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Rok milosrdenství i trochu jinak
Mít milé srdce k druhým lze ukázat mnoha způsoby. Že Bůh má
milé srdce vůči nám, jistě také denně zakoušíme rozličnými
událostmi.
Ale teď, na začátku nového Církevního roku - Roku
milosrdenství – prokažme milosrdenství i sobě a mějme milé
srdce – srdce přející a milující k osobě své.

Několik výroků svatých nás může inspirovat.
Sv. Jeroným – „Neznalost Písma je neznalost Krista.“
Čtěme více Bibli, abychom lépe znali a milovali Krista.
Sv. Pavel – „Neustále se modlete.“
S poznaným Ježíšem buďme více v kontaktu.
Sv. Benedikt – „Modli se a pracuj.“
Život s Kristem ať je zřejmý z každé naší činnosti.
Sv. Jakub – „Víra bez skutků je mrtvá.“
Buďme pro druhé živým svědectvím B. přítomnosti.
Sv. Jan – „Bůh je láska.“
Od této pravdy se nedejme odtrhnout žádnou tělesnou
žádostí, žádným člověkem ani samotným duchem zla.
Otec Bohuslav

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
10.12. 2015
od 09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
14.12.2015
20.00 hod
Téma: Eucharistie – co pro mě osobně znamená?
Čtení Bible
Pondělí

07.12.2015
21.12.2015

19.00 hod
19.00 hod

Dětská schola
Každý pátek

od 16.30 hod

Velká schola
Každý čtvrtek

od 19.00 hod

Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Modlitby Hnutí pro život každý 2. čtvrtek v měsíci
17.00 – 18.00 tichá adorace
18.00 – 18.45 modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše sv. za ochranu nenarozeného života
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
v 16.15 hod přede mši sv. na faře
Modlitby matek
Každou sobotu
( 5., 12., a 19. 12. )

po ranní mši svaté

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Roráty
Od 30.11. budou v našem farním kostele každé ráno roráty. V
pondělí až čtvrtek od 6.45 hod a v sobotu od 7.30 hod. V pátek
budou při večerní mši svaté. Po mši svaté bude snídaně na faře
pro děti a mládež, dospělí káva, čaj. Odchod do školy nejpozději
v 7.40 hod. Děti budou dostávat také samolepky do brožurky.
Lucerničky nebo lampiony děti s sebou.
Srdečně zve a těší se otec Bohuslav
Adventní bohoslužby v Krmelíně
V adventní době se budou konat bohoslužby v kostele sv. Jana a
Pavla v Krmelíně každou středu od 17.30 hod. (2., 9., 16. a 23.12.)
Mikulášské divadlo
V neděli 6.12. v 15.00 jsou všichni malí i velcí srdečně zváni na
pohádkový příběh O dvanácti měsíčkách. Tentokrát se nám
představí děti z Nové Bělé. Dárky označené jménem dítěte si
přineste s sebou
Srdečně zvou Skauti

Adventní putování ke křížku.
Zveme všechny farníky na tradiční Adventní putování ke křížku.
Sraz 20.12. v 16 hodin u kostela sv. Floriána v Proskovicích.
Trasa je nenáročná, vhodná i pro malé děti. Vezměte si teplé
oblečení a baterku nebo lucerničku.
M. Menšík
Pozvání na vánoční příběh
Zveme vás všechny dne 26. 12. 2015 v 18,00 hod. do
krmelínského kostela na Příběh o Vánoční Naději, který si
připravily děti z krmelínského spolča. Jste všichni srdečně zváni.
Jana Paličková
Vánoční koncert v Proskovicích
V sobotu 26.12. v 16.00 hod se uskuteční v kostele sv. Floriána
v Proskovicích. Vánoční koncert. Hrát a zpívat bude
instrumentálně vokální soubor Catala.
Srdečně zvou Proskovičtí farníci
Aerobik
Každou středu

VÁNOCE

18.30 hod

VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

Svátost smíření
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto
dny:
Čtvrtek
Sobota

17 12. 2015
19.12. 2015

od 16.00 do 19.00 hod
od 09.00 do 12.00 hod
a od 14.00 do 16.00 hod

Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá:
Štědrý den

24. 12. 2015
06.55 hod
15.00 hod
22.00 hod

Slavnost Narození Páně 25. 12. 2015
07.30hod
10.00hod
Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2015
07.30 hod
10.00hod

Ranní chvály
Mše svatá s otvíráním
Betléma
Vigilie Slavnosti
Narození Páně
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá

25. 12. a 26. 12. bude možnost navštívit jesličky v našem farním kostele od 11.00
hod do 17.00 hod.

