
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
13. 3.  (PO) 7:00  Za + Marii Smolíkovou a + Boženu Smolíkovou a Boží požeh-
  nání pro celou živou rodinu, Ná 161 
14. 3.  (ÚT) Za + Marii Lysákovou (1. výročí), za + rodinu Lysákovou a Kolínkovou, 
  za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé rodiny, Ne 176 
15. 3.  (ST) Za + Marii Mackovou, za + Jana Vaňka a rodiče z obou stran, ochranu 
  a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 359 
16. 3.  (ČT) Za + Jana a Kristýnu Poláchovy, syna Josefa, tři zetě a rodiče z obou 
  stran, rodinu Ševčíkovou, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro 
  živou rodinu, NL 143 
17. 3.  (PÁ) Za + Aničku Fojtíkovou, + prarodiče z obou stran, + Františka Naňáka 
  a duše v očistci, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 123 
18. 3.  (SO) 7:00  Za + Josefu Slaběňákovou, švagra Karla, rodiče z obou stran, 
  bratra, sestry, za duše v očistci, pomoc a ochranu Panny Marie a Boží 
  požehnání pro živou rodinu, Ne 156 
19. 3.  (NE ) 7:30  Za + rodiče Holbovy, + tetu Anežku Holbovou, + rodiče Haca-
  jovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 364 
   9:00  Za + Josefa Miklase, + rodiče MIklasovy a Fojtíkovy, Boží po-
  žehnání pro živé rodiny, Ne 332 
    10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 2. Neděle postní 
1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu. 
2. V pondělí 13. 3. bude mše svatá ráno v 7.00 hod. Odpoledne jste všichni srdečně 

zváni na fatimskou pobožnost do Brumova. 
3. V pondělí v 16.00 hod. bude na faře setkání misijního klubíčka. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 2. skupině z Návojné. Příští týden bude 

uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 
5. Během posledního týdnu jsme na opravu kostela vybrali 42 500 Kč, všem Pán 

Bůh zaplať. 
6. Připravujeme 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, bližší informace 
jsou na plakátech na farních nástěnkách. 

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

 Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně a četli Boží poselství, 

která jsou tam obsažena, stejně jako čteme sms-ky? Co by se stalo? 

 Když je cesta nejistá a Ty padneš, Bůh, který je bohatý ve svém milo-

srdenství, Ti podá ruku a zvedne Tě. 

 Modlitba je klíč, který otevírá Boží milosrdné srdce. 
                                                                                                                                         (z Tweetu papeže Františka) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
2. neděle postní                                                            12. březen 2017 

 

Boží plán (Mt 17,1-9) 

Kam si chodíš venku hrát? A kam chodí malé děti? V koutě parku si na hromadě písku 
hrála malá holčička. Dělala různé bábovičky ze svých barevných formiček. Netrvalo 
dlouho a přišel chlapec s velkou tatrovkou. Hned začal autem jezdit, převážet písek a 
většinu báboviček rozjel. Holčička se dala do pláče. „Nebreč,” ozval se za ní hlas jejího 
staršího brášky. Měl ji hlídat, ale odběhl na chvilku za kamarády. „Pojď, postavíme 
celé město,” a dali se hned oba do práce. „Můžeš nám vozit materiál,” zaměstnal 
bráška i caparta s autem. Tak se do stavby zabrali, že je úplně vyděsil hluk malého 
bagru těsně za nimi. Všichni tři odběhli stranou a dívali se, jak velká lžíce nabrala 
hromádku i s jejich stavbou. „Proč nám to berete?” snažil se bráška překřičet hluk 
motoru. „Protože se tu bude stavět velké hřiště pro děti a tyto malé hromádky se 
musí uklidit. Pojď se podívat,” dodal řidič, když viděl nechápavé pohledy. A roztáhl 
plánek, aby se chlapec mohl podívat. „Tady bude velké pískoviště a tady plácek pro 
vás kluky na fotbal. Od zítřka sem už nesmíte chodit, ale pak to bude stát za to,“ mrkl 
bagrista s úsměvem na děti a odjel. Co myslíš, je to dobrý plán? Co všechno bys na 
takovém hřišti chtěl?  
Jestli jsi dobře poslouchal dnešní evangelium, tak jsi slyšel, že Ježíš ukázal některým 
svým učedníkům Boží plán. Kteří učedníci s ním byli? A co viděli? Co myslíš, rozuměli 
tomu, co viděli? No, asi ještě méně než ty tři děti v parku, které nakukovaly do 
opravdického plánu. Ale uvěřily, že to, co se vystaví, bude lepší než hromádka, na 
které si dosud hrály. Učedníci na hoře Tábor uviděli na chviličku věci, které jsou pro 
obyčejného člověka neviditelné. Viděli lidi, kteří jsou živí v Božím království, i když už 
dávno zemřeli. Slyšeli je, jak spolu mluví, jak mluví s Ježíšem. Dokonce slyšeli i Boží 
hlas. Co Bůh říkal? To opravdu nebyla obyčejná věc, ke které je dnes Ježíš pozval. Byli 
úplně popleteni a měli i chvilku strach. Petr se rozhodl pro svůj vlastní plán. Co chtěl 
udělat? A proč? Ale Boží plán jeho království, na který nakoukli, byl hodně jiný než 
ten jejich. Bůh po nich nechtěl žádnou velkou práci. Chtěl pouze to, aby Petr, Jakub a 
Jan, a také všichni další učedníci - abychom i my dnes - Pána Ježíše poslouchali. Pro-
tože Bůh nám ho poslal, abychom uvěřili, že nás má rád.  
 
