
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
21.11. (PO) za + Jana Kozubíka (10. výročí úmrtí) a + syna Zdeňka a za Boží pomoc a 

ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 183 
22.11. (ÚT) za + rodiče Marii a Jaroslava Macháčovy, ochranu a pomoc Panny Marie 

pro živou rodinu, NL 133 
23.11. (ST) na poděkování za dožití 70-ti let, za + manžela, + rodiče z obou stran,          

+ bratra a za živou rodinu Fojtíkovou, Ne 102 
24.11. (ČT) za + rodiče Holbovy a Miklasovy, jejich + syna a zetě, sourozence a ochranu 

a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 77 
25.11. (PÁ) za + rodiče Fojtíkovy a za dar zdraví a Boží požehnání pro ž. r., Ne 363 
26.11. (SO) 7:00 za + Anežku Gašpárkovou, + rodiče Vaculíkovy a Gašpárkovy a za 

ochranu a dar zdraví od Panny Marie pro celou ž. r. Gašpárkovou, NL 46 
27.11. (NE) 7:30 za + Annu a Františka Holbovy, syna Josefa, dvoje + prarodiče, všechny 

jejich + děti a za sílu Božího milosrdenství pro celou živou rodinu a na jistý 
úmysl, Ne 105 

 9:00 za + Marii a Františka Šánkovy, sestru Marii, švagry Petra a Josefa, + 
Aloise Kolínka a ostatní příbuzné a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou 
rodinu, Ná 42 

 10:30 za farníky 

OZNAMY:   34. Neděle Krista Krále 

Z liturgického kalendáře : 

- V pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. 

- V úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice. 

- Ve čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dung-Lacam kněze a druhů, mučedníků. 

- Příští neděle je první adventní, liturgický rok A. 

1. V pondělí v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko. 
2. V úterý 22. 11. v 18.30 hod. bude v našem kostele adventní koncert Pavla Hela-

na, vstupné dobrovolné. 
3. Připravujeme manželskou obnovu v naší farnosti, která se uskuteční                  

26. 11. 2016. Více informací na plakátech a přihlásit se můžete v zákristii. 
4. Všem srdečné Pán Bůh zaplať za příspěvky do sbírky na charitu z minulé neděle. 
5. Od tohoto týdne máme nové internetové stránky, naleznete je jako 

www.farnostnedasov.cz 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 2. skupině z Nedašova, příští týden bu-

de uklízet 1. skupina z Návojné. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pokud chcete najít Boha, hledejte jej tam, kde je skrytý:                

v nejpotřebnějších, nemocných, hladových a vězněných.                                                                                                 

                                           (Tweet papeže Františka z 13. listopadu)              

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
 slavnost Ježíše Krista Krále                                                   20. listopad  2016 

 

Král Mesiáš (Lk 23,35-43) 

Krásný dlouhý plášť, koruna, žezlo, trůn, palác, rádcové, armáda, námořnictvo, služebnictvo - o 

kom mluvím? Jak jste to poznali? Jsou ještě dnes v některých zemích králové? Chodí ale moder-

ně oblékaní a nenosí ani korunu, ani žezlo, to mají na sobě jen jednou - při slavnostním obřadu 

jejich korunovace. Král se může dokonce převléknout do obyčejných šatů a pořád zůstává pa-

novníkem. Může se každý člověk stát králem? Samozřejmě, že ne, to je opravdu jen 

v pohádkách. Jednak musí mít dobrou rodinu - své předky, tedy dědečky, pradědečky, prapra…, 

kteří byli pro všechny lidi nějak užiteční a důležití. Jednak musí mít hodně spojenců - kamarádů, 

kteří si ho za krále vyberou. Úplně nejjistější je, když je synem krále, to na něj přechází kralování 

samo, jakmile mu otec předá vládu. 

Když vojáci přišli pro Pána Ježíše, aby ho ukřižovali, trochu se napřed báli. Co kdyby se na ně 

odněkud vyřítilo silné Ježíšovo vojsko? Slyšeli, že Ježíš dělal zázraky - co kdyby použil svou ta-

jemnou moc a použil ji proti nim? Vojáci byli pohané, a ti jsou hodně pověrčiví, báli se všelijakých 

strašidel. Taky nevěděli, jak budou reagovat lidé v ulicích - nebudou svého krále bránit? Pro 

jistotu se pořádně ozbrojili a zavolali posilu. Ale Pán Ježíš vůbec nic na svou obranu neudělal. Co 

se mu pak stalo? Nechal se přibít na kříž. Ježíšovi kamarádi dostali strach a vojáci naopak odva-

hu. Začali se mu posmívat. Byli hloupí. Nikdo z nich neznal slavnou Ježíšovu rodinu, jeho ro-

dokmen. Víš, co to je? Nikdo z vojáků nečetl proroctví, že právě v těchto letech je Mesiáš Ježíš 

jako král mezi lidmi. Nikde neviděli žádné dvořany ani služebníky, kteří by ho chránili a doprová-

zeli. A vojáci už vůbec netušili, že Bůh, král celé země i nebe, je Ježíšův Otec. 