Krmelín:
Štědrý den
Sl. Narození Páně

24. 12. 2015
22.00hod
25. 12. 2015
08.45hod

Půlnoční mše sv.
Slavnostní mše sv.

Sv. sv. Štěpána
Proskovice:
Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána

26. 12. 2015
08.45 hod
24. 12. 2015
22.00 hod
25.12. 2015
10.00 hod
26. 12. 2015
10.00 hod

Svátek sv. Silvestra 31. 12. 2015
Stará Bělá
17.00 hod
23.30 hod
24.00 hod
Krmelín

16.45 hod

Slavnostní mše sv.
Půlnoční mše svatá
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Předpůlnoční adorace
Přípitek na faře
Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok

Informace o bohoslužbách na: www.starabela.farnost.cz
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Cyklus přednášek
pokračuje v měsíci prosinci přednáškou Mjr. Zdeňka Uhra „Islám a
my“. Kdy? V neděli 13.12. 2015 v 15.00 hod v Katolickém domě.
Betlémské světlo, Živý betlém a sbírka dárků pro děti
Skauti v letošním roce opět přinesou Betlémské světlo.
Jeho odpálení bude možné:
Ve skautské klubovně: 22. 12. od 17 hod. a 23.12 8,00 – 10. hod.
před farním kostelem v. Jana Nepomuckého:
24.12. Po ranních chválách, po půlnoční mši svaté a od 16,15 hod.
u Živého betléma.

Více informací na plakátech v předsíni kostela sv. Jana Nepomuckého
ve Staré Bělé. Kontaktní osoba: Hana Miklošová, 732 265 141.
Skauti opět zvou všechny rodiny s dětmi k Živému betlému před farní
budovou 24.12. od 16,15 hod. Bude zde možnost odpálit si Betlémské
světlo za poslechu koled. Kontaktní osoba: Martina Hořínková, 732 478
357.
Na Štědrý den při mši svaté v 15,00 hodin budou skauti pořádat
sbírku dárků pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou umístěny
se svými matkami v azylových domech. Tyto dárky budou ještě na
Štědrý den rozvezeny do azylových domů (Armáda Spásy, Charita
Ostrava, Slezská Diakonie a Centrum soc. služeb v O Porubě). Děti nejvíce potřebují: stolní hry (pexeso, karty, člověče
nezlob se, …), psací potřeby (pastelky, fixy, …), výtvarné potřeby
(tempery,
plastelínu,
štětce,…), pouzdro,
pohádkové
knížky, plyšové hračky. Kontaktní osoba: Hana Miklošová, 732
265 141.

Den otevřených dveří a Adventní koncert Biskupského gymnázia
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 9. prosince 2015 od 9. do
16. hodin Den otevřených dveří, srdečně zveme širokou veřejnost a
zejména zájemce o studium. Na našem gymnáziu je možné studovat
ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Další možnost
prohlédnout si prostory gymnázia a informovat se o obsahu studia
nabízíme ještě 21. ledna 2016 také od 9. do 16. hodin. Informace o
dění na Biskupském gymnáziu najdete na webu školy www.b-g.cz
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá pro širokou veřejnost
tradiční Adventní koncert, který se uskuteční 10. prosince 2015 od
17:00 hod v kostele sv Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci. V
programu vystoupí také sbor učitelů Biskupského gymnázia v
Ostravě.
Pavel Stuchlý učitel Biskupského gymnázia v Ostravě
pavel.stuchly@gmail.com