 

Ježíš přítel je vždy s tebou, je však také světa Pán.  

Vezme tě na horu s sebou, tam uvidíš Boží plán.  
 



V dnešním evangeliu 
jsme slyšeli, jak Pán 

Ježíš vystoupil 
s několika učedníky 
na horu a tam se jim 
 ukázal jako Boží Syn. 

Jakou cestou se na 
horu dostali? 

Obtáhni ji pastelkou. 
 

 

 

 

 

 

 

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

PPOOSSTTNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  --  22..  ččáásstt 

DDnneess  vvyyjjddii  nnaa  HHoorruu  PPrroomměěnněěnníí  aa  cceessttoouu  ssbbíírreejj  ppííssmmeennkkaa  ddoo  nnaaššíí  ppoossttnníí    

ssoouuttěěžžee..  PPoossppíícchháášš,,  aa  pprroottoo  vvžžddyy  ssbbíírreejj  jjeenn  kkaažžddéé  ttřřeettíí  ppííssmmeennkkoo    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Řešení zapiš do soutěžního archu, který jsi obdržel v kostele minulou neděli. 

               PRO DOSPĚLÉ  

Co si počít s postní dobou? 

Pokud si upřímně odpovíme na otázku, zda máme rádi postní dobu, možná budeme 
sami rozpačití ze své vlastní reakce. V církvi nazýváme tento čas "milostiplná doba 
postní", liturgické texty jsou plné krásných duchovních obrazů, modliteb - a nad tím 
vším se v nás táhne taková zvláštní úzkost. Jestli "to zvládnu." Postní doba ale není o 
tom, abych já na prvním místě vymýšlel, jestli mám ještě přidat v modlitbě nebo cho-
zení na mši nebo co si mám vlastně odříct a jak se pořádně postit. V našem životě 
jsou totiž věci, které nás daleko závažnějším a zákeřnějším způsobem okrádají o čas, 
o lásku a sílu, které nás zamořují a nedovolují nám, abychom byli sami sebou a žili s 
Bohem. 
Podstatou postní doby je znovuobjevení prostoru pro Boha. Pro Boha - ne pro naše 
dobré pocity z heroických skutků odříkání či jakýchkoliv jiných dobrých činů, ne pro 
naše uspokojení z lidské chvály a ocenění, které za své výkony obdržíme. Náš půst je 
to, že opouštím svoji důležitost, vše, co mě odvádí od Ježíše, vše, co mi ženicha Ježíše 
bere. Pán nás vede k tomu, abychom se vystavili Jeho pohledu a revidovali motivy 
svého jednání, abychom očistili, co je v nás nečité, protože to ubližuje nám samot-
ným. 
Dokud ale nebudeme prosit Ježíše, aby se pro nás On stal skutečně vším, stále bude-
me mít problémy s tzv. náboženským životem a jeho prostředky. Jestli se na začátku 
postní doby Pána neptám, co mám dělat, ale sám jsem si už vymyslel, co si všechno 
odřeknu, nezměnilo se v mém životě vůbec nic, protože tak, jako jsem žil svévolně v 
době před postem, budu žít v době postní i v době velikonoční. Mohu ale jít jinou 
cestou - přijmout Ježíše jako největší dar, s Ním spojit svůj život, Jemu vše podřídit a 
hledat, co se jemu líbí.                                                                         (www.vojtechkodet.cz)  
                                                                      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

O svíčce a sirce 
„Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce. 
„Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka, „když budu hořet, mé dny jsou sečteny a nikdo už 
nebude obdivovat mou krásu.“ 

Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu udělat já, je zapálit. Když nezapá-
lím, nesplním svůj úkol a promarním také své poslání. A ty jsi svíce a jsi k tomu, abys dá-
vala světlo. Chceš, aby byl tvůj život navěky studený a marný, chceš nesplnit svou úlohu?“ 
„Ale hořet – to bolí,“ vzdychá svíce. „A když mě zapálíš, moje síla je pryč.“ 
„Ano, to máš pravdu,“ odpověděla zápalka. „Ale není to tajemství našeho povolání: dávat 
světlo? Když se budeš ztrácet v ohni, vše proměníš v hřejivé světlo a mnozí z toho budou 
mít radost. Když se ale schováš, bude tma i tam, kde stojíš.“ 
Svíce uvažovala, potom plná očekávání řekla: „Zapal mě...!“ 
Postní doba nás zve, abychom i my přistoupili k Ježíši a řekli mu: „Zapal mě...!“ 
                                                        (Zpracováno podle knihy Viliama Judáka Postní a velikonoční zamyšlení) 
             

http://ikarmel.cz/produkt/postni-a-velikonocni-zamysleni

