
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
23. 1. PO   Na poděkování za dožití 65-ti let Františka, s prosbou o zdraví, ochranu a po 
      moc Boží pro něj i celou živou rodinu, za + rodiče z obou stran, sestru,              
      3 švagry a duše v očistci, Ná 162 
24. 1. ÚT   Za + Ludmilu Měřičkovou (1. výročí úmrtí), Boží požehnání a ochranu  
      Panny Marie pro živou rodinu, NL 99 
25. 1. ST   Za + Františka Solaře, syna, dvoje rodiče, Kristinu Fojtíkovou, duše v očistci a    
      ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 222 
26. 1. ČT   Za rodiče Kostkovy a Tomanovy, bratra Jaroslava, za ochranu a pomoc Boží    
      pro živou rodinu Kostkovou, NL 163 
27. 1. PÁ   Poděkování Panně Marii i Duchu sv. za dožití 80-ti let života, za + manžela        
      Františka, s prosbou o dar víry, moudrosti a zdraví pro celou živou rodinu       
      Novákovou, Šuráňovou a Hrnčiříkovou, Ne 226 
28. 1. SO   7:00 Za + rodiče Vaculíkovy a Tillovy, za + bratra a duše v očistci, s prosbou o 
      ochranu Panny Marie pro ž. rodinu Vaculíkovou, Tillovou a Šupolovou, Ná 76 
29. 1. NE   7:30 Za + rodiče a + sourozence Markovy, + zetě, za duše v očistci s prosbou o 
      Boží ochranu pro živou rodinu, NL 47 
      9:00 Za + Ludmilu Šenkeříkovou (20. výročí úmrtí), za pomoc Ducha sv. a   
      ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 260 
      10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 3. Neděle v mezidobí 
Liturgický kalendář:   V pondělí Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

                                        Ve  středu Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
                                        Ve čtvrtek Památka sv. Timoteje a Títa, biskupů 
                                        V sobotu Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

1. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří připravovali farní ples.  
2. V úterý po mši svaté bude setkání ekonomické rady. 
3. Ve středu po mši sv.  bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. sv. přijímaní.  
4. Dne 27., 28. a 29. 1. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pá a v so po mši sv. 
prosby za odpuštění a v neděli ve 14.hod chvály, díky a svátostné požehnání. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar 2000,- Kč od členů živ. růžence na opravu kostela. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklí-
zet 4. skupina z Návojné. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
"Křesťanský život je zápas, ve kterém vítězí ten, kdo se dá přitáhnout Ježíšem. Ježíš přišel, aby 
zamezil působení zla v našich srdcích....Zamysleme se nad svým srdcem - vnímám, že se v něm 
svádí boj? Mezi pohodlností a službou druhým, mezi zábavou a modlitbou či adorací? Cítím, že tu 
probíhá zápas? Je v něm vůle po konání dobra anebo něco jiného, co se jeví asketicky, ale brání 
mi v pohybu? Věřím tomu, že Ježíšovo srdce cítí dojetí, když pohlédne na můj život? Pokud tomu 
totiž nevěřím, musím se hodně modlit o milost takové víry. Každý z nás ať prohledá své srdce a 
zjistí, v jaké je situaci. A prosme Pána, abychom byli takovými křesťany, kteří dokáží rozlišit, co se 
děje v jejich srdci, a dobře zvolit cestu, kterou nás Otec přitahuje k Ježíši.“       (papež František)                    

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

3. neděle v mezidobí                                                         22. leden 2017 

Pomocníci ( Mt 4,12-23) 

Podle čeho poznal Jan Křtitel Ježíše, vzpomínáš si z minula? Ježíš měl Jana také rád. Dobrý kama-
rád je pro každého moc důležitý. Proč? Král Herodes nechal Ježíšova kamaráda Jana uvěznit. Bylo 
to v čase, když Ježíš odešel odtamtud pryč na sever, do Galileje. Nevracel se ale tam, kde žil před-
tím s maminkou Marií a Josefem - jak se to jmenovalo? Teď bydlel v městečku Kafarnaum. A pro-
tože mu Jan z vězení už nemohl pomáhat, potřeboval si Ježíš najít nové pomocníky. Čekala ho 
velká práce, a tu nikdo nemůže dělat sám.  
V lesíku za městečkem si kluci stavěli bunkr. Tajně si doma půjčili rýče i lopaty a vždycky odpoled-
ne alespoň na chviličku kopali ve svahu pod kořeny obrovského dubu jeskyňku. Adam si věděl se 
vším rady. Ze spadlých větví odřezal větvičky a z tlustého dřeva svázal pevný poklop. „Už to mu-
síš, Martine, dokončit sám. My se příští týden stěhujeme pryč a já musím pomáhat doma balit. Už 
sem nepřijdu,“ marně potlačoval Adam slzičky. Martinovi se udělalo tak smutno, že ani promluvit 
nemohl. Adam byl od školky jeho nejlepší kamarád. Tolik tajemství spolu měli. V dalších dnech 
Adama neviděl ani ve škole. Bunkr ho přestal zajímat. Teprve za dlouhou dobu se vydal do lesíka. 
Sníh a jarní deště bunkr docela poničily. Dali se do práce, ale nešlo mu to. Co tu pak bude sám 
dělat? Možná by mohl říct Frantovi, dřív se taky kamarádili, než poznal Adama. Rovnou se za ním 
vydal. Franta se úplně rozzářil. Už dlouho tušil, že Martin má něco zajímavého. „Jenže musím 
s sebou brát oba mladší brášky. Hlídám je, když naši nejsou doma. Neboj, už jim bylo pět let, nic 
neprozradí,“ konejšil zamračeného Martina. Kluci byli vážně dobří. Udělali všechno, co Martin 
nařídil. A doma ani necekli, když jim maminka hubovala za špinavé tepláky. Příště si dají pozor. 
Taky čtyři hlavy vymyslí víc než dvě, atak se kluci spolu vůbec nenudili. Máš i nějaké nové kama-
rády?  
Pána Ježíše čekala mnohem větší práce než stavba bunkru v lese. Víš, co byl jeho úkolem? Lidí 
v Izraeli bylo mnoho a on chtěl, aby se všichni doslechli o Božím království. Potřeboval si najít 
dobré žáky, kterým všechno vysvětlí, a oni mu pak budou pomáhat. Budou se od něj učit a půjdou 
tam, kam to on nestihne. Myslíš, že mohl být tenkrát Ježíšovým učedníkem každý? Ne, jenom ten, 
kdo měl Pána Boha opravdu rád a nevadilo mu ani nepohodlí cestování, počasí nebo nepříjemní 
lidé. U jezera v Galileji našel Ježíš své nové přátele - rybáře. Šimona Petra, Ondřeje, to byl Petrův 
bratr, a bratry Jakuba a Jana. Hned s ním šli a poslouchali ho. 