, tel.:776

167 435

Pomoc lidem trpícím Sýrii
Finanční sbírka ve prospěch lidí trpících občanskou válkou
v Sýrii proběhne v římskokatolickém kostele se Staré Bělé v neděli
13. 12. 2015, a to v průběhu obou mší- od 7.30 i od 10 hod. Před
bohoslužbami i po nich budou navíc v předsíni kostela prodávány
výrobky s vánoční tématikou (ozdoby, svíčky, přání, textilní výrobky,
perníky atd.) a vybrané peníze budou přidány ke sbírce. Pokud by
někdo chtěl nabídnout své výtvory, pěstitelské i pekařské
výsledky ve prospěch daného účelu, bude vítán a může je nechat
do 11. 12. 2015 v sakristii kostela, nebo předat kontaktním osobám
(Vojtěch Vlček- vojtechvlcek@seznam.cz nebo Pavel Stuchlý
pavel.stuchly@gmail.com). V kostele ve Staré Bělé budou také
nainstalovány informační panely o činnosti Charity ČR v Sýrii a
Jordánsku.
Výtěžek sbírky bude zaslán Charitě ČR, která provozuje v Sýrii
ve spolupráci s polskou organizací Polska Akcja Humanitarna už
několik let aktivity humanitární pomoci zdejším lidem zasaženým
válkou. Pracovníci Charity ČR zajišťují léky a lékařskou pomoc

cca 5000 osobám ve dvaceti
lokalitách mezi provinciemi Hama a Idlieb, poskytují potraviny a
jednorázové poukázky na oblečení a vybavení do domácnosti
stovkám osob, prchajícím před válkou v Damašku a okolí.
Svým příspěvkem pomůžete zmírnit utrpení lidí často živořících
v jejich vlasti v přesídleneckých táborech a vystavených téměř denně
hrůzám války.
Vojtěch Vlček

Příběh z dnešní Sýrie (zdroj Charita ČR)Hrdiny našeho příběhu je
rodina XXX, která žila v krásném horském městečku zvaném
Yabrud, ve velkém domě. Žila si šťastně, zkrátka jako každá velká
syrská rodina obklopena mnoha příbuznými a přáteli, žijící v tichu
okouzlující přírody a která nikdy nepoznala válku.
Jednou ale do vesnice vpadly ozbrojené skupiny, které s sebou
přinesly jen zmar a utrpení. Zajali otce přímo před očima jeho dětí,
které tomu nedokázaly zabránit. Otec byl bit a urážen. Propustili ho
až poté, co jeho rodiče zaplatili výkupné. Naše rodina pak
z městečka odešla do města Jaramana v Damašku. Zůstaly jí pouze
vzpomínky na domov a naděje, že se brzy vrátí zpět. Pronajali si
malé obydlí, neboť nájemné bylo drahé, a kvůli výkupnému jim
stejně nezbylo peněz nazbyt. Bohužel se jim však smůla lepila na
paty i dál. Matka a synáček zemřeli při bombardování Jaramany.
Toto neštěstí podlomilo zdraví otce ještě více. Práceschopná je nyní
jen prostřední dcera.
Když jsme je navštívili, dívka s námi hovořila o své matce a
bratříčkovi, kteří jsou už v nebi. Oči se jí leskly a hlas třásl, když
nám ukazovala fotografie matky stojící vedle bratra, neboť spolu byli
zaživa a spolu jsou teď i ve smrti. To je jedna z tragédií této chmurné
války, jež dopadá na naši zemi a z našich rodin dělá své oběti. Naší
rodině jsme poskytli oblečení. Vřele nám za pomoc děkovali. Byli
vděčni za to, že jsme je nevynechali.
Po stopách svatého Pavla – apoštola
ŘKF Stará Bělá a ŘKF Nový Jičín zve na velké putování „ Po
stopách svatého Pavla – apoštola“.
Během poutě navštívíme mimo jiné Kavalu – přístav, kde apoštol
přistál poprvé na cestě do Evropy, Filipy – místo vězení sv. Pavla,
další místa jeho působení – Korint, Atény, Soluň, mnoho dalších
míst spojených s křesťanstvím – Meteory, Igoumenitsu, Dión,
Mykény, Nauplio, Epidauros, Delfy aj.
Součástí poutě je i 24 hod. cesta na lodi z Itálie do Řecka a 12 hod
cesta lodí nazpět. Pouť zakončíme v Římě na místě zvaném Tre
fontáne – stětí apoštola Pavla.

