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První adventní neděle - žehnání adventních věnců 
 mše svatá v 7 hodin 



SLŮVKO FARÁŘE 
Milí farníci, 
Bojíte se nejistot? Žijete ve strachu, který vás ochromuje? 
Nevíte, zač se modlit a jak volat k Bohu? Kněz Vojtěch Kodet 
nám nabízí pro chvíli ticha a usebrání tuto aktuální modlitbu. 
Pro přípravu na Vánoce může být součástí každého dne. 
 

MODLITBA ZA VNITŘNÍ SVOBODU OD STRACHU 
 

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám. 
Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal. 
Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život 
a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží. 
Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat 
žádnou dokonalostí ani žádným výkonem. 
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem, 
a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím každodenně zápasím. 
Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit 
a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval. 
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, 
strachy a úzkosti. 
Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu 
od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou, 
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých, 
od strachu z nemoci a ze smrti, 
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby, 
od katastrofických scénářů budoucnosti. 
Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa. 
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu, 
abych neměl strach stýkat se se svými bližními, 
abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí, 
abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe,  
a ze strachu nezapomněl žít. 
  



Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás. 
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte 
se!“ 
Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj. 
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme a že má také sečteny 
všechny naše vlasy na hlavě. 
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu než slovům, 
která zasévají strach. 
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu a 
úzkosti a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo 
z rukou. 
Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý den 
a správně jednali. 
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou, dej nám, prosím, 
tu milost, abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a 
svoje síly. 
  

Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života. 
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě, 
chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy, 
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy, 
odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a 
lásku. 
Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké 
od nemoci a nešťastných událostí. 
Veď mě, prosím, svým Duchem, ať mohu přinést pokoj všem, 
se kterými se setkám. 
Amen. 
 

 
 
 
 
 



Z NEDĚLNÍČKOVY POŠTY 
 

Poděkování 
 

Dobrý den. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu JH za 
to, že se s námi podělil o způsob, jakým zvládá 
současnou situaci, kdy nemůžeme do kostela a 
tudíž ani ke svatému přijímání. Také bych se s Vámi ráda podělila o 
několik mých zkušeností z této doby.  
 

Protože jsem vyrostla v nevěřící rodině, cestu k Bohu jsem vždy 
měla plnou překážek, přesto nynější překážky jsou jiné a těžko se s 
nimi vyrovnává.  
 

Děti vedu k víře, ale setkávám se s tím, že je to v kostele nebaví, že 
nerozumí tomu, co se čte a celkově kázání. Nyní, když mše nejsou, 
tak jsme díky odkazu na stránkách dolnobenešovské farnosti objevili 
odkaz na pořad Ovečky v karanténě. Dcera si ho velmi oblíbila a mne 
také zaujal, protože čtení je i vysvětleno tak, že jej i děti pochopí. 
Přestože doufám, že se brzy budeme moci do kostela na mši vrátit, už 
teď vím, že tento pořad na televizi NOE sledovat nepřestaneme.  
Děkuji za předání mého poděkování a těším se na všechny další 
články, jsem moc ráda, že takovýto krásný časopis máme. 
 

                                                                                S pozdravem JFN 
===============================================================================  

Předvánoční  svátost  smíření 
 

DB – Zábřeh: 
 

Pátek  18. 12. 2020: 
  od 15:00 – 17:00 
  od 17:50 – 19:00 
 

Dolní Benešov: 
 

Pondělí 21. 12. 2020: 
od 08:30 – 11:30  (1 cizí zpovědník) 
od 14:00 – 17:00  (1 cizí zpovědník) 
od 18:45 – 20:00 



POD LUPOU 
 



     Milí farníci, v listopadu letošního roku, kdy jsme se mohli během 
celého měsíce snažit pomoci duším našich zemřelých, chyběl tradiční 
průvod na hřbitov a také tzv. „dušičkové tablo“. Je v kostele vystavené 
vždy týden od 2. listopadu vlevo od křtitelnice. 
     Jelikož z důvodů omezení bohoslužeb nebylo možné tablo v kostele 
vidět, přinášíme ho tentokrát na stránkách Nedělníčku. Z nadpisu je 
zřejmé, že k prozkoumání fotografií či jmen zesnulých budete potřebovat 
lupu, ale ta se někde u vás doma jistě najde. Pokud ne, omlouváme se. 

