj muži, má ženo, můj synu, má dcero… 
mohu udělat, abys byl šťastný, abys byla šťastná?“ (srov. AL 
323). 
Dovolte mi ještě závěrem uvést svědectví, jak se projekt k Roku 
rodiny osobně dotýkal jedné mladé maminky a jejího manžela. 
„Každé setkání bylo pro nás a pro náš vztah tak silné, povzbuzu-
jící, a hlavně jsme vždy odcházeli s tím, že jsme to spolu řešili. Ať 
už společné soužití s rodiči nebo zbytečné hádky kvůli ničemu 
nebo nedostatečná láska… vždycky se nám dostala odpověď, jak 
vyřešit naši situaci doma. A když ne zrovna odpověď, tak obrov-
ské povzbuzení a motivace lépe milovat. Vždy jsme dojeli domů 
a syn cítil, jak jsme šťastní… Dalo by se říci, jak jsme po každém 
setkání byli plni Ducha a doteď čerpáme. Nejen já nebo jen můj 
manžel, ale oba.“ 
Když jsem jednoho červnového večera dorazil po celém dni 
domů z práce, utahaný, hladový a vůbec jsem neměl náladu 
ještě s někým mluvit (mnozí to jistě znáte), vešel jsem do naše-
ho domu a našel naše syny už v pyžamu, jak čekají, abych jim 
popřál „dobrou noc“ (to se moc často nestává, při mých návra-

https://www.rodiny.cz/10-video-spiritualita-manzelstvi-a-rodiny/


tech z práce na mě většinou doma čeká poletující uragán a spr-
cha slov…) a na stole čekala přichystaná večeře a má žena odpo-
čívající v křesle (maminky jistě ví, kolik úsilí ji to muselo stát) … 
má manželka mi i beze slov dala zakusit jak vypadá reálná radost 
z lásky. 
Děkujeme Ti, náš dobrý Bože, za dar lásky, 
že jsi o nás snil „společně“, dříve než byl čas, 
a stále nás miluješ, jednoho vedle druhého. 
Ať už realita našeho života vypadá jakkoli, 
Ty s námi počítáš, důvěřuješ nám a každého dne nám dáváš 
šanci začít znovu… 
U Tebe, Pane, nacházíme sílu, 
abychom i my dokázali milovat tak, jako miluješ Ty – nezištně, 
nesobecky. 
Přitahuj a proměňuj nás, abychom zůstávali v Tobě a Tvá láska 
zůstávala v nás.        David Káňa (převzato z www.ado.cz) 

 
PROJEKT „k Sobě“ 

V neděli 20. listo-
padu jsme se 
v rámci projektu „k 
Sobě“ zúčastnili 
první přednášky na 
téma „Identita 
muže a ženy“. 
Přednášeli manželé 
Vaňkovi, kteří pů-
sobí v Centru pro 
rodinu VK. Jejich 
přednáška o tom, 

jak jedineční a rozdílní jako muži a ženy jsme, byla zajímavá, 
protkaná vtipem a zkušenostmi z vlastního života. Poté následo-
vala adorace s chválami vedenými kapelou Sinaj. Děkovali jsme 
Bohu Otc  i za to, jak jedinečné nás stvořil, i s našimi chybami a 
přednostmi, a jak nás nezištně a bezpodmínečně miluje svou 
otcovskou láskou. Bylo to krásně a užitečně prožité nedělní 
odpoledne. Pokud i vám záleží na kvalitě vašich vztahů a budete 
mít čas a chuť, zveme vás na další setkání v rámci tohoto projek-
tu, které se uskuteční 15. ledna 2023 ve Valašských Kloboukách. 
Pro bližší informace sledujte nedělní oznamy anebo webové 
stránky Centra pro rodinu VK.                                                  J+J 

   

 „PŘIBLÍŽILO SE NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ“  
(Aktivita na advent 2022) 
Advent je zajímavou dobou, která v sobě spojuje minulost, pří-
tomnost i budoucnost. „Přiblížilo se nebeské království.“ (Mt 
3,2) To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým 
posluchačům u Jordánu před dvěma tisíci lety. Tato slova se 
bytostně dotýkají každého z nás. Zkusme během letošního ad-
ventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova po-
jmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco udělat. 
Každý adventní týden nás budou provázet Janovy výroky podpo-
řené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na této Zemi, který 
je darem od Boha. Účastníci si každý týden berou domů jeden 
papírek s adventními výzvami, které se pokusí celý týden plnit. 
Pak v neděli dovnitř ciferníku „orloje“ si účastníci během adven-
tu připevní špendlíkem malé hvězdičky. Připevňování může 
probíhat buď přede mší svatou, anebo po ní.  

