
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
16. 1. PO Za + rodinu Vaculíkovou a Františovou a za duše v očistci  
17. 1. ÚT Za + rodiče Fojtíkovy, duše v očistci a ochranu Boží pro celou ž. rodinu, NL 30  
18. 1. ST  Za + Jarolíma Kolínka, otce, švagra, Marii Fojtíkovou, pomoc a ochranu Boží   
    pro živou rodinu Kolínkovou, Ne 297  
19. 1. ČT  Za + Františka Vaňka, rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží požehnání pro 
     živou rodinu, Ne 284  
20. 1. PÁ  Za + Anežku Solařovou (1. výročí úmrtí), Ne 213 
21. 1. SO  7:00 Za + Josefa Holbu, Ne 84  
22. 1. NE  7:30 Za + Marii a Martina Fojtíkovy, jejich + děti, + zetě, poděkování Pánu    
     Bohu za přijaté milosti, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 292  
     9:00 Za + Antonína Juřicu, + rodiče a sourozence z obou stran a Boží požeh- 
     nání pro živou rodinu Juřicovou, Ne 339  
      10:30  ZA FARNÍKY 

OZNAMY:   2.neděle v mezidobí 

1. Ve středu po mši svaté bude setkání maminek, které se modlí za svoje děti. 
2. V sobotu 21. 1. se uskuteční 8. farní ples. Kdo by chtěl přispět do tomboly, může 

v průběhu tohoto týdne. Zisk z plesu bude na opravu fasády kostela. 
3. V sobotu 4. února vypraví Centrum pro rodinu autobusy na Hromniční pouť matek 

do Šternberka. Matky ať se hlásí do 20. ledna u  Ivany Matúšů. Cena poutě je 250 
Kč. Odjezd bude ohlášen později. 

4. Srdečné Pán Bůh zaplať všem koledníkům na tříkrálové sbírce i vám všem, kteří 
jste je přijali. V Nedašově se vysbíralo 50 810 Kč, Návojné 16 524 Kč a v Ned. Lhotě 
22 265 Kč. 

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel skupině Nedašovy Lhoty. Příští týden bude 
uklízet 5. skupina z Nedašova. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za Vaše příspěvky do sbírky na elektřinu z minulé neděle. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      
Požehnání rodičů dětem 

Dobrý Bože, požehnej dnes mým dětem. 
Drž nad nimi svou ochrannou ruku a žehnej všem jejich cestám. 
Chraň je ode všeho, co by je mohlo svést ze správné cesty. 
Žehnej jim, aby mohly jít v důvěře touto cestou. 
Žehnej jim, aby dnes všude a ve všem věděly o tvém požehnání, aby se cítily skutečně požehnané, jedi-
nečné a vzácné tak, aby se samy stávaly požehnáním pro druhé. 
Požehnej mým dětem, aby se nedaly připravit o odvahu zklamáním a nevzdávaly se hned, když něco ne-
půjde zrovna podle jejich představ. 
Daruj jim sílu, aby dokázaly čelit životu a jeho nárokům, a přitom aby vnitřně rostly a sílily. Provázej je 
svým požehnáním tam, kam já s nimi nemohu jít. 
Posílám s nimi svou lásku a přízeň. Samozřejmě nemám jistotu, že vždy cítí mé dobré úmysly. 
Důvěřuji však tvému požehnání, které je provází a chrání na jejich cestách a díky němuž porostou stále 
více do podoby, kterou sis o nich vytvořil ty sám. 
                                                                                                                    (A.Grün: Moje modlitební kniha) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

   2. neděle v mezidobí                                                         15. leden 2017 

Poznávací znamení (J 1,29-34) 