   „Odpočinutí věčné dej jim Pane a světlo věčné ať jim svítí…“   PKF 
 



Světci k nám hovoří 
 

 

SV. PETR KANISIUS, 
                                 21. prosince - památka,  
 

Postavení :  kněz a učitel církve 
 
 

Atributy:   jezuita, klečící postava, kniha, nápis Charitas, pero 
 

 Narodil se 8.5. 1521 v Nijmegen ve 
vévodství Geldern (v dnešním 
Holandsku), tehdy patřícím do 
Svaté říše římské národa 
německého. Jeho otcem byl místní 
starosta. Svou matku brzy ztratil a 
otec tří dětí se znovu oženil. 
Narodilo se mu potom 8 dalších 
dětí. 

Petr od dětského věku prý toužil po 
kněžském povolání, i když otcovy 
plány byly odlišné. Při studiích na 
univerzitě v Kolíně nad Rýnem 
navštěvoval mnichy v kartouze sv. 
Barbory a další věřící muže. 

V roce 1540 Petr dosáhl titulu 
magistra svobodných umění a pak 
se při studiu teologie věnoval i 

vědecké práci. V té době se seznámil s Petrem Favre, pod jeho vedením 
konal 30denní exercicie a 8.5. 1543 vstoupil v Mohuči do Tovaryšstva 
Ježíšova.  

Kněžské svěcení přijal 12.6. 1546 a do roku 1562 se jako kazatel stal 
známým v Německu, Švýcarsku, Rakousku i v Čechách. Od února do 
června 1547 se jako teolog biskupa z Augsburku, kard. Otty Truchsess, 
zúčastnil Tridentského koncilu. 

Petra Kanisia pak povolal zakladatel řehole, Ignác z Loyoly do Říma. Zde 
dokončil formaci a na jaře 1548 byl poslán k seminaristům v Messině na 
Sicílii, aby je učil rétoriku, latinu a italštinu. Z Messiny byl odvolán do 
Říma, kde 7.9. 1549 složil slavnostní řeholní sliby a přijal požehnání od 
papeže Pavla III. Poté 4. října obdržel v Boloni doktorát z teologie a byl 
poslán do Německa, kde po třicet let pracoval na oživení a obnově 
katolické víry. 



Jeho působnost na německém území začala v Bavorském vévodství. 
Roku 1556 byl jmenován provinciálem řádu, pod jehož pravomoc patřilo i 
Rakousko, Čechy, Polsko a Švýcarsko. Zakládal jezuitské koleje, které 
pomáhaly uskutečňovat reformy podle Tridentského koncilu. 

V Praze otevřel Klementinum a do opuštěného kláštera sem přivedl 12 
jezuitů. Protestanti svou nenávist vůči němu projevovali i házením kamenů 
při jeho bohoslužbě a nazývali ho „psem“, podle Kanijs (z latinského 
canisius). 

Svou úspěšnou činností vykonal 
nejvíce pro zachování katolicismu v 
jižním Německu a jeho 
nejrozšířenějším dílem se staly tři 
Katechismy, které napsal kolem roku 
1556 – 57.  

Třikrát mu byla nabídnuta hodnost 
vídeňského biskupa a vždy ji odmítl. 
V roce 1558 měl v Polsku funkci 
papežského nuncia. Další rok i roku 
1565 se zúčastnil dvou zemských 
sněmů v Augsburku. Na závěrečném 
zasedání Tridentského koncilu v r. 
1562 hovořil k otázce přijímání pod 
obojí způsobou a o indexu zakáza-
ných knih. 

Od roku 1580 kázal a psal ve 
švýcarském Freiburgu, kde také ve 

věku 76 let zemřel. Blahořečený byl roku 1864 Piem IX. a roku 1897 byl 
papežem Lvem XIII. prohlášen za druhého apoštola Německa. V roce 
1925 jej kanonizoval papež Pius XI. s prohlášením za Učitele církve. 