Samozřejmě, že bude i čas na prohlídku Říma a vstup do Svaté
Brány otevřené v Roce milosrdenství, jak jej vyhlásil sv. otec
František.
Cena orientační: 15.000,- až 16.000,- Kč – bude upřesněna do konce
roku, rovněž i doba poutě.
Pouť doprovází několik kněží a také odborník na Řecké dějiny –
středoškolský učitel.
Zájemci hlaste se u pana Petra Bartuska nebo přímo na faře. Záloha
8.000,- Kč.
Na jaře proběhne setkání účastníků poutě s podrobným popisem a
foto ukázkami.
Sv. Pavel dostal právem jméno Apoštol národů. Zvlášť vděčná za
své křesťanské kořeny mu má být Evropa. On byl první, kdo
křesťanství do Evropy donesl a hlásal.
Je dobré pro posílení své osobní víry vstupovat osobně do stop těch,
kteří svou víru dobře žili a zároveň také šířili.
Apoštol Pavel zanechal takové stopy, do kterých můžeme i po 2000
létech vstupovat a oživovat svou víru i radost z toho, že můžeme víru
předávat dál.
Na takové putování Vás zvu.
Otec Bohuslav
Potravinová banka – poděkování
Potravinová banka v Ostravě si dovoluje touto cestou mnohokrát
poděkovat všem farníkům, otci Bohuslavu Novákovi a pastorační
asistentce. Za projevenou ochotu, vstřícnost a štědrost při aktivním
zapojení do sbírky potravin pro potřebné, která proběhla v měsíci
říjnu v rámci akcí konaných u příležitosti Mezinárodního dne za
vymýcení chudoby.
Výtěžek sbírky ŘKF Stará Bělá je 142 kg potravin.
Potravinová pomoc ze všech uskutečněných sbírek byla v průběhu
měsíce listopadu rozdána matkám a dětem v azylových zařízeních,
osobám bez přístřeší, lidem v nouzi a ostatním potřebným osobám
v rámci města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
S úctou a díky
Irena Mrázková, zástupkyně Potravinové banky v Ostravě

Poděkování
Srdečné a vřelé díky všem, kteří se zapojili do letošní přípravy a
průběhu setkání farníků. Jmenovitě paní Markétě Nováčkové a
paní Markétě Jurišicové, které se ochotně ujaly organizace, paní
Martě Olšovské za nácvik divadla, všem, kteří ochotně přispěli
buchtou či přiložili ruku k dílu při chystání stolů, občerstvení,
obsluze, úklidu, biřmovancům….
Bez jejich obětavé pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit.

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Kniha Chatrč Williama Paula Younga je velmi zvláštním
příběhem o utrpení a odpuštění.
Vypráví o muži, jehož malá
dcerka je během rodinného výletu
unesena a při policejním pátrání
se najdou jen její zakrvácené šaty
ve staré chatrči... Několik let po
oné tragické ztrátě najde hrdina v
poštovní schránce podivný vzkaz:
výzvu, aby přišel do chatrče.
Podepsán "taťka". Po velkém
váhání se rozhodne chatrč
navštívit, žene ho také zvědavost
zjistit, kdo je onen "taťka".
Polorozpadlá chatrč se najednou
mění na krásný dům, ve kterém
nachází... Ale to už si musíte
přečíst sami! Kniha se čte jedním
dechem!
Čtenářka
Připomínám, že celý obsah knihovny včetně anotací naleznete na
stránkách: www.farni-knihovna.webnode.cz