       Podle čeho se lidé poznávají, když se neznají a chtějí se potkat? Domluví si nějaké poznávací 
znamení, které budou mít. Třeba barevný šátek na krku. Nebo (…) Co myslíš, znal se Jan Křtitel 
s Pánem Ježíšem, když se potkali u Jordánu, jak jsme si minule povídali? A měli domluvené ně-
jaké poznávací znamení? V dnešním evangeliu nám Jan vysvětluje, jak se to stalo. Jan byl totiž 
veliký kamarád Boží. Často si s Bohem povídal, a tak mu Bůh mohl prozradit různá tajemství, 
která druzí lidé neznali. Anebo mu ukázal věci, které v tom okamžiku druzí lidé vůbec nevěděli, 
protože jsou obvykle neviditelné. Jan uměl nejen o Pánu Bohu dobře mluvit, ale také ho uměl 
poslouchat. A tak ve správný okamžik uslyšel Boží hlas, právě když Ježíš přicházel k řece. Bůh mu 
řekl, aby se dobře díval, protože na Ježíše sestoupí Duch Svatý. Jakou měl podobu? Jan měl 
velikou radost z toho, že ho Bůh poslal křtít a že ho může poslouchat. Tak dokáže vždycky po-
máhat ostatním. 
      Znáš pohádku o Zlatovlásce? Jiřík ji měl poznat mezi všemi dívkami, ale nemohl, protože 
všechny měly na hlavě hustý závoj. Víš, jak to nakonec uhodl? Měli se rádi, a tak jim pomohlo 
znamení - zlatá muška, která kroužila kolem jedné z dívek. Amálka čekala s maminkou a tatín-
kem na letišti. Za hodinu měla přiletět její babička. Ještě nikdy se neviděly. Babička žila moc 
daleko a teď se už natrvalo vracela domů. Po schodech jely dolů a nahoru stále mraky lidí. Leta-
dla měla zpoždění a kolem čekalo mnoho dospělých i dětí. „ Jak nás babička pozná? A jak po-
znám já ji?“ přemýšlela Amálka. Byla na babičku opravdu zvědavá. Ale co když se jí nebude 
Amálka líbit? A co když bude babička přísná, zamračená, bude se pořád zlobit? Konečně letadlo 
ohlásili. Amálka se samou nervozitou posunula blíže k východu, ani si nevšimla, že se mamince 
ztratila. Pozorně sledovala každý obličej, který se vynořil. Najednou uviděla paní, která vypadala 
přesně jako její maminka. Jen měla jiné vlasy a oblečení. Podívala se na Amálku a usmála se. A 
to už holčička zakřičela ze všech sil: „Babííí,“ a mávala na ni. „Amálko,“ zavolala ta paní, prodrala 
se až k ní a popadla Amálku do náruče. „Jak jste se poznaly?“ nestačil se divit tatínek, když se 
tam s maminkou protlačili. Ale ty dvě se jenom spokojeně usmívaly. Ty víš, jak se poznaly? Lidé, 
co se mají rádi, umějí číst i neviditelná znamení.                                          
      Teď už také víš, jak mohl Jan Křtitel poznat Pána Ježíše. Měl ho rád dřív, než se poprvé setka-
li, tak to pro něj nebyl žádný problém. 

Pán Bůh pošle znamení, jen když se ti nelení  
jeho skutky poznávat, jeho slova dobře znát. 
-------------------------------------------------------------------------------------  

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

Co řekl Bůh Janovi u řeky? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.ikarmel.cz/knihy.php?styp=all&search=Moje+modlitebn%ED+kniha&x=17&y=5


Dnes jsme si říkali, že si 
s Pánem Ježíšem můžeme 

povídat, že mu můžeme říkat 
o tom, co nás trápí, nebo 

z čeho máme radost. 
Abychom na to nezapoměli, je 
kolem nás mnoho věcí, které 

nám mají Pána Ježíše 
připomínat. Podívej se 

pozorně na obrázek a najdi 
všechny takové věci a stavby. 

 

 

 

 

 

 