 (www.catholica.cz)                                                                Připravila Marie Ohřálová  
 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI PROSINCI 
 

Sbírka na TV NOE 
– odesílá se celá na potřeby TV NOE – neděle 13. 12. 2020 

 

Sbírka na OPRAVY – neděle 20. 12. 2020 



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ 
 

 

Nejkrásnější dárek 
     Byl to veliký a silný chlap, ale když se mu narodil syn a stal se otcem, 
rozplakal se radostí. Byl to nejkrásnější den jeho života. Hned ho napadlo, 
že pro něj musí vymyslet ten nejnádhernější dárek. Ale jak už to s tatínky 
bývá, nevěděl, čím by ho mohl potěšit. Přemýšlel jeden den, dva dny, tři 
dny. Nervózně chodil sem a tam s rukama za zády, škrábal se na čele. 
Nic ho nenapadlo, a tak nakonec požádal o radu manželku. 
     „Proč si s tím děláš takovou hlavu? Může to řece být cokoliv. Každý 
dárek od tatínka je ten nejhezčí.“ 
     Muž se zamračil: „Tobě se to řekne! Já potřebuju nějaký nápad!“ 
     Nakonec se s prosbou o pomoc obrátil na své nejlepší přátele. 
     „Láska, to je nejkrásnější dárek. Kdo má lásku, má všechno. Kdo ji 
nemá, nemá nic.“ 
     Jenomže tatínek krčil rameny: „To jsou zase jenom slova.“ 
     Celou noc si přebíral jednu hračku za druhou: míče, kuličky, autíčka, 
postavičky, zvonečky, točící se káči, houpací koně, pastelky, lego, kostky, 
karty, skládačky, masky, dětské telefony, plastelínu, kyblíčky a lopatičky, 
kolečkové brusle…Procházel si je znovu a znovu, až se mu z toho zatočila 
hlava. „Ano, káču, která se točí! To bude nejlepší hračka pro mého 
prvorozeného syna,“ 
     Ráno netrpělivě čekal, až se otevře hračkářství na rohu. Chtěl být 
v obchodě první. 
     „Dobrý den. Já bych chtěl tu nejkrásnější káču. Je 
pro mého syna, mé první dítě. Chci jen tu nejlepší, na 
ceně nezáleží.“ 
     Prodavačka se usmála, chvíli něco hledala ve velké 
zásuvce za pokladnou a vytáhla barevnou káču. 
     „Je to opravdu ta nejhezčí, co máte?“ 
     „Ano pane. Podívejte se, teď ji roztočím. Vidíte ty 
barvy? Vypadá jako živá duha. Není nádherná? Udělá větší radost než 
nové oblečení.“ 
     Tatínek sice nic neříkal, ale myslel si: „Když mluví o oblečení, určitě by 
bylo lepší koupit dítěti něco na sebe.“ 
     A honem z hračkářství odešel. 
 
Oblečení, chléb, beránek 
     „Prosím vás chtěl bych nějakou soupravičku pro syna, tu nejhezčí co 
máte. Je úplně maličký. Chci jen to nejlepší, na ceně nezáleží.“ 
     „Chápu,“ přitakala prodavačka v obchodě s oblečením pro děti. 
„Soupravičku pro miminko, je to tak?“ 



     „Přesně tak. Ale musí to být ta nejkvalitnější.“ 
     „My máme jen prvotřídní zboží, pane. Určitě budete spokojen.“ 
     Prodavačka vylezla po schůdkách a sáhla do horní police. Z krabice 
pak vytáhla překrásnou soupravičku, která měla barvu jako nebe a jarní 
květy. 
    „Sáhněte si na ten materiál, pane. Lehoučký a odolný.“ 
     „Ale je to opravdu to nejhezčí, co máte?“ strachoval se otec. „Já chci 
totiž to nejlepší.“ 
     „Můžete si být jist, nic lepšího nenajdete. Látka je měkká a jemná jako 
střídka čerstvě upečeného chleba.“ Při těch slovech sebou tatínek cukl: 
„Jestliže je oblečené jemné jako střídka chleba, znamená to, že nejlepším 
dárkem by byl teplý pecen chleba.“ 
     „Já jsem si to rozmyslel,“ řekl prodavačce a vyběhl ven, aby se 
porozhlédl po nejbližším pekařství. 

