
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
6. 2.  (PO)   za + rodiče Novákovy, dva + švagry, + švagrovou, Ne 45 
7. 2.  (ÚT)   za + Karla Surého, jeho + rodiče, za + rodiče Poláchovy, + děti a Boží požeh-     
        nání pro celou živou rodinu, Ne 31 
8. 2.  (ST)    za + Josefa Naňáka, manželku, syna Josefa, dceru Jiřinu, zetě, vnuka, za  
                     + rodiče Ovesné, vnuka a za duše v očistci a za dar zdraví a ochranu Boží pro     
        celou živou rodinu, Ná 31 
9. 2.  (ČT)    za + Jaroslava Macháče, Aloise Kolínka, Pavla Nesázala, Marii Masárovou a     
        ostatní + z ročníku 1949 a 1950 od spolužáků 
10. 2. (PÁ)  za + Marii Macháčovou, manžela, syna, dceru, vnuka a vnučku a za živou     
        rodinu, NL 11 
11. 2. (SO)  7:00  za + rodiče Juřicovy, + a živou rodinu a ochranu Boží pro ž. r., NL 125 
12. 2. (NE)  7:30  za + Ludmilu Rybovou, + kněze P. Jana Janýšku (bývalého duchovního      
        správce v Nedašově) a za všechny kněze působící v naší farnosti, za jejich +    
        příbuzné a duše v očistci, za ochranu a pomoc Boží, zdraví duše i těla pro      
        jejich živé příbuzné 
        9:00 ZA FARNÍKY   
                     10:30 na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství, za dar zdraví a víry pro 
        děti s rodinami a všechny + z rodiny Holbové, Ne 118 

OZNAMY: 5. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář: 
 v pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
 v pátek Památka sv. Scholastiky, panny 

1. V pondělí odpoledne v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko. 
2. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. 30 min. přede mší se bude 

zpovídat. 
3. V pátek budeme zpovídat nemocné od 8.00 hod v Návojné a v Nedašově. Bude mož-

nost přijmout i svátost pomazání nemocných. 
4. V sobotu ráno 11. 2. v den památky Panny Marie Lurdské se na mši svaté bude udě-

lovat pomazání nemocných. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude 

uklízet 1. skupina z Nedašova. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Sv. Pavel Miki a druhové (26 japonských mučedníků) byli japonští křesťané, kteří jako 
první na Dálném východě pro své křesťanské přesvědčení podstoupili mučení a smrt. 
Dochovalo se svědectví o řeči, kterou pronesl Pavel Miki přibitý na kříži: „Když jsem do-
spěl až sem, předpokládám, že nikdo z vás si nemyslí, že bych teď nechtěl mluvit pravdu. 
A proto vám prohlašuji, že není jiné cesty ke spáse, než ta, kterou jdou křesťané. Tato 
cesta mě učí, abych odpustil nepřátelům a všem, kteří mně ublížili. Proto rád odpouštím 
králi a všem, kteří mě přivedli na smrt, a prosím je, aby ochotně přijali křesťanský křest.“ 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
5. neděle v mezidobí                                                         5. únor 2017 

 

Světlo  (Mt 5,13-16) 