             PRO DOSPĚLÉ   
Ptám se sebe sama, kdo vlastně jsem a kam až mám dojít?  (Svědectví) 
Narodila jsem se v rodině Svědků Jehovových (1973), praktikujících a věřících v Boha celým svým srdcem, 
myslí a silou a poctivě v letech komunismu, můj otec byl dokonce uvězněn, protože odmítl vojenskou 
službu, vychovávaná k modlitbě a studiu Božího slova a životu v Bohu, našem Stvořiteli, Otci a zdroji života. 
V dětství jsem prožívala často pozorování jako “černá ovečka” považována za zvláštní nebo se mi vysmíva-
li, šla jsem proti proudu. Nechala jsem se pokřtít v mých 16 letech, s rozhodnutím následovat náboženství, 
které mi bylo předáno mými rodiči, protože jiné jsem ještě neznala, ale stejně jsem je považovala za ne-
správné.  
S novým režimem a otevřením se dalším zemím a kulturám jsem se přiblížila např. buddhismu, pročetla si 
nauku o nesmrtelné duši, základní podstatě každé lidské bytosti, a tu jsem začala “nesouhlasit”, vnímala 
jsem, že jsem „duše“, která cítí, vidí, žije a prožívá nejen fyzickým tělem a rozumem (protože svědkové 
věří, že duše je tělo). Odmítla jsem provádět službu “od domu k domu”, vyjádřila jsem názor, že každá 
osoba je svobodná, zdali se chce přiblížit k Bohu a studovat Bibli, nemusím ji k tomu přesvědčovat já, 
vzhledem k tomu, že už jsme procházeli stejnou oblast třetím rokem. Následoval můj výstup ze společnosti 
v roce 1994.  
Studovala jsem pak jazyky v Brně, žila tedy daleko od rodičů a ve velkém městě, aniž bych byla členem 
nějaké komunity, a jak bych i mohla, chtěla jsem žít svobodně, vždyť jsem potřebovala mnoho let na od-
poutání se od první víry, abych mohla pak jinou víru vidět novýma očima…nepřestala jsem však nikdy věřit 
v Boha, ale ztratila k němu blízký vztah, opustila jsem ho. Vdala jsem se do Itálie za Itala veřícího, ale ne-
praktikujícího. To znamená, že na mši jsme chodili o svátcích, na Vánoce a Velikonoce, on pak po civilním 
sňatku už nemohl k přijímání.  
V roce 2004 se mi narodila první dcera. V těhotenství jsem se cítila Božím nástrojem, nebyla jsem to já, 
kdo ji tvořil, ale sám Bůh, jeho síla vstoupila do mne, aby vytvářela a způsobovala růst, jeho plán. Bylo to 
radostné. Křest dcery byl pro mne poděkováním Bohu za tento dar jejího života, protože já jsem ještě 
neznala správně “obsah” katolického náboženství. Pak šla dcera do školky a já se ptala, jak ji budeme 
vychovávat, k čemu ji budeme vést? Ve školce začínali ráno modlitbou.  
Poté jsem začala přijímat první znamení. V roce 2007 zemřela manželovi teta. Ohromil mne způsob roz-
loučení se zesnulým, jak ho prožívají zde v Itálii. Osoba se nachází po smrti ještě dva až tři dny doma, dům 
je otevřený všem a každý se může přijít se zesnulým rozloučit, pomodlit se za něj růženec a vyjádřit sou-
strast pozůstalým. Na něco takového jsem vůbec nebyla zvyklá, bylo to pro mě nové. Přišlo mi to velmi 
lidské, citlivé a hluboké. Opravdové doprovázení. A cítila jsem, že tady vše nekončí... Po pohřbu jsme se 
ještě vrátili do domu zesnulé a já ucítila v sobě sílu a touhu dát se pokřtít, být stejná jako všichni tady, já 
přece taky stále věřím, a v již opuštěné místnosti jsem řekla druhé tetě, že ikdyž tento den je smutný pro 
všechny, třeba jim trochu radosti dá moje rozhodnutí nechat se pokřtít. Když jsem pak tato slova sdělila 
mojí švagrové, objala mne s láskou a v tom objetí jsem procítila obrovskou sílu jako by mne zahalil mrak a 
naplnil energií a světlem…. Čas jakoby se na chvíli zastavil, vyšla jsem z pokoje a cítila se naplněná novým 
duchem, sjednocená v sobě a jaksi nová. Následovaly dny plné euforie, energie, nových rozhodnutí. Po-
chopila jsem, že Bůh je láska, přiblížil se ke mně, volá mě k sobě, a navrátil mi silnou víru v něj.  
 
Křesťanská víra není fanatická, je svobodná a zakládá se na každé jednotlivé osobě, od níž záleží, kolik času 
chce věnovat vlastnímu vztahu s Bohem nebo evangelizaci. Čím více lásky v sobě cítíme, tím více chceme 
dávat druhým. V křesťanství jsem nalezla sjednocení národů, světové náboženství věrných věřících sjedno-
cených ve stejné modlitbě a meditaci ve stejný čas. Přítomnost Svatého Ducha, který působí přes osoby, 
organizuje a sjednocuje všechny. O letošních Velikonocích budu pokřtěná v Bergamu, a ráda bych udělala 
pro Pána co nejvíce. Věřím, že kdo pravdu upřímně hledá, Pán se k němu přiblíží a sám se nechá nalézt.  

Danica  