 „Chci ten nejlepší chleba, co máte, ještě teplý z pece. 
Je pro mé dítě, právě se mi narodilo. Chci mu dát ten 
nejkrásnější dárek!“ 
 „To je ale výborný nápad!“ zvolala pekařka. „První 
vůně, kterou ten váš maličký ucítí, bude vůně 
pečeného chleba.“ 

         „Ale chci jen ten nejlepší, co máte.“ 
      „Prosím, pane, tenhle je ještě horký, a věřte mi, je voňavý a měkoučký 
jako čerstvě narozené jehňátko.“ 
     „To znamená,“ pomyslel si otec, „že nejlepším dárkem by bylo právě 
narozené jehně.“ 
     Vrátil tedy chleba pekařce, zamumlal cosi na omluvu a rozběhl se ven 
z města. 
     „Pastýři, najdi mi, prosím tě, toho nejmenšího beránka s nejjemnější 
srstí. Chci ho darovat svému synovi, který se právě narodil. Ale chci toho  
nejkrásnějšího, na ceně nezáleží!“ 
    „Mám tu jedno jehně narozené před 
několika dny, sotva stojí na nohou.“ 
    „Beru ho, jen jestli je opravdu to 
nejlepší, co máš!“ 
    „Samozřejmě. Čerstvě narozené 
jehňátko je jako zlatý šperk.“ 
    „Aha! Když pastýř tvrdí, že jehně je jako 
zlatý šperk, znamená to, že nejlepším 
dárkem je něco ze zlata,“ pomyslel si otec. 
A rozběhl se zpátky do města k nejbližšímu 
zlatníkovi.  
 



      „Chci něco ze zlata, něco hodně velkého. Na ceně nezáleží. Pro své 
dítě chci jen to nejlepší.“ Zlatník si ho pobaveně prohlížel: „Já vám ukážu 
něco lepšího: podívejte se na tenhle zlatý prach. Je z ryzího zlata. Něco 
takového jste ještě neviděl. Je tak jemný, jako by to byl prach z hvězd 
svítících v temné noci…Je ryzí jako vůně živé vody.“ 
     „V takovém případě bych měl raději koupit vůni živé vody,“ napadlo 
otce. Nahlas ale prohlásil: „Nezlobte se, já si to ještě rozmyslím.“ A zamířil 
k nejbližší parfumerii. 
     „Prosil bych parfém živé vody. Je pro mého syna, který se před 
několika dny narodil. Chtěl bych mu dát ten nejkrásnější dárek. Na ceně 
nesejde.“ 
     „Takže vám mohu nabídnout toto: rajskou vůni, jemnou, lehoučkou… 
dokonce bych řekla, že vůně živé vody je v současnosti stejně vzácná 
jako holubice, která je symbolem míru.“ 
     „ Holubice míru by zřejmě byla nejlepším dárkem,“ pomyslel si tatínek 
a řekl: „Děkuji vám za radu,“ A utíkal, co mu nohy stačily, 
do nejbližšího obchodu s domácím 
zvířectvem. 
     „Ukažte mi prosím holubici míru, 
chci ji dát jako dárek synovi. Musí mít 
to nejlepší, na penězích nezáleží.“ 
     „Podívejte se na tuhle holubici. Má 
tak ladné tvary, bělostná křídla. Schází 
jen olivová snítka v zobáčku…Taková 
holubice udělá člověku radost jako první polibek 
z lásky.“ 
     „První polibek z lásky!“ vykřikl tatínek! „Promiňte, já jsem si ti rozmyslel. 
Ale prosím vás, pojďte se mnou.“ 
     „Rád.“ 
     A prodavač vyšel s otcem na ulici. Když došli k parfumerii, otec zavolal 
na prodavačku, aby se k nim připojila. 
     Prodavačka zavřela obchod a společně pokračovali ke zlatníkovi. 
Tatínek poprosil zlatníka, aby šel s nimi. A tak zlatník, prodavačka 
z parfumerie a prodavač domácího zvířectva následovali tatínka až 
k pastýři. 
     Pastýř přikázal psovi, aby dobře hlídal stádo, a připojil se k nim. 
Společně se vydali do pekařství a pak do prodejny dětského oblečení 
a nakonec do hračkářství. Tatínek, následován zástupem, došel až domů 
a poprosil maminku, aby vyšla i s miminkem ven. 
     Vzal svého prvorozeného syna do náruče a přede všemi svědky mu 
dal ten nejkrásnější dárek, ten nejlepší na světě – polibek, nejsladší 
polibek z lásky. 
  



