
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
20. 3.  (PO)  7:00 ZA ŽIVÉ A + JOSEFY Z FARNOSTI 
  17:15  
21. 3.  (ÚT) Za + rodiče Měřičkovy a Holbovy a + rodinu, s prosbou k Panně Marii o  
  ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, NL 144 
22. 3.  (ST) Za + Josefa Bůbelu, + rodiče Aloisii a Karla a Boží požehnání pro celou  
  živou rodinu, NL 183 
23. 3.  (ČT) Za + Josefa Šenkeříka, dceru Marii, rodiče z obou stran, za živou man- 
  želku, duše v očistci, za pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodi- 
  nu, Ná 22 
24. 3.  (PÁ) Za + rodiče Janáčovy, prarodiče z obou stran, za + dceru Aloisii, za dar  
  zdraví a ochranu pro celou živou rodinu, Ná 140 
25. 3.  (SO) Za + Aloise Zvonka, rodiče z obou stran, jejich děti a duše v očistci,  
  s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro celou ž. rodinu, NL 21 
26. 3.  (NE) 7:30 Poděkování za 60 let života, za + rodiče Vaňkovy a jejich děti,  
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovou, NL 64 
  9:00 Za + Josefa Trochtu, syna Pavla a rodiče z obou stran a jejich  
  + děti, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 20 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 3. Neděle postní 

Liturgický kalendář: 
 V pondělí SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE. 

V sobotu SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. 
1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu. Vedou 

ji otcové, prosím o nahlášení se v zákristii 10 min. před křížovou cestou. 
2. Dnes končíme přijímání přihlášek na biřmování. 
3. V pondělí 20. 3., na SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE, 

bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15. Doporučený svátek - věřícím se 
doporučuje účastnit se toho dne mše svaté. 

4. Dne 24., 25., a 26. 3. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pátek bude křížová 
cesta, v sobotu po mši svaté prosby za odpuštění a v neděli ve 14.00 hod.  po po-
božnosti křížové cesty poděkujeme za dary a milosti, udělené našim rodinám, a 
svátostné požehnání. 

5. V sobotu na SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ bude jenom jedna mše svatá, ráno 
v 7.00 hod. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden 
bude uklízet 3. skupina z Nedašova. 

7. Během posledního týdnu jsme na opravu kostela vybrali 45 000 Kč, všem Pán Bůh 
zaplať. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
    3. neděle postní                                                        19. březen 2017 

Ježíš usmiřuje (J4,5-42) 

Znáš někoho, kdo vážně nechce být tvůj kamarád? Nebo s kým se vždycky pohá-
dáš, kdo chce pokaždé být lepší než ty? Marek a Kuba se neměli rádi. Oba byli ši-
kovní, každý z nich chtěl být kapitánem družstva. Oběma se už ve školce líbila Mo-
nička a oba byli jedináčci - víš, co to je? Nemuseli doma nikomu ustupovat nebo se 
se sourozenci dělit. Letos ve škole si začali dělat schválnosti, zlomyslně se poškle-
bovali, když se druhému něco nepovedlo. Po Vánocích přišel do školy nový pan uči-
tel. Hned si všiml, že kvůli těm dvěma je už rozhádaná celá třída. A tak si jednou 
odpoledne vzal Marka do tělocvičny. Co mu říkal, nikdo nevěděl a upocený Marek 
to také neprozradil. Druhý den udělal pan učitel totéž s Kubou. Po pár týdnech na-
ložil oba kluky do auta a vzal je s sebou na své závody. Oba kluci na velkém stadio-
nu jen kulili oči, nadšeně svému učiteli fandili a svorně tleskali, když se mu dařilo. 
Na zpáteční cestě o tom si všichni tři povídali. A pak už chodili kluci do tělocvičny 
na tréninky spolu, i na Moničku úplně zapomněli. A co ty, trénuješ a cvičíš, co tě 
zajímá? Znáš někoho, kdo umí ostatní u vás usmiřovat? Nepřátelství nebývá jen 
mezi lidmi, ale i mezi národy. Třeba Samařané se neměli s židy rádi. Víš, z jakého 
národa byl Pán Ježíš? Pán Ježíš jednou přišel ke studni, ležela právě v Samařsku. 
Bylo veliké horko, měl žízeň, a proto požádal ženu, která si přišla pro vodu, aby mu 
nabrala. Žena se divila, že se s ní baví. U nich se tenkrát na ulicích spolu bavili jen 
muži, s ženou muž mluvil až doma. Povídali si spolu o té studni, o žízni, o tom, že 
člověk vodu potřebuje a musí často pít, aby mohl žít a pracovat. Na co všechno je 
potřeba voda? Pán Ježíš měl rád všechny lidi, i tuto ženu, a ona to poznala. Když 
seděla vedle něho, úplně zapomněla na každé nepřátelství. Ale naopak si vzpo-
mněla, že udělala hodně věcí špatně a že nežije správně. Když Pána Ježíše poslou-
chala, dostala chuť dát všechno do pořádku. Utíkala zpátky do města ke svým 
známým a každému tvrdila, že u studny sedí prorok - vzpomínáš, kdo to je? Ta žena 
tvrdila, že je to zachránce celého světa, že o každém všechno ví a že si ho ostatní 
musejí jít také poslechnout. Co ti lidé udělali? Jestliže chtěli vidět Mesiáše, Za-
chránce; pozvali Ježíše dál a on tam dva dny zůstal. Co myslíš, když Pán Ježíš pak od 
nich odešel, byli stejní jako předtím, nebo se zlepšili? Pořád si o něm povídali, mys-
leli na něho a už se těšili, kdy ho zase uvidí. 
 

