
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
20. 2. (PO) za + Máriu Kozárovou a za živou rodinu, Ná 103 
21. 2.  (ÚT) za + Josefa a Marii Novákovy, rodiče z obou stran, tetu Františku, zetě, 

 duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 11 
22. 2. (ST) za + rodiče Fojtíkovy, rodiče z obou stran, dva syny, ochranu a pomoc  
  Boží pro živou rodinu, Ne 189 
23. 2. (ČT) za + rodiče Josefa a Marii Fojtíkovy, + dceru Zdeničku a Boží požehnání  

  pro živou rodinu Fojtíkovou, Ne 214 
24. 2. (PÁ) za + rodiče Šenkeříkovy a Koropčákovy, švagra, švagrovou a za dar zdra-

  ví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 7 
25. 2. (SO) 7:00 za Rozálii Novákovou, + sourozence, švagra, švagrovou a rodiče, 
  Ne 141 
26. 2. (NE) 7:30 za + Josefa Fojtíka, rodiče z obou stran, za + sourozence, švagry, 

  Boží požehnání, zdraví duše i těla a ochranu Panny Marie pro celou živou 
  rodinu, Ne 224 

  9:00 za + Ludmilu Mišovou a za její živou a + rodinu, Ne 299 
  10:30  ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 7. Neděle v mezidobí 
Liturgický kalendář: Ve středu Svátek Stolce sv. Petra 
   Ve čtvrtek Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 
1. Od úterý do čtvrtku jste srdečně zváni na duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou do 

Brumova. Bližší informace naleznete na plakátech. 
2. Prosím, aby na dětské mši svaté v neděli (v 9.00) zůstala zákristie pro rodiče a malé 

děti. Pro starší a nemocné je ranní a hrubá mše svatá. 
3. Prosím o odevzdání přihlášek k biřmování. 
4. Představení dětí, které se připravují na 1. Svaté přijímání, bude v první neděli postní 

na dětské mši svaté. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklí-

zet skupina z Nedašovy Lhoty. 
6. 11. 3. se v naší farnosti uskuteční seminář o manželství. Bližší informace jsou na ná-

stěnce, přihlásit se můžete v zákristii. 
7. Připravujeme letos pouť do Medjugorje. Termín je od 18. 6. do 24. 6. 2017 a cena 

s polopenzí je 5200 Kč. Předběžně se můžete nahlásit v zákristii. 
8. Příští týden bude sbírka na Haléř svatého Petra. Je to sbírka, ze které Svatý otec 

pomáhá všem chudým po celém světě. 
9. Někteří farníci se ptali, kdy můžou přispívat na opravu kostela. Kdykoliv v zákristii, 

nebo na faře. Buď já nebo kostelníci nebo některý z členů ekonomické rady zapíše 
dárce a vystaví potvrzení k daním. 

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

7. neděle v mezidobí                                                        19. únor 2017 

Dobro léčí 
Uklízíš doma? Kdy uklízíte? A musíš uklízet i po někom? 
„Já už za něho nic uklízet nebudu,“ zlobila se Ivetka. Bráška byl opravdu nepořádník, ale maminka 
chtěla, aby měli v pokojíčku hezky. „Proč bys nepomohla?“ zeptal se tatínek. „Podívej se, mamin-
ka taky pere prádlo, které neušpinila, a vaří jídlo, které sama nesní. A proto je u nás dobře.“ Všiml 
sis, co všechno u vás doma dělá maminka za ostatní? „Ale on nedělá vůbec nic,“ mračila se Ivetka. 
„Dokaž mu, že jsi lepší, i když jsi mladší. On se to od tebe časem naučí,“ povzbuzoval ji tatínek. A 
tak šla Ivetka s povzdechem zase naskládat bráškovy skládačky a časopisy do poliček. Sotva se 
dala do práce, zahlédla pod postelí své origami. Už je dlouho hledala. Skládačky z papíru ji moc 
bavily a uměla vyrobit zajímavé věci. Ty umíš složit něco pěkného z papíru? Zrovna ta skládačka, 
která jí dala tolik práce, ležela splácnutá pod bráškovou sportovní taškou. Určitě ji zase po pří-
chodu z tréninku jen tak hodil pod postel a smetl při tom i origami. Ani se nepodíval, co udělal. 
Ivetce vyhrkly slzičky. „Já už s ním nebudu, já ho nemám ráda, on mi všechno pokazí a pořád mi 
ubližuje,“ přeháněla vzlykající Ivetka a utíkala do kuchyně. „Já s ním promluvím,“ slíbil jí tatínek a 
vzal si Ivetku na klín. Bráška se za chvíli přihrnul ze školy. Zarazil se hned ve dveřích pokojíčku, 
když uviděl poničené skládačky. Svědomí mu prozradilo, že je to jeho dílo. A mrzelo ho to. Ivetku 
měl docela rád, věděl, co jí to dalo práce. Škoda, že holky přemýšlejí jinak než kluci, to by si víc 
rozuměli a všechno by jí vysvětlil. „Nebudeš nic vysvětlovat, dej to do pořádku,“ řekl mu tatínek. 
Celé odpoledne proseděl bráška s Ivetkou na zemi a společně vystřihovali a lepili nové origami. 
Sestřička se už zase usmívala. A tak jí navíc slíbil, že příští sobotu bude uklízet on. A že to vezme 
v celém bytě, ať už to stojí za to. Tak co, bylo to lepší, než kdyby se poprali? A jak to řešíte u vás 
doma? Už v dobách Pána Ježíše to bylo podobné. Vždycky někdo někde ubližoval nebo lhal, ně-
kdo byl nespravedlivý.  
Pán Ježíš učil, že jeho kamarádi se nemohou hned hádat, prát nebo si věci spolu vyřizovat násilím. 
A už vůbec nemají druhému oplácet špatné věci. Jak to tedy mají dělat? Mají se mít rádi a trpělivě 
počkat, až se to hezké od nich naučí i ten pomalejší. Ten, komu se kamarádství zatím moc nedaří. 
Pán Ježíš v tom nám všem velice rád pomůže, když mu o tom řekneme.  
 