Dárky v komoře 
 

     Listonoš zazvonil dvakrát. Do vánoc scházelo pět dní. Nesl obrovskou 
krabici zabalenou v drahém papíru a zdobenou zlatými stuhami. 
     „Dále,“ ozvalo se z domu. 
     Listonoš otevřel dveře. Dům byl zanedbaný, všude leželo plno prachu. 
V křesle seděl starý muž. 
     „Podívejte se, jak krásný dárek vám nesu!“ zahlaholil listonoš. 
     „Děkuji. Klidně ho postavte na zem,“ odpověděl smutně muž. 
 
     Pošťák se zmateně zarazil. Bylo jasné, že krabice obsahuje něco 
krásného nebo dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil  
v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik zarmoutil? 
     „Pane, vás ten dárek ani trochu netěší? Ani se nepodíváte dovnitř?“ 
     „Nemůžu…Opravdu nemůžu,“ odpověděl stařík se slzami v očích. A 
začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se provdala do sousedního 
města a zbohatla. Každý rok mu posílá dárek s lístkem: „Od dcery Lucie   
a jejího muže.“ 
      Nikdy žádné osobní přání, jediná věta nebo pozvání: „Přijeď k nám na 
Vánoce.“ 
     „Jen se pojďte podívat,“ dodal muž a unaveně vstal. Listonoš šel za 
ním. Když došli ke komoře, stařík otevřel. 
     „Ale…“ podivil se pošťák. Komora přetékala vánočními dárky. 
Každý rok přišel jeden. Všechny byly zabalené v krásném papíru  
a ovázané lesklými stužkami. 
     „Vždyť vy jste je vůbec neotevřel!“ 
     „Ne,“ prohlásil zklamaně stařík… „Není v nich láska.“ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Ferrero. „Vánoční příběhy pro potěchu duše,“              Připravila Marie  Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U nás v Grónsku se sněhuláci nestaví, ale dědí. 
 
 

 

Jak by to s potopou dopadlo dnes… 
 

Pán řekl Noemovi: 
     

 „Za šest měsíců na Zem sešlu déšť, který bude trvat čtyřicet dní a 
noci. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno bude 
zničeno. 
     Chci, abys postavil archu a zachránil pár zvířat z každého druhu. 
Tady máš plány.“ 
     Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal 
padat déšť. 



      Noe seděl na dvorku a plakal. 
     „Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ zeptal se Bůh. 
     „Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se seč jsem mohl, ale 
stalo se tolik věcí. 
     Plány, které jsi mi dal, město neschválilo a tak jsem musel 
nechat udělat nové. 
     Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, že Archa je 
nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní 
povolení. 
     Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl 
jsem zažalován ochranáři zvířat za odchyt zvěře. 
     Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o 
ekologických důsledcích záplavy. 
     Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. 
     Na finančním úřadě zablokovali má aktiva. Tvrdili, že se snažím 
vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. 
     Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, 
takže jsem musel dokazovat opak. 
     Je mi líto, Pane, ale nemohu archu dokončit dřív než za pět let.“ 

 
     Najednou přestalo pršet, obloha se vyjasnila a vysvitlo slunce. 
     Noe se podíval vzhůru a zeptal se: „Pane, znamená to, že 
nebudeš ničit svět?“ 
     „Správně,“ odpověděl Bůh,“ Úřady to už udělaly za mě.“ 
 
(Zdroj : internet))                                                                          Připravila  Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
 

!!! SOUTĚŽ !!! 
 

 

Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, nebo zašlete 
na email nas.nedelnicek@seznam.czdo neděle 27. prosince. 

 

 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „OVOCE A ZELENINA “ 
 

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 dětí. Z Dolního Benešova 4, ze Zábřehu 
0, přespolní 3. V krabičce bylo 0 odpovědí; 7 odpovědi přišlo na email.  
 

 
1. cena – knížka – David Tobola; 4 roky; Studénka - Butovice 
2. cena – pexeso – Ondřej Marčík;  4. A; Dolní Benešov 
3. cena – omalovánka s příběhem – Jan Duda; 4 rohy; Dolní Benešov 
 

 

Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře.                      
                                                                                                    Výhercům blahopřejeme            
 

 
(Autorka doplňovačky:  Adéla Václavíková, Klášterec nad Ohří)     připravila  Marie Ohřálová   



Najdi 10 rozdílů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dol. Benešov na prosinec 2020 
 

(Níže uvedené údaje jsou POUZE informativní, v daném období může dojít ke změnám!!!)  
 