Byli tam i židovští velekněží z chrámu. Ti sice hodně věcí věděli, ale Ježíš se jim nelíbil. Chtěli, aby 

on je poslouchal, a mračili se, když jim vysvětloval, co dělají špatně. Ti se mu také posmívali. Byli 

rádi, že umře a oni budou mít pokoj. Poslouchal jsi, kdo tam ještě byl? Dva špatní muži, kteří byli 

potrestaní za to, co zlého udělali. A představ si, že jeden z nich poznal v Ježíši krále. Poznal ho 

proto, že litoval svého skutku. Přál Ježíši, aby byl šťastný, až se vrátí do nebe. O sobě však řekl, že 

si ten veliký trest zaslouží. Kvůli takové veliké lítosti ho Ježíš pozval k sobě do nebe. A ten zloči-

nec sice umíral na kříži, ale už se moc těšil na Ježíše v nebeském království. 

Nenadále potkáš Krále, nemá žezlo ani trůn.  
Věř však jeho slovům stále, připraví ti v ráji dům.                                                                                                                                                                                

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

 

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

Co se stalo, že jeden ze zločinců uvěřil, že je Ježíš Král? 

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



 

                    PRO DOSPĚLÉ         Stárnout a stávat se moudřejším 

„Uč starší muže (a ženy), že se mají ovládat.” Titovi 2:2 (přel. z angl.) 
Dale Evans (manželka Roye Rogerse) milovala Ježíše celým svým srdcem a dávala si pozor na to, 
aby o tom lidé v Hollywoodu věděli. Zde je jedna z jejích modliteb: 
„Pane, Ty víš lépe než já sama, že stárnu a jednoho dne budu stará. Chraň mě před tím, abych 
byla mnohomluvná; především mě chraň před osudným návykem, že musím při každé příležitosti 
o každé věci něco říkat. Chraň mě před potřebou pokoušet se dostávat každého ven z milostných 
afér. Udržuj mou mysl svobodnou od vypočítávání nekonečných detailů; dej mi křídla dostat se do 
tohoto bodu. Prosím o milost naslouchat vyprávěním o bolestech druhých; ale zapečeť mé rty, 
když dojde na mé bolesti, protože jich přibývá a moje touha k jejich vypočítávání je stále silnější s 
tím, jak roky přibývají. Neprosím o zlepšení paměti, ale o rostoucí pokoru a méně neústupnosti, 
především když to vypadá, že moje paměť je v rozporu s pamětí druhých. Uč mě, že někdy se 
mohu mýlit. Udržuj mě přiměřeně milou. Nechci být nutně svatá; s některými z nich je tak těžké 
žít. Ale zatrpklá stará žena (nebo zatrpklý starý muž) je jedním z vrcholných ďáblových skutků. 
Učiň mě přemýšlivou, ale ne náladovou, pomáhající, ale ne panovačnou. Vypadá to, že by byla 
škoda nepoužívat mou velkou zásobu moudrosti; ale Ty víš, Pane, že chci mít několik přátel na 
konci. Tak mi dej, modlím se za to, schopnost vidět požehnání v neočekávaných zkouškách a 
dobro v lidech, kteří jsou nedokonalí. A dej mi tu milost jim to říci, v Kristově jménu, amen.” 

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

V těžkostech často nevíme zač se modlit 
Proč apoštol Pavel napsal: "Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit"? Těžko si totiž lze 
myslet, že by on sám anebo ti, k nimž se obracel, neznali modlitbu Páně. Apoštol ukazuje, že ani 
on sám není uchráněn této nevědomosti. Nebo snad věděl, oč má prosit, když mu byl dán osten 
těla, posel satanův, který ho měl srážet, aby se nepovyšoval pro množství zjevení? Třikrát proto 
prosil Pána, aby mu ho odňal, neboť opravdu nevěděl, jak se má modlit. Potom uslyšel Boží od-
pověď, proč se nestalo, oč tak veliký muž prosil, a proč by také nebylo dobře, kdyby se tak sta-
lo: Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. 
V takových nesnázích, které mohou prospět i uškodit, často nevíme, zač se máme pořádně mod-
lit. A přesto podle obecné lidské touhy prosíme, abychom z toho byli vysvobozeni, neboť jde 
o něco tvrdého a trudného, a naše slabost to nemůže snést. Musíme však natolik důvěřovat 
našemu Pánu Bohu, že když nás trápení nezbaví, neměli bychom si myslet, že tedy o nás nedbá, 
ale spíš bychom měli trpělivě snášet to zlé a doufat, že se obrátí v ještě větší dobro. Tak se to-
tiž síla tím zřejměji projeví ve slabosti. To je psáno proto, aby si snad někdo o sobě příliš nemys-
lel, až budou vyslyšeny nějaké jeho netrpělivé prosby, ačkoliv by bylo pro něj prospěšnější, kdyby 
si nic nevymodlil; anebo je to psáno proto, aby se někdo nenechal zdrtit, když vyslyšen nebyl, a 
aby neztrácel naději v Boží smilování vůči sobě; vždyť možná prosí o něco, co by mu přineslo 
ještě krutější soužení, nebo by ho snad zdar zkazil a přivedl do záhuby. V takových případech 
opravdu nevíme, zač se máme modlit. Dojde-li tedy k něčemu jinému, než oč prosíme, měli by-
chom to trpělivě snést a za všechno děkovat, a neměli bychom ani v nejmenším pochybovat, že 
je určitě lépe, když se děje to, co chce Bůh, než co si přejeme my. Takový příklad nám ostatně dal 
také sám náš Prostředník. Když řekl: Otče, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich, projevil 
lidskou vůli, kterou přijal, když se stal člověkem; ale vzápětí ji v sobě proměnil a dodal: avšak ne 
jak já chci, ale jak chceš ty, Otče. Po zásluze se proto poslušností jednoho stali mnozí spravedli-
vými.                                                                                        (Z listu svatého Augustina) 