PŘÍBĚHY A MYŠLĚNKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Legenda o vánoční hvězdě
Nejen u nás, ale také na americkém světadílu jsou Vánoce velkým svátkem.
V Mexiku se lidé těší, že si oblečou své nejkrásnější šaty, vystrojí si
hostinu a vzájemně se obdarují drahými a krásnými dárky. Něco
podobného se ostatně děje ve velké části světa.
Ale i v Mexiku žijí lidé, kteří si nemohou dovolit oslavit ani Vánoce.
Jednou z nich, možná nejchudší ze všech, byla Inés, drobná a malá
indiánská holčička s velkýma černýma očima ve snědém obličeji. I o
Štědrém dnu bloumala bosa po velkém tržišti a s očima dokořán si
prohlížela hojnost dobrot všeho druhu: barevné ovoce, sladkosti, pečené
krůty a husy, …..
Nic z toho si Inés nemohla dovolit koupit. Jediným jejím bohatstvím byl
úsměv a občas se ji podařilo prodejce obměkčit natolik, že jí ždibec nějaké
té pochutiny darovali.
Maminka jí ušila šaty s velkou kapsou na břiše, do níž si Inés ukládala
všechno, co dostala. Pečlivě si kapsu hlídala, aby z ní nic nevypadlo,
protože jídlo nebylo určeno jen pro ni, ale také pro malé sourozence a
nemocnou maminku. Ti všichni na ni čekali doma.
Inés bystře našla zdravý kus ovoce i mezi odpadky a hbitě ho zachránila
z hromady, aby neskončilo na smetišti.
O Štědrém večeru se vracela s kapsou naditou víc než obvykle.
Tentokrát se všichni dobře pomějí. Ale Inés se ani trochu neradovala. Měla
totiž své malé, tajné trápení.
V Mexiku lidé o Vánocích zachovávali milý obyčej – o Štědrém večeru
všechny děti z města nesly květinu Ježíškovi do kostela a soutěžily, kdo mu
daruje ten nejkrásnější květ.
Inés by si moc přála také Ježíškovi něco přinést. Dokonce snila o tom,
že mu právě ona, chudá indiánská holčička, dá nejkrásnější květinu ze
všech. Ale kde by sehnala květinu, když neměla peníze ani na jídlo? Viděla
sice nějaké na balkonech zdobených tepaným zábradlím a moc se jí líbily,
jenomže kradenou květinu nemůže Ježíškovi přinést.
Myslela na to, jaké dobroty má pro své bratry a sestry a jakou z nich
budou mít radost, ale domů se jí ještě nechtělo. Chodila po městě sem a
tam. Hledala květinu, tu nejkrásnější ze všech, kterou dosud spatřila jen ve
svých představách.
Cesta domů vedla kolem zbořeniště. Občas se mezi kameny objevilo pár
zelených lístků s barevnými květy. Třeba právě tam najde květinu pro
Ježíška.
Opatrně našlapovala mezi rozvalinami.

Prošla je křížem krážem, hledala pod každým kamenem, ale nic nenašla,
ani jediné poupátko.
Mezitím se téměř setmělo. Maminka se sourozenci už na ni jistě
netrpělivě čekají. Musí se vrátit domů.
Ještě se naposledy rozhlédla. V jednom koutě si všimla rostlinek, které
měly lesklé zelené lístky rozprostřené jako okvětní plátky.
Chvatně se sehnula a několik jich utrhla. Sestavila z nich malou
kytičku, aby byly co nejhezčí, ale stále to nebylo ono. Inés s povzdechem
rozvázala stuhu, kterou nosila ve vlasech, to nejhezčí, co měla, a vytvořila
z ní kolem zelených lístků mašli.
Se zalíbením si kytičku prohlížela. „ Ta se Ježíškovi určitě bude
líbit,“ pomyslela si. „S červenou stužkou vypadá opravdu nádherně.“
Mezitím se setmělo a Inés zamířila domů. Když procházela kolem
kostela, všimla si, že dveře jsou otevřené dokořán. „Teď tam ještě určitě
nikdo nebude,“ napadlo ji. „Všichni jsou doma a květiny budou nosit až
po večeři.“
Tiše, jak byla bosky, vklouzla dovnitř i s plnou kapsou ovoce a
zeleniny. Lehce jako stín proběhla po straně mezi sloupy až k místu
zalitému světlem. Právě tam ležela na vyšívaném polštáři soška Ježíška.
Se slzami v očích se podívala na svou kytičku ze zelených lístků a
řekla: „Dám ti je teď. Nemůžu přijít potom s ostatními. Styděla bych se ti
ji přinést. Snad se ti bude aspoň trochu líbit.“
Kostelem se rozezněly obdivné výkřiky. Inés sebou leknutím trhla.
Kolem ní stálo několik lidí a s údivem hledělo na její kytičku.
„To jsou krásné květiny…. Kde jsi je našla? Ještě nikdy jsem nic
podobného neviděl.“ Inés sklonila hlavu a překvapením zapomněla
dýchat. Zelené lístky zčervenaly a měly nádhernou jasnou barvu. Malé
kuličky uprostřed nich naopak zezlátly.
Děvčátko nesměle položilo drahocennou kytičku rudo-zlatých hvězd
Ježíškovi k nohám a utíkalo domů.
Samým štěstím ji připadalo, jako by ani neběžela, ale letěla. Teď si
byla jistá, že Ježíši její dárek udělal radost, protože proměnil obyčejné
listí v nejkrásnější květ v celém Mexiku – ve vánoční hvězdu.
A červené hvězdy se zlatým středem dodnes o Vánocích připomínají
celému světu zázrak víry jedné chudé mexické dívky.
Z knihy Bruno Ferrero : Vánoční příběhy pro potěchu duše
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka lednového čísla je do 21.12.2015.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