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 7.12. 17.00 Poděkování za dar života s prosbou o boží požehnání a ochr…  
Ůt 8.12. 6.30   
St 9.12. 17.00 Za + Františka a Ingrid Srokovy  
Čt 10.12. 17.00 Za Karla Gemsu a otce  
Pá 11.12. Záb 17.00 Za Juditu Vaškovou a živou rodinu  
So 12.12. 7.00 Za + Marii Moravcovou, dva manžely a příbuzné  
Ne 13.12. 7.00 Za živé a + farníky 3.adv.n. 
Ne 13.12. Záb 8.30 Za Marii Elblovou, manžela a živou rodinu 3.adv.n. 
Ne 13.12. 10.00 Za + Kristinu Kozlovou, manžela, syna, dceru a za celou živou... 3.adv.n. 
Po 14.12. 17.00 Za + syna Lukáše, manžela Josefa, dvoje prarodiče, jejich sour…  
Út 15.12. 6.30 Za živé a + farníky  
St 16.12. 17.00 Za + Annu Besuchovou – výroční  
Čt 17.12. 17.00 Za Aloisii Mašíkovou, dva manžely a snachu  
Pá 18.12. Záb 17.00 Za Miroslava Vavrečku a dvoje rodiče  
So 19.12. 7.00 Za + Josefa Kolaříka, za + rodiče a sourozence  
So 19.12. ČK 16.00   
Ne 20.12. 7.00 Za Františka Miekische, manželku a syna 4.adv.n. 
Ne 20.12. Záb 8.30 Za Františka Dedka, manželku, syna a duše v očistci 4.adv.n. 
Ne 20.12. 10.00 Poděkování P.Bohu za 80 let života, dar zdraví a za živou rodinu 4.adv.n. 
Po 21.12. 17.00 Za + Arnošta Pavlenku – měsíční Zpověď 
Út 22.12. 6.30   
St 23.12. 7.00 Poděkování za dar života, víry a kněžství; prosba o sílu k věrn…  
Čt 24.12. Záb 20.00 Za Josefa Vinárka, manželku, dvoje rodiče a přízeň  
Čt 24.12. 22.00 Za živé a + farníky  
Pá 25.12. 7.00 Za členy Živého růžence – B Zasv.sv. 
Pá 25.12. Záb 8.30  Zasv.sv. 
Pá 25.12. 10.00  Zasv.sv. 
So 26.12. 7.00 Za + Jana Widláka (ned.80 let), manželku, za živou a + rodinu  
So 26.12. Záb 8.30   
So 26.12. 10.00 Za + Ritu Gemsovou – měsíční  
Ne 27.12. 7.00 Za Josefa Michalíka, manželku, syna, zetě a + příbuzenstvo  
Ne 27.12. Záb 8.30   
Ne 27.12. 10.00 Za Adélu Hlubkovou, manžela a dvoje rodiče  
Po 28.12. 17.00 Za + Emila a Marii Ranošovy, za živou a + rodinu  
Út 29.12. 7.00   
Čt 31.12. 16.00 Poděkování za uplynulý rok a prosba o boží požehnání do r.2021  
Pá 1.1.2021 7.00 Statistika farnosti + pobožnost + Te Deum + požehnání NSO Zasv.sv. 
Pá 1.1. Záb 8.30  Zasv.sv. 
Pá 1.1. 10.00 Za živé a + farníky Zasv.sv. 
Pá 1.1. ČK 16.00  Zasv.sv. 
So 2.1. 7.00   
Ne 3.1. 7.00 Za + Marii Koskovou, manžela a děti  
Ne 3.1. Záb 8.30   
Ne 3.1. 10.00   

Poznámka: Kde byl úmysl textem delší, je jeho pokračování znázorněno třemi tečkami. 
 
 
 
 
 



První adventní neděle - žehnání adventních věnců 
 mše svatá v 10 hodin 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ať „ NEDĚLNÍČEK“ vnese do Vašich rodin příjemné,  
pokojné a sváteční chvíle.  
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Vychází vždy první neděli v měsíci za dobrovolný příspěvek.    
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