Sluníčko hřát, svítit stačí i na toho, kdo se mračí. 
Když se hněvu nepoddáš, sluníčku se podobáš. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------  

Milé děti, dnes jsme místo obvyklé otázky připravili soutěž pro malíře. Domalujte obrázek na 
druhé straně, podepište a přineste do košíku v kostele. 
 
 

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



Ježíš říká, že máme mít rádi všechny lidi a pracovat tak, aby bylo na světě lépe. Nakresli, 
koho a co máš ve svém srdci a obkresli si na volné místo svoji ruku – do ní nakresli, co 
můžeš udělat pro to, aby bylo na světě lépe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PRO DOSPĚLÉ 

 
Ve dnech 23. - 26. ledna proběhla v naší farnosti 
Duchovní obnova pro maminky. Tato akce se stala 
krásnou tradicí a každý rok je o ni velký zájem ze 
strany maminek. Přinášíme postřehy z duchovní 
obnovy z pohledu maminky, pořadatele a „tety 
hlídačky“.  

 Z obnovy pro mě byla asi hodně důležitá sv. zpověď, kdy jsem měla klid a dost času na to si i 
promluvit s otcem a vyzpovídat se. Je to opravdu jiné než ve zpovědnici. Dalším zásadním 
bodem a příkladem do budoucna pro mě byli samotní přednášející, manželé Vyleťalovi, ze 
kterých opravdu vyzařovala vzájemná láska a úcta, o které tak pěkně paní přednášela. Pros-
tě teorie nám byla předvedena na vlastní oči. A jako poslední, pro mě důležitá věc, byl kolek-
tiv děvčat. S některými jsme se setkaly již počtvrté, což je úžasné. Velký dík patří všem, kteří 
se podíleli na tom, aby nám všem bylo na obnově tak dobře. Avšak ten největší patří naše-
mu Pánu!                                               

 I letos proběhla duchovní obnova pro ženy s hlídáním dětí. Bylo to již počtvrté. Tentokrát 
jsme si povídali o životě v manželství s Gitou Vyleťalovou a jejím manželem Milošem. Ač pří-
pravy přináší mnohá úskalí, starosti a stresy, tak Duch Svatý se vždy o všechno postaral. Ni-
kdy se žádnému z dětí nic nestalo a vždy mi poslal do cesty lidi, které jsem zrovna potřebo-
vala, aby vše fungovalo, jak mělo. Tento čas je pro maminky velmi vzácný, jen málokdy se 
jim poštěstí, aby se mohly tolik dnů starat jen o sebe s vědomím, že dětem nic nechybí. Jed-
nou za čas je nezbytné se zastavit, zamyslet, ohlédnout, načerpat sílu od Pána do dalších 
dnů, ale také si třeba „jen“ vypít v klidu kafe, dát si buchtu a odpočívat.    
Bohu díky za tento čas. 

 Letos jsem se obnovy účastnila, ale v pozici "tety hlídačky". Byly to náročné, ale moc hezké 
čtyři dny. Šla jsem tam s tím úmyslem, aby mohla jedna konkrétní maminka, jejíž dítě mě 
bude svěřeno, věnovat tento čas sobě, prohloubení vztahu s Bohem, rozhovoru s jinými 
maminkami, přednáškám, které pro ně byly připraveny, atd. Také já jsem byla v těchto 
dnech obdarovaná, poznala jsem mnoho dobrých lidí, byla jsem překvapena klidem a 
skromností s jakou žijí svůj "bohatý" život ve svých rodinách. Bohatý v tom smyslu, že svůj 
rodinný i společenský život staví na Bohu, na lásce. Ráda bych povzbudila jiné, aby neváhali, 
nebáli se a účastnili se takových akcí, ať už na jedné nebo druhé straně. Má to smysl, nese to 
svoje ovoce. Je to čas obdarování a Božích milostí. Díky Bohu, že máme ve farnosti lidi, kteří 
uskutečňují takové akce, stojí je to hodně času a úsilí, ale vždy do toho jdou znovu a znovu. 
Díky Bohu. 

Protože se duchovní obnovy se svými maminkami účastnily i děti,  
nebyla nouze o vtipné situace: 

 Teta vede uplakanou holčičku do herny s tím, že ji chce zabavit, aby zapomněla na maminku 
a říká jí: „Pojď, půjdeme si něco vytvořit nebo namalovat, uděláme pro maminku krásný ob-
rázek.  Holčička odpovídá: „Já udělám obrázek pro babičku, tu mám radši.“  

 Otec Marek ve volné chvilce řádí s dětmi v herně, straší je v domečku. Děti jsou nadšené, 
ječí a piští. Jedna holčička při oblékání domů povídá mamince: „Mami, mě strašil v domečku 
Pán Bůh.“ 

 Na konci duchovní obnovy byl z pana faráře „pan farmář“ a z fary „farma“. 


