
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
14.11. (PO) za + rodiče Holbovy a Měřičkovy a + rodinu, s prosbou k Panně Marii o ochranu a 

dar zdraví pro živou rodinu, NL 144 
15.11. (ÚT) za + Annu Naňákovou (20. výročí úmrtí), + manžela a jejich děti a vnuky a za duše 

v očistci, Ná 6 
16.11. (ST) za + Ladislava Ridošku, vnuka Jarečka, dva švagry a rodiče z obou stran, ochranu a 

pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 142 
17.11. (ČT) za rodiče Aloise a Marii Novákovy, za rodiče z obou stran a Františku Holbovou a  
  syna, Ne 87                        
18.11. (PÁ) za Marii Mikuškovou a syna Jaroslava a živou rodinu Mikuškovou, Ne 285 
19.11. (SO) 7:00 za + rodiče Matúšů a Holbovy a ostatní + příbuzné a ochranu a pomoc Boží pro 

živou rodinu, Ná 11 
20.11. (NE) 7:30 za + rodiče z obou stran, + zetě Petra Holbu, za duše v očistci a prosbu o ochra-

nu Boží pro celou živou rodinu, NL 47  
                     9:00 za + Antonína Juřicu, rodiče z obou stran, za + bratry, švagry, sestru a živou 

rodinu Juřicovou, Ne 339 
     10:30 za farníky 

OZNAMY: 33. Neděle v mezidobí 
Z liturgického kalendáře :     -Ve čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

                -V neděli Slavnost Krista Krále 

1. V úterý 22. 11. v 18.30 hod. bude v našem kostele adventní koncert Pavla Helana, vstupné 
dobrovolné. 

2. Připravujeme manželskou obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 26. 11. 2016. Více 
informací na plakátech a přihlásit se můžete v zákristii. 

3. Děkujeme za Vaše příspěvky na sbírku z minulé neděle. Všem srdečné Pán Bůh zaplať. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty, příští týden bude uklízet 

skupina  2. skupina z Nedašova. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle se ohlíží za končícím mimořádným Svatým rokem 
milosrdenství. 
Příští neděli 20. listopadu 2016 v den slavnosti Ježíše Krista Krále zakončí v bazilice sv. Petra ve 
Vatikánu papež František mimořádný Svatý rok milosrdenství. V diecézích se uzavřou brány 
milosrdenství už tento týden. A dál? Má něco následovat? Nebo pro nás všechno (s)končí? 
Svatý rok milosrdenství byl jakýmsi druhem „očkování“. Každý, kdo se Bohu otevřel a s důvěrou 
přijal Kristovo pozvání k odpuštění a novému začátku a k důvěrnému životu s ním, přijal životo-
dárné “sérum“, které posiluje imunitu vůči zlu, strachu, lži, pochybnostem, nejistotě, nejednotě 
i k negativismu všeho druhu. Toto „sérum“ pravdy o Božím milosrdenství, zkušenost prožitých 
svátostí a modliteb má být v nás přítomné ve všem, co máme před sebou. Aby nám pomáhalo 
v naší budoucnosti. 
Abychom nezapomněli, že Ježíš nám i nadále v každé situaci říká: „Neboj se! Nezáleží, kam ses 
ve svém životě dostal. Nezáleží na tom, co jsi v životě pokazil. Pojď, chytni se mne za ruku a 
půjdeme spolu. Vyvedu tě ze všeho, co tě děsí, co tě trápí. Vyvedu tě k radosti. Vysvobodím tě 
z pout, která tě svazují a brání pochopit věci, o nichž ses dosud bál vůbec přemýšlet. Neboj se a 
chyť se mne!“                                                                 Mons. Vojtěch Cikrle - církev.cz              

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

 33. neděle v mezidobí                                                           13. listopad  2016 
 

Rozbitý svět (Lk 21,5-19) 

Max byl opravdu velice šikovný. Chodil do modelářského kroužku a jeho pokojík byl plný všelija-

kých modelů hradů, letadélek a lodí. Do jakého kroužku chodíš nebo bys chtěl chodit ty? Co už 

umíš? Max k modelům nikoho nepouštěl, dokonce si tu i sám uklízel, aby maminka něco neroz-

bila. Zato mladší sourozenci sváděli občas ve vedlejším pokojíčku hlučné šarvátky. A tak se jed-

noho dne stalo, že se rozlétly dveře, do pokojíku vběhla vřískající Agátka, za ní přiletěl velký 

polštář, který vhodili rozdovádění brášci. Polštář smetl modely na zem a holčička na ně upadla i 

s polštářem. Spoustu jich ještě rozšlápla, jak se snažila honem z pokoje utéct. „No počkej, ty 

dostaneš,“ komentovali tu spoušť oba brášci. Když se k večeru vrátil Max domů, zůstal stát ve 

dveřích jako opařený. To přece nemůže být pravda. „Tati,“ zakřičel takovým hlasem, že tatínek 

položil noviny a přiběhl. „Tati, co jim mám udělat?“ Max byl vzteky skoro bez sebe. Co bys mu 

poradil? Táta beze slova popadl Maxe za ruku a seběhli spolu do sklepa. Navlékl Maxovi svoje 

boxerské rukavice a postavil ho před boxovací pytel. „Buš vší silou a tak dlouho, dokud vydržíš“ 

Když už Max nemohl, rozplakal se. Plakal celý večer a sourozenci byli tiší jako myšky. Nanosili 

mu všechny svoje poklady a dobroty a pak už jen tiše seděli kolem. Druhý den ráno Max mlčky 

odešel do školy. Odpoledne byl jeho pokoj uklizený a večer se Max poprvé usmál, když viděl své 

sourozence, jak jsou celí upatlaní od lepidla, sedí v kuchyni na zemi a snaží se rozbité modely 

opravovat. Za pár dní jim úplně odpustil. Dal se totiž do práce na novém modelu, který mu při-

nesl strýc. Co asi stavěl? 