Byl jsi už někdy na táboře? Určitě víš, co je to "stezka odvahy". Čeho se na ní vlastně dětí bojí? 
Šestiletá Juditka byla na táboře poprvé. Stezky odvahy se bála, protože jí kamarádky navykládaly 
strašidelné historky o tom, co se komu stalo. Když večer viděla, že na stezku postupně všichni šli, 
přece jen si nakonec vzala baterku a s Maruškou se vydaly do tmy. Uběhlo půl hodiny a děvčata 
nikde. "Kde jsou ty holky tak dlouho?" říkali si vedoucí. Volali, běhali, ale nic. Malá děvčátka, vy-
strašená každým šustotem a hlukem, dřepěla v houštině z chvojí v malé roklince. Strachy ani 
nedýchala. "Rozsvítíme velký reflektor nad táborem," řekl hlavní vedoucí a už šplhal se svítidlem 
nahoru na strom. Velikánské světlo zalilo celý palouk. Paprsky světla pronikly i do křovin a lesíka 
kolem. "Podívej se, měsíc." vydechla Juditka. "To není měsíc," na to starší Maruška," ten je přece 
támhle a je ho jen úzký srpeček. To bude asi náš tábor. Pojď, půjdeme tam, když už vidíme na 
cestu." Potom už slyšely i volání a známé hlasy. "To je Andy, naše vedoucí," rozběhla se Juditka do 
bezpečí. Ztracenou baterku našli kluci ráno kousíček za táborem. Ale moc se holkám nesmáli, byli 
rádi, že to tak dobře dopadlo. Už jsi někdy zabloudil?  
Ve tmě je všechno opravdu zlé. Pán Ježíš o sobě říká, že je světlem pro celý svět. Kdo ho zná, 
nikdy se neztratí. Ale Pán Ježíš také řekl, že každý jeho kamarád má být světlem pro ostatní lidi. 
Jak můžeš svítit? Přece nemůžeš pořád chodit se svíčkou nebo s baterkou. Jak to tedy myslel? Kdo 
neví, co má dělat, kdo nevidí na cestu, dostane strach. A ve strachu dělá hlouposti. Třeba jako ta 
dvě děvčata, která se tak bála, že se neozvala, ani když je ostatní hledali. Maruška pak uviděla 
světlo a začala přemýšlet. A to jim pomohlo. Kolem tebe možná někdo dělá špatné věci. Někdo se 
posmívá, někdo žaluje, někdo se nimrá v jídle. Když se ale ty budeš chovat správně, nepřidáš se ke 
špatnosti, začnou druzí přemýšlet, že by to šlo i jinak. Myslíš, že ten reflektor nad táborem svítil 
jenom chviličku? Svítil docela dlouho, aby děvčata našla správnou cestu. A my také máme dělat 
dobré věci vytrvale a nepřestávat. Aby druzí viděli, co je správné. Co ty už děláš dobrého a děláš 
to často? Možná si řeknou, že je to proto, že chodíš do kostela. Nebo do náboženství. A to je 
správně. Protože dobro opravdu přichází od Pána Boha. A toho tam všude poznáváme. 
 

Kdo zná Krista, světlem září, jako svíčky na oltáři.  
Nezmatkuje, cestu zná, radost v sobě vždycky má. 
 

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

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

Co od nás žádá Pán Ježíš? 

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod


ZNÁŠ VYZNÁNÍ VÍRY? 
Apoštolské vyznání víry je 
modlitba, která shrnuje 

všechno, v co věříme. Její 
kořeny sahají až k apošto-
lům. Vyznání víry je pozná-
vacím a spojovacím zname-
ním všech křesťanů. Ode-
vzdává se z generace na 
generaci jako vzácný po-

klad. Podle starobylé tradi-
ce má dvanáct článků. 
Náš dům je postaven z 

dvanácti velkých „cihel“. 
Když je poskládáš tak, aby 

vytvořily správný text Apoš-
tolského vyznání víry, tak 
písmena v pravém horním 

rohu každé cihly vytvoří 
tajenku. 

 

 

 

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

V dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, že máme být solí země. Máme se tedy snažit, aby všem 

bylo na světě dobře, stejně jako sůl je potřeba k tomu, aby bylo dobré jídlo. Na obrázku je mnoho 

různých jídel. Zakroužkuj všechna, která jsou slaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PRO DOSPĚLÉ       11. 2.  Světový den nemocných 

