
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
13. 2. (PO) 7:00 za + Antonína Crkoně, syna Antonína, rodiče Crkoňovy a  
  Fojtíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Crkoňovou, NL 141 
14. 2.  (ÚT) za + rodiče Fojtíkovy a duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou  
  živou rodinu, Ne 10 
15. 2. (ST) za + rodiče Fojtíkovy, švagrovou Marii, sourozence a živou rodinu 
   Fojtíkovou a Beňovou s poděkováním za dar zdraví, Boží požehnání a 

 každodenní ochranu nebeské Matky, NL 71 
16. 2. (ČT) za + rodiče Zádrapovy, sestru, manžela a prarodiče s prosbou o dar  
  zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 13 
17. 2. (PÁ) za živou a + rodinu Fojtíkovou a Koššovou, NL 51 
18. 2. (SO) 7:00 za + Aloise Kozubíka, + rodiče z obou stran, + příbuzné a prosbou 

  o dar zdraví a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu a 
  na jistý úmysl, Ne 18 

19. 2. (NE) 7:30 za + Augustina Ručku, syna Gustava, rodiče Ručkovy a Fojtíkovy, 
  NL 164 

9:00 za + manžela, rodiče z obou stran, jejich děti a duše v očistci a 
poděkování za živou rodinu Novákovou, Ne 298 

  10:30  ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 6. Neděle v mezidobí 

1. V pondělí 13. 2. bude mše svatá ráno v 7.00 hod, odpoledne v 15.00 hod. bude po-
hřeb p. Františka Fojtíka z Nedašovy Lhoty. 

2. V pondělí v 16.00 hod. bude fatimská pobožnost v Brumově. 
3. Tento týden v úterý máme sv. Valentýna. Zároveň začíná Národní týden manželství. 

Srdečně zveme manžele a snoubence na společně strávený večer u filmu s malým 
pohoštěním, který se bude konat v sobotu 18. 2. v 19.00 hod na hasičské zbrojnici 
v Nedašově. Přihlásit se můžete v zákristii nebo na tel. č. 731 713 238, 737 007 754. 

4. Prosím o odevzdání přihlášek k biřmování do příští neděle. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za Vaše příspěvky do sbírky na farnost z minulé neděle.  A 

také za dar na kostel od Bohu známých rodin ve výši 5 tis Kč. Výtěžek z plesu na 
opravu fasády kostela byl 46 097 Kč. Děkuji všem, kteří se do plesu zapojili. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklí-
zet 1. skupina z Návojné. 

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

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé 
konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. 
Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztaho-
vých dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbor-
nou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili 
důležitost manželství. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
6. neděle v mezidobí                                                         12. únor 2017 

 

Pravidla (Mt 5,17-37) 
Chodíváš někdy s kamarády ven? Co děláte? Na ulici postávala parta kluků. "Ahoj kluci, já už mu-
sím jít, mám na pět trénink," loučil se Vašek. " Nechoď ještě, " přemlouvali ho kluci. "Zajdeme se 
mrknout na staveniště. Bez tebe to není ono. A tvůj táta se nedozví, když tam jednou nebudeš." 
Ale Vašek mávl rukou, popadl kolo a zmizel. Kluci se loudali k veliké ohradě za městem. "Našim je 
to jedno, kdy přijdu domů," chlubil se Otík. "Ty se máš, já jsem včera dostal, že jsem přišel pozdě 
k večeři," ozval se Dan. Kdybych přišel pozdě k večeři, tak už bych ani žádnou nedostal," na to 
Erik. Jak je to u vás? Můžeš si domů chodit, kdy chceš? V každé rodině platí nějaká pravidla. Do-
konce i ten Otík musí něco dodržovat. To už byli kluci u cedule "Zákaz vstupu na staveniště." Otík 
ji hned obešel a šel klidně dál. "Pojďte," volal na zaražené kluky, "koukneme se na jeřáb zblízka." 
"Já ti dám jeřáb!" rozletěly se dveře maringotky a rozzlobený stavař se na Otu mračil. "Mazej 
zpátky, neumíš číst? Chceš, aby na tebe něco spadlo?" " Ale proč je ta cedule tak daleko od sta-
veniště? Odsud na nic nevidíme. My se chceme fakt jenom dívat," popošel blíž Dan. "Stavba není 
pro malé kluky. Jezdí tu obrovská auta, přemísťujeme náklady ve velkých výškách, jsou tu vyko-
pané hluboké příkopy. Je to tady nebezpečné i pro dospělé, natožpak pro vás." "A co stavíte?" 
,,Obrovský sportovní areál, pak sem kluci určitě přijdete." Kluci vážně přišli. Vašek totiž na nově 
otevřeném stadionu vyhrál v atletice první cenu. A Otík mu i trochu záviděl. Co myslíš, dokáže 
někdy v něčem vyhrát, když se mu nechce dodržovat pravidla? Co mu poradíš?  
Pán Ježíš vysvětloval učedníkům, že pravidla, které dal lidem Bůh, jsou pro ně velmi důležitá. 
Říkáme jim Desatero. Nejsou to zákazy jen tak pro nic a za nic. Stejně jako ta cedule u staveniště 
umožňují, aby vzniklo něco nového, lepšího, něco, co tu před tím nebylo. Vašek poctivě dodržoval 
čas tréninku. Ne kvůli tatínkovi, ale kvůli tomu, že chtěl patřit mezi nejlepší sportovce. Jaká pravi-
dla platí u vás doma? Kdo chce přijít do nebeského království, nemůže stát na místě a mračit se, 
že je něco zakázané. Ani si nemůže dělat, co ho napadne. Ale snaží se poslouchat Ježíše v evange-
liích, číst si v Písmu, co Bůh říká, a pak se to snaží dělat. Dnes tě například Ježíš vybízí, aby ses co 
nejrychleji usmířil s tím, s kým ses pohádal. A že si nemáš hledat výmluvy, ale vždycky dodržet, co 
slíbíš. Dokážeš to?  

