
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
6. 3.  (PO) Za + Vojtěcha Šenkeříka (1. výročí úmrtí), Ne 22 
7. 3.  (ÚT) Za + Anežku a Cyrila Slaběňáka, + Františka Macháče, za duše v očistci,  
  s prosbou o dar víry, lásky a Boží milosrdenství pro živou rodinu  
  Macháčovou a Fojtíkovou, NL 94 
8. 3.  (ST) Za + Františka Patockého, + Jiřího Kročka, + Zdenka Macháče, za dar  
  zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu Macháčovou a Patockou, Ne 323 
9. 3.  (ČT) Za + Aloise Vaňka, otce, 4 švagry, rodiče Fojtíkovy, s prosbou o dar  
  zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu  
  Vaňkovou, Ná 43 
10. 3.  (PÁ) Za + rodiče Juřicovy, Františku a Josefa Bartošákovy a rodinné příbuzné 
  a za duše v očistci, NL 72 
11. 3.  (SO) 7:00   Za + Josefa Kolínka, + rodiče Kolínkovy, + rodiče Fojtíkovy a  
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu Kolínkovou, Ne 294 
12. 3.  (NE)  7:30  Za + Františka Holbu, otce, bratra, švagra Ervína, rodiče Gere- 
  govy a dar zdraví pro celou rodinu, Ne 329 
   9:00  Za + Aloise a Andělu Macháčovy (1. výročí úmrtí), za jejich +  
  rodiče,  sourozence a za + syna Jaroslava, s prosbou o ochranu a Boží  
  požehnání pro celou živou rodinu, Ná 111 
    10:30 ZA FARNÍKY A ZA ŽIVÉ A + FRANTIŠKY Z FARNOSTI 
 

OZNAMY: 1. Neděle postní 

1. Dnes odpoledne jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu. 
2. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. 30 minut přede mší se 

bude zpovídat. 
3. Příští sobotu se v naší farnosti uskuteční seminář o manželství. Bližší informace 

jsou na nástěnce. Kdo má zájem se zapojit do přípravy pohoštění, ať se po mši sva-
té nahlásí v zákristii. 

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostel 2. skupině z Nedašova. Příští týden bude 
uklízet 2. skupina z Návojné. 

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaše přispění do sbírky na Haléř svatého Petra. 
6. Během posledního týdnu jsme na opravu kostela vybrali 32 tis. Kč, všem Pán Bůh 

zaplať. 
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, připomínáme, že 
poutníci potřebují pasy. 

8. Od dnešní neděle máme dvě soutěže pro děti. První jsou nové tajenky ve farníčku, 
losování vítězů bude o Velikonocích. Děti jsou také srdečně zvané do postní cesty, 
která nás čeká. Pro cestovatele po mši čekají pasy, do kterých budeme sbírat ra-
zítka na nedělních křížových cestách. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

1. neděle postní                                                              5. březen 2017 

Pokušitel  (Mt 4, 1-11) 
Vzpomínáš si, jak se jmenovala doba, ve které jsme se připravovali na Vánoce? Dnes 
začíná postní doba. Je to příprava na největší slavnost - na Velikonoce. V postě se křes-
ťané trénují v poslouchání Božího hlasu, učí se také odmítat, co jim škodí. Všiml sis, co 
je od Popeleční středy jinak, třeba v kostele? Možná si budeš pamatovat, co se stalo, 
když byl Pán Ježíš pokřtěný v Jordánu. Duch Svatý mu přinesl zprávu od Otce v nebi. A 
stejný Duch Svatý ho dnes vyvedl na poušť. Víš, jak poušť vypadá? Nic tam neroste. Pán 
Ježíš tam byl čtyřicet dní a pak už byl velice zesláblý a vyhladovělý. A tehdy si na něho 
troufl ďábel. Pro nás je neviditelný, ale Pán Ježíš ho znal od té doby, kdy ďábel nabídl 
Evě v ráji zakázané ovoce. Do jakého zvířete se tenkrát ukryl, aby ho nepoznala? Je tak 
škaredý, že by se ho lekla a nebavila by se s ním. Ale teď se neschovával. Přišel Pánu 
Ježíši nabídnout různé zajímavé věci, jak jsi slyšel v evangeliu. Co to bylo? Proč si od něj 
nenechal Ježíš poradit, aby proměnil kamení v chleba a najedl se? A proč nevyzkoušel, 
jestli ho andělé chytnou, když skočí z věže? Protože věděl, že ďábel je obrovský lhář a 
že od něj nikdo dobrou radu nedostane. Je zlý, umí jen škodit a ničit a vypomáhá si při 
tom různými fígly. Pán Ježíš měl v sobě sílu Ducha Svatého a odmítl ho, proto ďábel 
musel odejít. Víš, že každý křesťan má v sobě také tohoto Ducha síly? Odkdy ho máš 
ty?  
Do městečka přijela pouť. Střelnice, řetízkáč, létající lavice, kluci se už nemohli dočkat, 
až to začne. Malý Luďa žmoulal v kapse padesátikorunu, kterou od babičky dostal na 
houpačku a cukrovou vatu. Na kolotoč nesměl. Bolívala ho dost hlava, dříve i často 
omdlel, a proto teď bral léky, aby s ostatními mohl chodit do školy. Kluci ho dnes zase 
přemlouvali. „Pojď aspoň jednou, to máš jedno, jestli jsi na houpačce nebo na kolotoči. 
Přece už nejsi mrně!" „Mamka to pozná," bránil se Luďa, ale už se pomaličku posouval 
s kluky k pokladně. „Neboj, my jí to neřekneme," slibovali kluci. Všichni si koupili lístek 
na velký řetízkáč. Co myslíš, že se pak stalo? Luďa na kolotoči omdlel. Naštěstí si toho 
pán u obsluhy hned všiml a kolotoč zastavil. Přijela záchranka a kluci ani nestačili lito-
vat pokažené jízdy, jak utíkali pryč. Zato Luďa si bude tuto jízdu do smrti pamatovat. A 
moc ho mrzelo, jak smutná byla potom i jeho maminka. I to, jak se mračil pan doktor 
kvůli jeho neposlušnosti. Řekl si, že už je příště nezklame.  
 