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Ber-
nardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam 
nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto 
náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných. 
Nedotčená hříchem a plná lásky k hříšníkům 
Slavíme zjevení Panny Marie Lurdské, která se v Massabielle setkala s Bernardetou Soubirous 
celkem osmnáctkrát. Cílem bylo předat Bernardetě (jejíž připomínka je 16. 4.) poselství, aby se 
lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra a v 
době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. 
P. Maria prosí z Lurd i z pozdějších míst zjevení o "Pokání!"- o obrácení. Nedotčená hříchem a 
plná lásky k hříšníkům si od nás přeje boj proti hříchu jako největšímu zlu. Zde můžeme vyčíst, že 
dokonalá láska k bližnímu sebou nese i zásadní postoj proti hříchu. V liberálním postoji ke hříchu 
není ani pravé lásky k bližnímu, jen bláznovství. Proto je nutné činit pokání, které je cestou k při-
jetí vykoupení. 
To, co mnohé nejvíce přitahuje do Lurd, je léčivý pramen a zázračná uzdravení. Často se přehlíží, 
že nejzázračnějšími uzdraveními jsou uzdravení duše. Zázračný pramen je požehnaný prostředek. 
Mnozí poznávají, že důležitější je uzdravení duše než uzdravení těla. Obojím způsobem vede P. 
Maria Lurdská ke Kristu, kterému vždy nechává přední místo. I k uzdravování tam dochází častěji 
při požehnání Nejsvětější svátostí. 
Vraťme se nyní k vlastnímu zjevení. Lurdský pramen vytryskl až po té co Bernardeta na pokyn 
Panny Marie v označeném místě vyhrabala holýma rukama hlínu, aby se napila a umyla. Všimně-
me si skrytého požadavku víry. Bernardeta věděla, že tam studánka nebyla a přece dělala, co jí 
bylo řečeno, včetně umytí spíše blátem než vodou. Zde bylo 25. 2. naznačeno, že se má vody s 
vírou užívat k pití a k omývání. 
O měsíc později, 25. 3. 1858 se Paní z Massabielle představila, jak bylo již opakovaně požadováno. 
Řekla: "Què soy l´immaculada Councepciou." - Jsem Neposkvrněné Početí. Tento její titul byl 
církví přijat o necelé čtyři roky dříve prohlášením článku víry o Neposkvrněném početí P. Marie a 
zakotven v názvu slavnosti 8. 12. V Lurdech vidíme potvrzení tohoto dogmatu, které zároveň 
sloužilo Bernardetě, neznalé ani významu slova početí, k potvrzení její hodnověrnosti. 
Poslední zjevení se uskutečnilo 16. 7. jako vždy s růžencem v ruce. Pro nás by to mělo být připo-
mínkou, že skrze modlitbu růžence můžeme obdržet mnoho milostí a Božího požehnání, nejen 
pro sebe, ale i pro druhé. Slavit památku P. Marie Lurdské povolil papež Lev XIII. v roce 1891 a její 
oslavu na celou církev rozšířil v r. 1907 Pius X. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nemoc nás posvěcuje (Raniero Cantalamessa)                                                    
Přinejmenším třetina evangelia vypráví o tom, jak Ježíš uzdravuje nemocné. Vedle zvěstování 
Božího království zaujímá uzdravování nemocných pevné místo i v poslání, které Ježíš dává svým 
učedníkům. Před Kristem byla nemoc považována za cosi, co je úzce spjato s hříchem. Díky Ježí-
šovi se tento pohled mění, na kříži totiž dal nový smysl lidskému utrpení, včetně nemoci - ne-
moc  již není trestem, ale prostředkem spásy. Nemoc nás spojuje s Ježíšem, posvěcuje a zjemňuje 
duši a připravuje nás na okamžik, kdy Bůh osuší každou slzu a kdy už nebude ani nemoc, ani pláč, 
ani bolest. Každý z nás může pro nemocné udělat něco zvláštního: modlit se za ně. Téměř všichni 
nemocní z evangelia se uzdravili proto, že je někdo Ježíšovi představil a že se za ně u něho při-
mluvil.                                                                                                                                 www.vira.cz 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Cantalamessa-1.html