 
APLIKACE „PRŮVODCE ADVENTEM 2022“ 
Aplikace Průvodce adventem 2022 nabízí inspirativní pohledy 
pro adventní dny. Můžete zdarma stáhnout na Google 
Play nebo App Store.  

Aplikace je určena těm, kteří chtějí prožít advent v blízkosti 
Božího slova. Inspirativní texty 
rozvíjí Boží slovo a dávají pohledy 
pro zamyšlení. Aplikace zobrazuje 
texty pro aktuální den a předchozí 
dny. Po 17. hodině se zpřístupní 
texty pro rozjímání na následující 
den. 

Každý den předkládá dvě záložky: Písmo a Průvodce adventem. 
1) Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, 
která se tento den čtou při liturgii. 
2) V záložce Průvodce adventem najdeme inspirativní texty 
autorů různých věkových skupin.  
 

DĚTSKÉ SPOLČO 
V letošním roce začalo v naší farnosti fungovat spolčo pro děti z 
prvního stupně. Spolčo je založeno hlavně na předávání lásky 
Boha Otce, kterou On milu-
je každého z nás. S dětmi 
jsme se potkali zatím dva-
krát, tento společný čas byl 
postavený na Božím slově. 
Nejprve jsme si přečetli 
příběh z dětské Bible a 
následně jsme si ho vysvět-
lovali formou různých akti-
vit. Děti jsou moc šikovné, 
budeme rádi, když se k nám přidají i další! 

 

ŘÍJNOVÁ SOUTĚŽ – VÝROBA RŮŽENCE 
V měsíci říjnu jsme pro farníky připravili soutěž, v rámci které 
měli za úkol vyrobit netradiční růženec. I když to zpočátku vypa-
dalo, že účast nebude nijak velká, nakonec se sešlo neuvěřitel-

ných 49 růženců!!! A materiál, ze kterého byly růžence vyrobe-
ny, byl opravdu pestrý – od nejčastěji používaných přírodnin 
(ořechy, žaludy, kaštany, šípky, dokonce i „kočičky“), přes různé 

druhy korálků až po materiály jedlé či kávová zrnka.  Nebylo 
možné vybrat nejkrásnější růženec, protože každý byl svým 
způsobem jedinečný a originální. Velmi si vážíme kreativity 
všech účastníků této soutěže - především dětí, jejich rodičů i 
prarodičů, i celých rodin. Na fotkách si můžete prohlédnout, jak 
se jim dařilo. Všem zapojeným srdečně děkujeme. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem
https://apps.apple.com/us/app/pr%C5%AFvodceadventem/id1544459568


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PROSINEC 
1. 12. (ČT) 17:15 Za + rodiče Novákovy a Škvarkovy, prarodiče z obou stran, za + Františku Holbovou, syna Františka, za dar  

zdraví pro živou rodinu, Ne 87 

2. 12. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 

  17:15 Poděkování za dožití 60-ti let, přijatá dobrodiní a Boží ochranu 

3. 12. (SO) 7:00 Za + Josefa Václavíka, + Marcelu Kalábovou a její maminku, ochranu a pomoc pro živou rodinu Vaňkovu, NL 97 

4. 12. (NE) 7:15 Za + Zdeňka Mráze, + Marii Pacíkovou, + rodiče Vaňkovy a dar zdraví pro celou ž. rod. a za duše v očistci, NL 181 

  9:00 Za + Aloise Dořáka, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci, NL 101 

  10:30 Za farníky 

5. 12. (PO) 17:15 Za + rodiče Šenkeříkovy, jejich děti, zetě, vnuky a duše v očistci, Ná 22 

6. 12. (ÚT) 6:30 Za + a živou rodinu Vaňkovu a Lysáčkovu, NL 198 

7. 12. (ST) 17:15 Za + rodiče Macháčovy, za jejich rodiče, sourozence a za ochranu a pomoc Boží a P. Marie pro ž. rodiny, Ná 105 