V čem je dobrý zákon Boží, Ježíš rád ti vysvětlí.  

Svět se jako puzzle složí v tom, kde jsme to popletli. 

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

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

K čemu nás dnes Ježíš vybízí? 

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



 
VZÁCNÝ POKLAD 

Každý člověk střeží jako svůj 
poklad to, co považuje za 

důležité a vzácné. 
Takovým pokladem nemusí 
být jen zlato a peníze, ale 

třeba rodina, kamarádi, nebo 
vlastní schopnosti. O poklady 
se máme starat nejen proto, 

abychom je neztratili, ale 
abychom se o ně mohli dělit s 

ostatními. 
Když dosadíš větší písmena z 

mincí podle souřadnic do 
tabulky na čelní straně  

pokladnice, dozvíš se, co je 
pro nás vzácným pokladem a 

proč. 
 

 
 
 

V dnešním evangeliu jsme slyšeli 
o tom, že se Pánu Ježíši nelíbí, 

když se hádáme a jsme naštvaní. 
Zlost, pýcha, závist a další 

vlastnosti se často dají poznat 
z naší tváře. 

Zkus mezi obrázky obličejů najít 
ty, ze jterých Pán Ježíš radost 

nemá a škrtni je. Ty, které se mu 
líbí naopak zakroužkuj.  

 

 

 

 

 

 

 

         PRO DOSPĚLÉ     

 Ti, kdo se hnusně nenafukují, jsou Bohu nejblíže 

Když jsem šel do semináře, těžko jsem to snášel 
Teď se můžu po letech přiznat, že když jsem šel studovat do kněžského semináře, těžko jsem to snášel. Byl 
jsem zvyklý na jiný způsob života: karate, horolezectví, puška, koně, les… a najednou šok. Obdivoval jsem 
mladé osmnáctileté chlapce, kteří přišli se zpěvem a radostí, a tiše jsem jim záviděl. Bože, dej i mně radost. 
Já jsem měl třicet roků, dlouhé vlasy, byl jsem neoholený… a najednou bylo třeba se holit, česat, oblékat si 
kleriku. 