Dej nám, Pane, živou vodu, prosím s lidmi v Samaří. 
Ona moji nepohodu v úsměv štěstí rozzáří. 
 



               PPOOSSTTNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  --  33..  ččáásstt  
V prvním čtení jsme slyšeli o skále, ze které vytryskl pramen vody pro  
izraelský lid. Skála na našem obrázku též skrývá i další čtyři slova do naší 
velké postní tajenky. Musíte ji ale rozluštit podle šifrovacího klíče. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                     Řešení zapiš do soutěžního archu, který jsi obdržel v kostele na první neděli postní. 

               PRO DOSPĚLÉ           Zvěstování radosti       

Drazí ctitelé a děti Panny Marie! Slavnost Zvěstování Páně nám připomíná veliký den, kdy se 
slovo Boží stalo tělem. Devět měsíců před svátkem Narození Páně si připomínáme rozhodující 
okamžik lidských dějin: Bůh chce vstoupit do lidských osudů, chce dát lidstvu svého Syna, 
který by je vykoupil. Prostřednicí a nástrojem tohoto vstupu Boha do lidských osudů – tím 
mostem mezi nebem a zemí – se má stát nazaretská dívka Maria. Byla uctivě dotázána Božím 
poslem, archandělem Gabrielem, zda je ochotna vzít na sebe toto poslání. Na štěstí pro lid-
stvo, na štěstí pro všechno stvoření Panna Maria přijímá. Vyslovila své FIAT - staniž se mi pod-
le slova tvého, vyslovila to nejstatečnější slovo lidských dějin. Maria se považuje za služebnici 
Páně, a proto je ochotná stát se Matkou Božího Syna - stát se Matkou lid-
stva, vykoupeného Synem Ježíšem Kristem, stát se po Evě druhou pramátí lidstva. Kdykoliv se 
modlíme tu překrásnou modlitbu „Anděl Páně“, připomínáme si dvě radostné skutečnosti: že 
se člověk podílí na osudech světa a lidstva, a že Bůh přichází na náš svět, vstupuje do lidských 
dějin, do lidských osudů, aby pomáhal, zachraňoval a aby nás vykoupil a navěky spasil. 
Takhle to platí stále. I dnes, i s námi. Bůh činí člověka svým partnerem, když se ovšem člověk 
pro Boha svobodně rozhodne. Ale Bůh nikoho nenutí, Bůh nikomu neporoučí. Boží oslovení je 
nabídka, svobodný dialog. Božím poslem – andělem – pro každého z nás je hlas našeho svě-
domí. A jaká má být naše odpověď Bohu? Naší odpovědí by mělo být rozhodnutí, jak jsme to 
četli v listu Židům: „Tady, jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli!“ 
Naše poslušnost Božímu hlasu, naše svědomí, pak umožňuje Boží lásce, aby v našem životě 
působila divy. Poslušnost hlasu svědomí působí, že žijeme a jednáme jako křesťané. Každý den 
se modlíme „buď vůle tvá“. Ale uvažujeme kdy vůbec, jaká je vůle Boží s námi? A právě tento 
svátek nám může být velikou příležitostí k těmto úvahám, k vyřčení nejstatečnějšího slova 
našeho života: Bože, i v mém životě buď vůle tvá na prvním místě. Od události tohoto svátku, 
andělského zvěstování Panně Marii, uplynula už dvě tisíciletí. A my se můžeme ptát: Je to 
mnoho? Je proto křesťanství už zastaralé, vyžilé? Nebo je to v mírách Božího vesmíru naopak 
velmi málo, takže jsme jako lidstvo teprve v začátcích, v tápavém dětství křesťanství? A jaké 
místo zaujímá toto Zvěstování Božího příchodu v našem osobním životě? Lid Izraele vyhlížel 
příchod Mesiáše vytrvale po dlouhá staletí. A když přišel, oni ho neuznali, nepřijali. Neodpoví-
dal jejich představám, do kterých zdegenerovala jejich víra. My, křesťané dnešních dob, se 
tomuto starozákonnímu lidu podobáme mnohem víc, než si uvědomujeme. Jsme také plni 
staletých návyků a zlozvyků, plni pochyb a únavy, plni skepse a pověr – zrovna jako ti, mezi 
kterými žila dívka Maria. Zvěstování Boží nabídky nepřišlo tenkrát veřejně, za hlaholu trub a 
rohů, v branách chrámových. Ve skrytu, v soukromí, jako osobní tajemství mezi Marií a Bo-
hem, přichází nabídka, dotaz, zda je ochotna dát svůj život k dispozici při vykoupení lidstva. A 
Maria souhlasí s takovou radostí, že se o tu radost spěchá podělit, předat ji dál. S námi – 
dnešními lidmi – jedná Bůh i dnes podobně jako s Marií. K nám přichází už Kristus. Ke každé-
mu z nás přichází také osobně. Nepřijde jen až v hodinu smrti jako soudce, ale přichází stále, 
uprostřed kypění a kolísání našeho života. Jen si to uvědomovat, jen ho přijímat do svého 
života – pak s ním přichází veliká radost k nám, jako přišla při zvěstování k Marii. Kéž je pro 
každého z nás dnešní svátek zvěstováním veliké radosti, že Boží Syn přichází i k nám, že Pán je 
s námi a my jsme s ním, a budeme s ním od tohoto času až na věky věků. Ó Maria, bez hříchů 
počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! 