1.
2.
3.

06.45
06.45
06.45

Za živou rodinu s prosbou o dar zdraví.
Za Františka Wernera, manželku, živou a zemřelou rodinu.
Za + Eduarda Kopku, manželku Antonii, syna a dcery.

4.
5.

06.45
07.30
18.00
07.30
10.00
06.45
06.45
18.00
06.45
06.45
18.45
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.45
06.45
06.45
15.00
22.00
07.30
10.00
07.30
10.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
17.00

Za Jana a Ludmilu Pasečné, živou rodinu a duše v očistci.
Za Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.

6.
Ne
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ne
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ne
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ne
28.
29.
30.
31.

Za + Oldřicha Zrníka a Antonína Vysoudila, živou a + rodinu Zrníkovu a Vysoudilovu.

Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na katedrálu
Za + rodinu Bukovsku, Novákovu, bratra, švagrové a duše v očistci.
Roráty + mše svatá.
Sl. Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Za + P. Dr. Pavla Forgače.
Za + Viléma Šindla, za + rodinu Ducháčkovu a živou rodinu.
Za + Antonína Mertu.
Za ochranu nenarozeného života.
Za + děti a živou rodinu.
Za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu Svěchovu a Hořínkovu.
Za + Lucii Kozubkovou, manžela a živou a + rodinu.
Za Vratislava Sýkoru, rodiče, bratra a živou i zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na lidi postižené válkou v Sýrii.
Za + Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagry, rodiče a rodinu Dluhošovu.

Za + rodinu Kozubkovu a Zdráhalovu.

Za + Jiřího Madara a dlouho nemocnou maminku Marii Burešovou, která se dožívá 94 let.

Za + Cyrila a Karlu Chmelařovy a Karlu Sovákovu.

Za uzdravení a Boží ochranu.
Mše svatá
Za + rodiče Stuchlíkovy, Olšákovy, prarodiče a duše v očistci.
Za farníky.
Za pana Jaroslava Kokeše, manželku, syna a živou rodinu.

Za rodinu Foltovu, za dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovu.
Za + Jana Mrvu a živou rodinu.
Za děti z naší farnosti.
Štědrý den
Za farníky
Mše svatá.
Slavnost Narození Páně
Za + Miladu Pardýlovou, její rodinu a duše v očistci.
Za + Štěpána Holaina, manželklu Annu a pravnuka Tomáše.
Mše svatá
Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdenka.
Za farníky
Sbírka na kostel
Za + Karla Lyčku, zetě Ing. Václava Rozehnala a duše v očistci.
Za Emila Nováčka, manželku, sourozence a duše v očistci.

Za Viléma Šindla, manželku, rodiče a vnuka.
Na poděkování za uplynulý rok.

