
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
13. 11.  (PO) 7:00 Za + rodinu Fojtíkovou, duše v očistci a pomoc Boží pro ž. rodinu, NL 78 
14. 11.  (ÚT) Za + rodiče Gáborovy a ochranu Panny Marie pro celou ž. rodinu, NL 112 
15. 11.  (ST) Za všechny + z rodiny Švachovy, Grigerovy, za dožití 45 let manželství, pomoc  
  Boží pro celou živou rodinu, Ne 193 
16. 11.  (ČT) Za + rodiče Ptáčkovy a živou rodinu, Ne 3 
17. 11.  (PÁ) Za + Jana Kozubíka, syna Zdeňka, za dar zdraví a Boží ochranu pro ž. r., Ne 183 
18. 11.  (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti při příležitosti  
  50-ti let manželství, za + rodiče s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie  
  pro celou živou rodinu, Ná 11 
19. 11.  (NE) 7:15 Za + rodinu Kolínkovou a duše v očistci, Ne 69 
  9:00 Za + Marii Nevrlkovou (1. výročí úmrtí), manžela, vnuka a celou + rodi-                       
  nu, Ne 229 
  10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 32. neděle v mezidobí 

Z Liturgického kalendáře:  Ve čtvrtek Památka sv. Anežky České, panny 

 V pátek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
1. V pondělí bude mše svatá v 7.00 hod ráno. Odpoledne zveme na fatimskou pobožnost do 

Brumova. 
2. Ve čtvrtek zveme děti na misijní klubíčko v 16.00 hod na faru. Budou se dělat vánoční ozdoby, 

doneste si prosím dřevěné kolíčky. 
3. V pátek po mši svaté budou chvály. 
4. Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela. 
5. Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na charitu. 
6. Na dofinancování oprav kostela nám zbývá doplatit kolem 50 000 Kč plus odměna projektan-

tovi. Proto příští týden uděláme sbírku na opravu kostela, abychom doplatili dluhy a nepřená-
šeli je do dalšího roku. Budu vděčný za vaši finanční pomoc. 

7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude 
uklízet 2. skupina z Návojné. 

8. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
„Eucharistie je podivuhodná událost, ve které se zpřítomňuje Ježíš Kristus, náš život. Účast na mši 
»je opakovaným prožitím umučení a výkupné smrti Páně. Je to teofanie: Pán se zpřítomňuje na 
oltáři, aby se obětoval Otci ke spáse světa« (Homilie při mši v kapli Domu sv. Marty, 10. února 
2014). Pán je tam s námi přítomen. Častokrát tam však přicházíme, a zatímco kněz slouží eucha-
ristii, díváme se kolem a bavíme se mezi sebou. Avšak nejsme to my, kdo u něho slouží. To Pán! 
Kdyby sem dnes přišel prezident republiky nebo někdo, kdo je ve světě velmi důležitý, zajisté 
bychom se k němu všichni chtěli přiblížit a pozdravit jej. Pomysli však, že když jdeš na mši, je tam 
Pán! A ty jsi roztěkaný a bloumáš... Tam je Pán! Na to musíme myslet. Někdo řekne: »Otče, ale 
mše jsou nudné.« - Co říkáš? Že Pán je nudný? - »Ne, ne mše. Kněží.« - »Kněží ať se obrátí, ale Pán 
tam je!« - Jasné? Nezapomeňte. Účast na mši je »opakované prožití umučení a výkupné smrti 
Páně«.                                                                                                                               (papež František) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

32. neděle v mezidobí                                                 12. listopad 2017                     
 

        PODOBENSTVÍ O DESETI DRUŽIČKÁCH (Mt 25, 1 - 13) 
Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům příběh: „S nebeským královstvím je to jako s 
deseti družičkami, které byly pozvány na svatbu. Ženich měl ale přijet až pozdě v noci, a 
tak na něj musely dívky čekat. Vzaly si proto s sebou lampy. Některé z těch družiček byly 
moudré a kromě lamp si vzaly i olej do zásoby, aby ho mohly v noci do lampy doplnit. 
Jiné z nich byly nerozumné a náhradní olej si nevzaly. Když ženich dlouho nepřicházel, 
začaly všechny podřimovat. Uprostřed noci se strhl křik: „Ženich je tady! Už přijel! Jděte 
mu naproti!“ Tu všechny družičky vstaly a začaly si upravovat lampy, aby jim dobře svíti-
ly. Ty nerozumné dívky prosily moudré: „Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.“ 
Ale moudré dívky jim odpověděly: „Nemůžeme vám dát, nemáme tolik. Nestačilo by pak 
ani nám, ani vám. Dojděte si raději olej koupit.“  Nerozumné dívky se tedy vydaly koupit 
olej, ale jakmile odešly, přišel ženich. Moudré dívky s ním vešly na svatbu. Později pak 
přišly i ty nerozumné dívky a chtěly jít dovnitř. Ženich jim ale odpověděl: „Nebyly jste tu, 
když jsem přišel. Já nevím, kdo jste, neznám vás.“ Nakonec řekl Pán Ježíš: „Buďte připra-
vení, protože nevíte, kdy k vám přijdu.“ 

 
 
 
 

Deset panen  
Pane Ježíši, podobenství 
této neděle nám říká, že 
přípravu na tvůj příchod 

je potřeba brát  
zodpovědně. Pomoz nám 
dobře prožít každý den, 
dělat to, co dělat máme, 
neodkládat nepříjemné 

povinnosti, myslet víc na 
druhé a počítat s tvou  

pomocí. Amen. 
 