Návštěva ve veřejném domě 
Poprvé nás pustili domů na Dušičky. Bohoslovci vědí, jak to vypadá s návštěvami: teta, babička, kmotra, je 
třeba všechny obejít. Druhý den už mi zbyl čas i na jiné domy, i na veřejný dům, kde jsem už předtím byl. 
Vešel jsem do dveří, najednou proti mně vyběhl veliký pes, očichal mě, a protože si mě pamatoval, vrátil se 
zpátky. Naproti dveřím seděl chlap, který hrál karty. V ruce měl kartu a chtěl ji vynést. Když mě uviděl, ciga-
reta mu skoro vypadla z úst. Všichni ztichli. 
Najednou jsem spatřil ženu, můžeme jí říkat Marie Magdaléna. Drsněji řečeno, byla to prostitutka. Měla 
žluté vlasy, hodně odbarvené, nebyla namalovaná, ale natřená. Vydatně natřená. Černo-fialovo-modro-
zelené oči, umělá červená jablíčka na tvářích a oranžová ústa. 
Tato žena se rozeběhla proti mně. Chytila mě za ruku… a chtěla ji políbit. Ucukl jsem. Proč mi ji chce políbit? 
Copak jsem světec? A dřív než jsem stihl zareagovat, dostal jsem pusu na tvář. Oranžovou, meruňkovou. Ta 
žena se vrátila zpátky a propukla v pláč. Zeptal jsem se muže s kartami: „Co se jí stalo?“ „Víš, Maroši, ona na 
tebe čekala.“ „Jak to, čekala?“ „Čekala… Když pustili na Dušičky bohoslovce domů, ona řekla, že přijdeš. 
Všichni jsme jí říkali, že už ne, že jsi šel studovat na faráře a do tohoto veřejného domu už nikdy nevstoupíš. 
Ona jediná nás přesvědčovala, že přijdeš. Říkali jsme jí: Nepřišel včera, nepřijde ani dnes. A ty jsi přišel, 
Maroši!“ Ticho jako v hrobě, nikdo nevydal hlásku. Duchu svatý, teď bych měl něco říct. Ale co? 

Bůh miluje bez podmínek 

Přistoupil jsem k té ženě. Předběhla mě. Chytila flašku, nevím, co v ní měla. „Jestli mi chcete vyprávět o 
Bohu, tak toto je můj bůh. Jestli mi budete říkat něco jiného, rozbiju vám ji o hlavu.“ „Milá paní, toto není 
váš Bůh. Bůh, ten samý Bůh, který je i mým Bohem, je někdo úplně jiný. Je to ten, který vás má rád takovou, 
jaká jste. Bůh nemiluje podmínečně jako my lidé, miluje bez podmínek.“ Pustila flašku a rozplakala se. Bar-
vičky na její tváři se začaly slévat a vytvořily duhu, začala si utírat slzy.  

"Měla jsem ho nechat zdechnout?" 
Podíval jsem se stranou a spatřil jsem muže -bez ženy, jak leží na posteli. Poznal jsem ho. Pane, Bože, Duchu 
svatý, vždyť já toho muže znám. Byl to žebrák, alkoholik, mohli bychom ho nazvat lotrem, darebákem, gan-
gsterem. Jakýkoli přívlastek byste mu dali, vždycky byste se trefili. Když jsme šli do kostela nebo z kostela, on 
tam ležel v trávě, zaneřáděný, špinavý. Byl ochrnutý… a představte si, tato žena, prostitutka, ho zvedla, 
vykoupala, nakrmila, uložila do své postele. Jako ze zákazníka z něho neměla nic, protože byl ochrnutý. Když 
jsem to viděl, začal jsem se modlit: Pane, nauč mě něčemu od této ženy, od prostitutky. Pane, nauč mě, 
abych pomáhal lidem jako tato žena. Obrátil jsem se k té ženě, uslzené, rozmazané: „Proč jste to udělala?!“ 
Řekla drsně: „A to jsem ho měla nechat, ať zdechne jako pes?“ 

Velcí světci a velcí hříšníci se hnusně nenafukují 
Když se vyplakala, utřela si obličej a řekla: „Až vy budete farářem, půjdu k vám ke zpovědi!“ Splnilo se to po 
letech. Těsně před její smrtí mě zavolali, doběhl jsem do nemocnice ještě v montérkách.  Nemohu vám 
prozradit její hříchy, ale můžu říct, že to byla taková krásná zpověď, že jsem si řekl: Pane, je pravda, co říkáš: 
Celníci a nevěstky nás předejdou do Božího království. Díky jaké vlastnosti? Díky pokoře. Velcí hříšníci a velcí 
světci. Oni jsou pokornými lidmi, nepotřebují se před druhými dělat ctnostnými. Jsou blízko Bohu, protože se 
hnusně nenafukují. Neporovnávají se se sousedem, kdo je lepší, kdo chodí víc do kostela, kdo chodí častěji 
k přijímání. Velcí světci a velcí hříšníci toto nedělají. Porovnávají se s Ježíšem a vždycky vědí, že jsou maličcí.       
                                                   (Marián Kuffa, Kazatelna život aneb v nebi najdeš prostitutky, vrahy i zloděje) 
 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Pocity-viny-a-jak-jim-celit_101804.html
http://www.ikarmel.cz/kniha/Pocity-viny-a-jak-jim-celit_101804.html