8. 12. (ČT) 7:00 Za + manž., zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, NL 211 

10:00 Za + rodiče Matúšů a + příbuzné, Ne 187  - mše sv. s obnovou řeholních slibů   

17:15 Za Kongregaci Kněží Mariánů 

9. 12. (PÁ) 17:15 Za živé a + pětašedesátníky z farnosti, pro živé ochranu Panny Marie 

10. 12. (SO) 7:00 Za + syna Pavla Káňu (1. výročí úmrtí) a za + manžela Pavla 

11. 12. (NE) 7:15 Za + Antonína Crkoně, syna Antonína, rodiče Crkoňovy a Fojtíkovy a ochranu pro živou rodinu, NL 141 

9:00 Za + Františku a Františka Novákovy, + sourozence, + dceru Marii, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie 

pro celou živou rodinu, Ne 188 

  10:30 Za farníky 

12. 12. (PO) 17:15 Za + Jaroslava Fojtíka, rodiče z obou stran, + sourozence a ochranu Panny Marie, Ne 257 

13. 12. (ÚT) 6:30 Za + Miroslava Pagáče, + příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 236 

14. 12. (ST) 17:15 Za + Josefa Macháče, + rodiče, bratra a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 328 

15. 12. (ČT) 17:15 Za + manžela Miroslava, + rodiče z obou stran, bratra, švagra a švagrovou, ochranu Panny Marie pro celou živou 

rodinu, Ná 147 

16. 12. (PÁ) 17:15 Za + rodinu Matúšů a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 135 

17. 12. (SO) 7:00 Za + Josefa Fojtíka, + rodiče, nemocnou manželku, duše v očistci a pomoc Boží pro živou rodinu 

18. 12. (NE) 7:15 Za + Oldřicha Šenkeříka (1. výročí úmrtí) 

  9:00 Za + rodiče Vaňkovy, + tetu Marii, rodiče z obou stran, za + příbuzné, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 

 Panny Marie pro živou rodinu, NL 97 

  10:30 Za farníky 

19. 12 (PO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 75-ti let Františka, za manželku, dar zdraví, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu, za + syna Františka a za + rodiče z obou stran, Ne 258 

20. 12. (ÚT) 6:30 Za + rodiče Pacíkovy a Vaňkovy a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu Pacíkovu, NL 175 

21. 12. (ST) 17:15 Za + rodinu Fojtíkovu a Tillovu a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 116 

22. 12. (ČT) 17:15 Za + rodiče Šindlerovy, syna Ladislava, + rodiče Šeré, 2 syny, snachu Marii a strýce Josefa, ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu, NL 170 

23. 12. (PÁ) 17:15 Za Annu a Jana Šenkeříkovy a živou rodinu, Ne 397 

24. 12. (SO) 7:00 Za + Františka Holbu, + vnuka a živou rodinu, s prosbou o ochranu a Boží požehnání, Ne 299 

  22:00 Za farníky 

25. 12. (NE) 7:15 Za věřící z Nedašova 

  9:00 Za děti a mládež z Nedašova 

  10:30 Za + rodiče Holbovy, 2 + syny, + zetě a za živou rodinu, Ne 242 

26. 12. (PO) 7:15 Za věřící z Ned. Lhoty 

  9:00 Za děti a mládež z Ned. Lhoty 

  10:30 Za + Františka Šerého, + rodiče a prarodiče z obou stran, + kmotry Jana a Vojtěcha, 5 + švagrů a + švagrovou 

Františku, + vnuka Vojtíška, Ne 319 

27. 12. (ÚT) 17:15 Za + Petra, + otce, + prarodiče z obou stran a duše v očistci, Ne 278 

28. 12. (ST) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy, jejich děti, zetě, snachu a vnuka, za duše v očistci, s prosbou o ochranu Panny Marie pro 

   celou živou rodinu, NL 29 

29. 12. (ST) 17:15 Za + Annu Hlásnou (1. výročí úmrtí) 

30. 12. (ČT) 17:15 Za + Annu Švachovou (1. výročí úmrtí) 

31. 12. (PÁ) 16:00 Poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2022 