Pokušitel pokoj nedá, stále příležitost hledá.  
Sílu k boji, Písmo píše, najdeš vždycky u Ježíše.  
 



PROČ SE MÁME POSTIT? 
Pán Ježíš odešel na poušť a čtyřicet 

dnů se tam postil a modlil. Jak máme 
následovat jeho příklad? Každý přece 
musíme plnit své povinnosti a nemů-
žeme nikam odcházet! Čtyřicet dnů 

postu nám však dává příležitost, 
abychom se osvobodili od toho, na 

čem jsme někdy příliš závislí: televize, 
hry, počítač, sladkosti… Pak budeme 
otevřenější pro Boha a pro druhé lidi. 
K čemu je tedy dobrý půst? Odpověď 
zjistíš, když začneš u šipky a zapíšeš 
vždy každé třetí písmeno. Kameny 

„obejdi“ třikrát dokola. 
 
 

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

PPOOSSTTNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  --  11..  ččáásstt  
Slova, ze kterých poskládáme během šesti postních nedělí tajenku, se někdy umí 

pěkně schovat. Například tady se nám písmenka ze slov rozsypala na obrázek. Když je 
znovu poskládáš, získáš první čtyři slova do naší postní soutěže  

Soutěžní arch dostaneš v kostele a každou postní neděli do něj zapíšeš řešení tajenky. 

               PRO DOSPĚLÉ  

Pochmurný čas 
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a ko-
neckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, 
chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z 
některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno 
nesmíme dělat a jak se máme co nejvíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, 
který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe… Velmi dobře si 
vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem na popeleční středu jako malý kluk vycházel 
mezi „normální“ lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem … 
Nechápal jsem, proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, ale já si to 
nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té „postní době“, která jako 
nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně budeme zbaveni onoho damoklova meče 
nesmyslné pochmurnosti a odříkání. 

V postní době nejde jen o půst 
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkou-
mal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v „post-
ní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: 
totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k 
Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji. 
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného 
odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může 
překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro 
nás dobré. 
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: „půst“, 
„modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozli-
šuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, 
aktivit…) a to, čeho se zřekl, poskytuje potřebným - což je podstatou „almužny“. Smíření pak 
člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě. 
Požehanou postní dobu!                                                                                    (podle knížky Ve víru víry) 

 

Ztráta proměněná v zisk! 
Postní nabídka je nám předložena k tomu účelu, abychom se zastavili a zároveň vydali na 
výzkumnou expedici do vnitřních komnat našeho srdce. Nevhodné vystrnadili, zašlé obnovili, 
bázlivým dodali odvahu, některé prostory nechali jednoduše vyvětrat, odpočinout si. Říká se: 
"Když bude včela jenom stále létat od květu na květ a nesedne si, nikdy se nedočkáme medu.“ 
Omšelému příbytku mnohdy postačí jediné - notně vyvětrat, a opět oživne. 
Není žádoucí horečně promýšlet nákladné opravy, často postačí tak málo. S lidskou bytostí 
tomu bývá dosti podobně. Pokud si na chvíli nesedne, nebude přemýšlet o sobě samém, nikdy 
skutečnou zbědovanost osobních komnat neodhalí. Postně obohacená myšlenka se řadí k 
nejvznešenějšímu úkonu lidského umu. Má totiž onu schopnost - vést člověka k samotnému 
jádru, až na "dno" lidského nitra, aby v propadlišti sama sebe pocítil pevnou půdu pod noha-
ma. Cesta tedy nebyla podniknuta zbytečně. Ztráta se proměňuje v zisk. 
                                                                                                                                    (z knihy Postní aleluja) 

http://ikarmel.cz/kniha/Ve-viru-viry_101616.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Postni-aleluja.html