Dnešní evangelium mluví o daleko větších hrůzách, než které se staly v Maxově pokojíčku. Pán 

Ježíš oznámil, že nepřátelé zboří i veliký chrám v Jeruzalémě, dokonce celé město. Lidé na světě 

jsou zlobivější než malí sourozenci, a tak se z televize nebo internetu dovídáme stále o válkách, 

nemocech a jiných neštěstích. Víš o něčem, co se teď stalo? Pán Ježíš nám říká, že se nemusíme 

bát, ale věřit mu, modlit se za dobré věci a být trpělivý. V žádném případě nesmíme začít dělat 

něco špatného, co by někomu ublížilo. Pán Bůh o nás ví a bude nás chránit. 

Hněv je vždycky špatný rádce, proto se zlob jenom krátce.  
Neubližuj, Bůh vše ví, jak věc spravit poradí.                                                                                                                                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------  

Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Čemu nás učí dnešní evangelium? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

Na obrázku je vidět 

uvězněný křesťan. 

Pomůžeš mu najít 

 cestu ven? Pozor ale 

na všechna nebezpečí! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V jednom kostele se 
našel tento starý list 

papíru, na který si 
 zřejmě někdo 

opsal slova evangelisty 
Matouše, která popisují 

Ježíšovu poslední  
večeři. 

Papír časem ztrouchni-
věl a některá místa se 

rozpadla.  
Dokážeš doplnit 

chybějící slova, aby byl 
text úplný? 

 

             PRO DOSPĚLÉ      
 Co znamená, že nás „Bůh bude chránit od zlého“? 
„Bůh je věrný: on vás bude posilovat a chránit od zlého. Ať řídí vaše srdce k Boží lásce a 
k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.“ (srov. 2 Sol 3, 3,5). 
V biblickém textu zní příslib, že nás „Bůh bude chránit od zlého“. Obracet se na Boha s 
prosbou o ochranu od zlého nás učí i sám Ježíš v modlitbě Otče náš. A přesto tolik lidí 
trpí, má těžkosti, setkává se s nemocí a smrtí svých blízkých. Jak to tedy je?  Slyší vůbec 
Bůh naše prosby? A plní vůbec své přísliby? Především: Ježíš nám neslíbil, že nás ne-
moc, bolest i smrt v životě nepotkají, ale slíbil, že v situacích pro nás těžkých bude s 
námi. 
Ochránit od zlého znamená ochránit nás před tím, aby nad námi zlo definitivně nezví-
tězilo a abychom se sami nestali nástroji zla. Tuto Boží ochranu potřebujeme, protože 
u každého z nás může někdy vyjít na povrch ta naše horší stránka, kdy ubližujeme a 
zraňujeme druhé. Kdy převládne závist, žárlivost, sobectví, nenávist, všechno to, čím 
druhé činíme nešťastnými a čím své okolí proměňujeme v místo, kde není druhým dob-
ře nebo dokonce trpí. 
Opakem takového jednání je, když své jednání zacílíme na dobro druhých i dobro svo-
je. Když má navrch naše druhá stránka – radost, pokoj, trpělivost, soucit… 
A máme odkud čerpat. Je to vědomí Boží lásky k nám, kterou Bůh projevuje svým zá-
jmem o nás, svou věrností a milosrdenstvím, velkorysostí, darem svobody. 
Kéž Bůh řídí naše srdce k Boží lásce. (2 Sol 3, 5) 
Je to cesta, na které budeme chráněni od zlého.                                                 víra.cz 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Denně před nebo po mši svaté můžete navštívit naši farní knihovnu, ve které mimo 
jiné najdete:  
Láska a boj - John a Stasi Eldredgeovi (Cesta ke spokojenému manželství) 

V této knize přivádějí manželé Eldredgeovi své čtenáře k samotné podstatě manželství. Popisují 
svůj příběh - od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání 
lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu. Všichni žijeme ve velkém příběhu, který 
se odehrává uprostřed boje. Je pouze na nás, zdali chceme tento boj vést s Boží pomocí, a ote-
vřít si tak bránu do spokojeného manželství. Manželství Johna a Stasi Eldredgeových však ilu-
struje, že to za to stojí. 
 

I darebák má duši - Marie-Angel Carré 

Dramatický životní příběh dvanáctiletého chlapce bez domova, dítěte pařížských ulic, jehož se v 
devadesátých letech ujal dobrovolník Červeného kříže, bratr Marie-Angel, který je autorem této 
knihy. Popisuje chlapcovu nouzi bezdomovce, nebezpečí pařížského podsvětí, které ho obklo-
povalo, hluboké deprese, ale také chlapcovu cestu ke konverzi i nesnáze, které prožíval už po 
přijetí křtu.  
Bratr Marie-Angel tuto knihu napsal jako oslavu kmotrovství a jako "chvalozpěv" na neuvěřitel-
né působení Ducha svatého v životě malého bezdomovce. 
Dnes už dospělý autorův kmotřenec – "zachráněný Bohem" – napsal ke knize krátký úvod.   

http://www.cbdb.cz/autor-29239-marieangel-carre