 
 
 



 
 

Dnes jsme četli podobenství o 
družičkách, které měly provázet 

ženicha na svatbu. Poznáš,  
které měly v lampách dost oleje 

a které ne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Co je skryté na tomto obrázku zjistíš, 
pokud vybarvíš obrázek správně pod-
le návodu dole. 

 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ      
Nechat se naplnit Láskou  
(Mgr. Ludmila Novotná - matka 3 dětí; provozuje domácí školu) 
Ráda bych se s vámi podělila o některé myšlenky z knihy Poustevník, která mne velmi oslovila 
svojí otevřeností, jednoduchostí, pravdivostí a hloubkou zároveň. Častokrát se lopotím každo-
denností a vší silou se snažím být milá, spravedlivá a všeobjímající. Žel, není to vůbec snadné a 
mnohdy jsem na svoje okolí, především na svoje nejbližší, podrážděná, netrpělivá a nepříjemná. 
Nejvíce to samozřejmě odnáší manžel. Ten nejbližší. K lidem vzdálenějším to mívám více pod 
kontrolou, ale i tam se někdy nezadaří. Když se mi dostala do ruky kniha Poustevník, velmi se mne 
dotkly její myšlenky. Uvědomila jsem si, že se snažíme být správnými křesťany, hledáme způsoby, 
jak dobře žít a naplňovat dokonalý obraz věřícího člověka, ale častokrát se nám to nedaří a my 
selháváme. Kniha mi znovuotevřela a připomněla kontrast našeho snažení a Boží lásky. K naplnění 
jakéhosi našeho vysněného obrazu dokonalosti však čerpáme ze špatného zdroje. Jsme nedoko-
nalí, chybující a příliš spoléháme na svoje lidské úvahy, na svůj rozum, sílu a prostředky. Jsme 
jenom lidé a není možné od sebe očekávat dokonalost a myslet si, že nikdy nebudeme chybovat, 
že nikdy neselžeme a neuděláme chybu. Když se nám přihodí, že vnímáme naše selhávání a vidí-
me, že k vysněnému obrazu máme hodně daleko, ztrácíme naději. Přichází zklamání a po čase i 
vyčerpání z věčného snažení se. 
Při čtení knihy Poustevník se mi připomněla stará a jednoduchá pravda, která právě v tom našem 
lidském snažení mnohdy chybí.  Začátkem všeho není milovat Boha, ale dovolit Boží lásce, 
aby zaplavila náš život. 
Pro své neustálé snažení a usilování o dosažení jakéhosi vlastního obrazu o správném křesťanovi 
spoléháme právě na svoje síly a nedáváme prostor Bohu, aby nás zaplavil svojí obrovskou, moc-
nou a nadpozemskou láskou. Přitom právě jeho láska je pro nás tím pravým zdrojem. Jedině když 
se necháme naplnit Boží láskou, máme šanci alespoň trochu uspět. Necháme-li Boha, aby nás 
naplnil svojí láskou, budou přicházet další věci ve správný čas a na správné místo. Teprve skrz Boží 
lásku v nás může dojít k proměně. Není to naše láska, ale to, že v nás žije Boží láska. 
Někdy není snadné se Boží lásce otevřít a nechat se naplnit. Poustevník říká: „je velký rozdíl mezi 
tím, když člověk ví, že je milován, a když prožívá, že je milován. Pouhá znalost nestačí. Ta nikoho 
trvale a zásadně nezmění, ale prožitek ano, zvláště, je-li dostatečně hluboký a dlouhý.“ 
Kudy vede cesta k tomuto zdroji? Duchovní, který se s poustevníkem setkává, znovuobjevuje 
jedinou, tak známou a přesto tak opomíjenou cestu, modlitbu. „Vše ukazuje zpět k modlitbě, jiná 
cesta vpřed není.“ Hovoří spolu o tom, jak prožít opravdovou modlitbu. Takovou, která nám ote-
vře cestu k Bohu a Bůh nás tak bude moci naplnit. Modlitba vytváří prostor k tomu, abychom 
mohli nechat vejít Boží lásku do našich životů a ta aby mohla činit změny v nás samých i ve skut-
cích, které činíme, o které se snažíme. 
Moc bych si přála stále a živě ve svém srdci nosit vědomí, že: „Boží láska je jediná moc, která 
dokáže naše srdce proměnit, a modlitba je jediný bezprostřední nástroj, jak se s touto láskou 
dostat do kontaktu.“ Modlitba je cesta, jak se otevírat Bohu, Boží lásce a jak se nechat proměňo-
vat. Je třeba hledat vztah s Bohem a být k němu otevření. Nemůžeme přijmout lásku od někoho, 
koho neznáme, a modlitba je k tomuto poznání cesta. Osobní modlitba s Bohem, jejíž součástí 
je adorace, díkůčinění, pokání, naslouchání a prosby. 
Nechť je tedy naše cesta znovuobjevování modlitby jako cesty k naplnění Boží láskou vždy pří-
tomná a živá. Věřím, že potom se naše pozemské lopocení stane méně vyčerpávajícím, únavným, 
naše kroky budou mít hlubší smysl a přijdou snad i chvilky plnosti, radosti a naplnění. 

http://www.rodinnyzivot.eu/index.php/napln-casopisu/t%C3%A9ma-%C4%8D%C3%ADsla/70-chl%C3%A9b-%C5%BEivota/241-nechat-se-naplnit-l%C3%A1skou