Koho to co tebe baví, kdo se za tebou rád staví,  

kdo má také Boha rád, to je dobrý kamarád. 
-------------------------------------------------------------------------------------  

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

Jak se nazývají Ježíšovi učedníci? 

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



 

 

 

Pán Ježíš 

si v dnešním  

evangeliu vybral za 

učedníky rybáře.  

Ti se v rybách určitě  

vyznali. Zkus  

pomoct rybářovi a na-

jdi v rybníce deset ryb. 
 

 

 

 

 

 
Podívej se na 

 obrázek a spoj 
dvojice stejných 

ryb. Jedna ryba je 
sama. Dokresli 

k ní druhou. Na-
konec můžeš 

všechny  
ryby vybarvit. 

 
 

 

 

 

 

 

               PRO DOSPĚLÉ  
Listy apoštola Pavla jsou aplikací evangelia na běžný život … 
Svatý Pavel se narodil v Tarsu pravděpodobně kolem roku 10 po Kr. Po svém obrácení na cestě 
do Damašku se stal jedním z nejpřednějších misionářů, nejdříve mezi židy, později mezi pohany. 
Jeho listy jsou základním zdrojem informací o životě prvotní církve a přes staletí měly silný vliv na 
církevní myšlení. Pavlovy listy jsou v mnohém aplikací evangelia na běžný život. Církev i dnes, tak 
jako tenkrát,  potřebuje apoštoly ochotné obětovat se, svědky a mučedníky, jako byl svatý Pavel. 
„Za evangelium se nestydím.   
Jím se přece projevuje Boží moc 
a přináší záchranu každému,   
kdo věří …" (apoštol Pavel, Řím 1,16) 
 Evangelium není pouhou naukou 
Evangelium není pouhou naukou, moudrostí, a už vůbec ne ideologií. 
 I když je mnoha lidem vzdálené a ve srovnání s důmyslně podávanou lidskou moudrostí se zdá 
být až příliš jednoduché. 
Evangelium přináší záchranu 
Po záchraně ovšem touží mnoho lidí. Záchrana před neštěstími, neúspěchy, zlobou či zlomyslnos-
tí bližních je žádána mnohými. A pokud by „nic nestála“, byla by ještě žádanější. Potíž je v tom, že 
člověku je nejmilejší hledat záchranu na tomto světě a pro tento život. Vše ostatní se mnohým 
jeví jako zbytečné. Záchrana, kterou přináší evangelium, ovšem není záchranou od všech nepří-
jemností. Je to sice záchrana od zla, ale především od zla, které se zmocňuje lidského srdce. Ta-
kové zlo může život člověka znehodnocovat, ničit i zničit nejen v životě na zemi, ale v celé věč-
nosti. Aby člověk po takovéto záchraně sáhl, potřebuje vědět o své osobní nouzi, kterou působí 
zlo. 
Bůh zná slabost člověka 
Evangelium ukazuje, že Bůh zná slabost člověka, že nad ní nemhouří oko, ale že ji léčí odpuště-
ním, pozvednutím z marastu hříchu, darem Ducha, tedy tím, co v křesťanství nazýváme vykoupe-
ním. A tato záchrana, jak tvrdí apoštol, není nabídnuta jen vyvolenému národu, ale i pohanům. 
Jinak řečeno – všem.  
Boží moc člověka osvobozuje 
Boží moc ale neslouží k podrobení druhých, k upevnění vlády nad ostatními lidmi ani k upoutání 
pozornosti nějakou senzací. Boží moc, vycházející z Ježíšova evangelia, je především mocí, která 
člověka osvobozuje od zla v jeho nitru. Je to moc, která odpouští a vede k proměně života. 
Evangelium si nestačí jen pamatovat 
Evangelium si ale nestačí jen pamatovat. Musí být přijato do srdce člověka a stávat se součástí 
jeho života. Život z Božího slova není nějakou jednou formou křesťanského života, ale je jeho 
formou základní.  
„Když jsme k vám přinesli evangelium, 
nebyla to pouhá slova, 
naopak: bylo to provázeno 
projevy moci a činností 
Ducha svatého.“  (apoštol Pavel, 1 Sol 1,5)   

                                                                                Zpracováno podle knížky: Apoštol Pavel s Alešem Opatrným 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Apostol-Pavel-s-Alesem-Opatrnym_101398.html

