
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
27. 3.  (PO) Za + Jaroslava Bartošáka, prarodiče Fojtíkovy a Bartošákovy, strýce  
  Karla a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 32 
28. 3.  (ÚT) Za + Marii a Stanislava Brodských a dar zdraví pro živou rodinu Maděr- 
  kovou, Ná 170 
29. 3.  (ST) Za + dceru Janu Novákovou, rodiče Novákovy, tetu Annu, rodiče Šeré,  
  jejich dva syny a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu Novákovou,  
  Ne 186 
30. 3.  (ČT) Za + Františka Miklase, + rodiče Miklasovy, Šuráňovy, dva syny a Boží  
  ochranu pro živou rodinu, Ne 28 
31. 3.  (PÁ) Za + Anežku Gašpárkovou (1. výročí úmrtí), za + manžela, s prosbou o  
  Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu, NL 46 
1. 4.  (SO) 7:00 Za + Josefa Šenkeříka (1. výročí úmrtí), + rodiče Šenkeříkovy, 4  
  dcery, 4 zetě, + rodiče Korčákovy, syna Ludvíka, dceru Marii, dar zdraví  
  a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 145 
2. 4. (NE) 7:30 Za + Petra Naňáka (1. výročí úmrtí), + Antonína a Radomíra  
  Naňáka, za celou živou i + rodinu Naňákovou 
  9:00 Za + rodinu Zvonkovou a za dar zdraví a Boží požehnání pro  
  živou rodinu, Ne 346 
   10:30  ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 4. Neděle postní 

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu.  
2. Od pondělí budou mše svaté večer v 18.30 hod.  
3. V pondělí v 16.00 hod. bude na faře setkání misijního klubíčka. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 3. skupině z Nedašova. Příští týden bude 

uklízet 3. skupina z Návojné. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za Vaše přispění do sbírky na potřeby farnosti z minulého 

týdne. 
6. Během posledního týdne jsme na opravu kostela vybrali 31 500 Kč, všem Pán Bůh 

zaplať. Děkujeme také Senior klubu z Nedašova za dar 2 000 Kč na opravu kostela. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Už podruhé zveme každý manželský pár, který si chce na chvíli odpočinout od 

všedních starostí a povinností a zároveň se příjemně pobavit, na  

VEČERY PRO MANŽELE 
První večer se uskuteční 22. 4. 2017 v 19:00 hod. 

na hasičské zbrojnici v Nedašově. 

Bližší informace na letáčcích nebo na www.farnostnedasov.cz. 
Přihlásit se můžete v zákristii nebo na tel. č. 731 713 238. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
    4. neděle postní                                                        26. březen 2017 

 

Slepý jako farizeus (J9, 1-41) 

Byl jsi už někdy u očního lékaře? Co ti dělali? Pavlík se zvědavě rozhlížel po čekárně, 
kde sedělo několik dětí. Někdo měl brejličky s jedním sklem a druhé oko měl přikryté 
tmavou fólií. Jednomu staršímu chlapci sestřička právě něco do oka kapala. Naproti 
seděl chlapec, který brýle neměl, ale tak zvláštně se díval jen na jedno místo; Pavlík 
měl dojem, že ho chlapec nevidí. V tom se otevřely dveře, vyšla maminka a Pavlík 
zaslechl paní doktorku: "Je to vrozená vada. Bude muset jít co nejdříve na operaci, 
protože by mohl oslepnout." "Kam teď půjdeme?" Zeptal se Pavlík ustarané maminky 
a oblékal si bundičku. "Půjdeme se spolu někam pomodlit. Třeba bude otevřený kos-
tel, aby nám Pán Ježíš pomohl správně se rozhodnout." Pavlík byl rád, že si maminka 
ví rady a už se nezeptal, jestli operace bolí. Ale trochu se bál. Znáš hru na slepou bá-
bu? Pavlík ji neměl rád. Už tak špatně viděl a představa, že kolem něho bude tma, se 
mu vůbec nelíbila. Za nějaký čas mu v nemocnici operovali pravé oko a o něco později 
i levé. Obě oči se postupně uzdravily. Když jel Pavlík s maminkou a babičkou vlakem 
na Svatý Hostýn poděkovat za Boží ochranu a pomoc, nestačil se divit, co všechno z 
okna vidí. A což teprve na rozhledně; takovou radost nezažil určitě žádný z jeho zdra-
vých kamarádů. Co krásného jsi viděl ty?  
 I v Ježíšově době lidé věděli, že z vážné nemoci se nikdo sám neuzdraví. Natožpak, 
když je nemocný od narození. Třeba jako ten člověk v dnešním evangeliu. Poslouchal 
jsi, co se stalo, když ho Ježíš potkal? Protože ten muž byl od malička slepý, nikdo ne-
mohl pochopit, jak to, že najednou vidí. Nejvíce to vrtalo hlavou farizeům. To byli 
učení muži, neustále něco studovali a diskutovali o tom. Říkali si:" To je nějaký pod-
vod, to se musí vysvětlit." 
Zavolali si uzdraveného muže a pořád dokola se ho vyptávali, jak se to stalo. Muž se 
pak už rozzlobil. Vždyť farizeové se chovali, jako by byli hluší a slepí dohromady. Jak 
to, že nemohli pochopit, že Pán Ježíš udělal zázrak? Protože ten uzdravený se stal 
Ježíšovým kamarádem, vyhnali ho farizeové pryč i z jejich modlitebny. Neměli Ježíše 
rádi, nevěřili, že ho Pán Bůh poslal. Neměli rádi ani jiné lidi, byli paličatí, nechtěli se 
od Ježíše nic naučit. Kdyby uvěřili, že Ježíš je Boží Syn, uviděli by mnoho krásných věcí 
a zažili hodně dalších zázraků. Ale protože byli pyšní a cítili se moc důležití, neuviděli a 
nepochopili skoro nic. Vlastně byli jako slepí. 
 
Dvakrát mrkni, umyj oči, pak tě ráno nezaskočí. 
Vyskoč s chutí, řekni hned: "Díky, Bože za tvůj svět."          

http://www.farnostnedasov.cz/


Pán Ježíš poslal  

slepého, aby se umyl 

v rybníku Siloe. 

Pomůžeš mu najít 

k němu cestu? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   PPOOSSTTNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  --  44..  ččáásstt    
V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš uzdravil slepého člověka. Také naše oči ale i srdce 
může zaslepovat mnoho věcí. Některé jsou skryty v osmisměrce. Když je vyškrtáš, zbude v ní 

18 písmen. Ty zapiš po sobě do políček a získáš další čtyři slova do postní tajenky. 

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

         PRO DOSPĚLÉ         

V sobotu 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk.  

Zlobivý kluk, ze kterého nikdy nic nebude  
Životaběh kardinála Miloslava Vlka by se mohl stát ideál-
ní hollywoodskou story, jak chudý, skromný a bystrý 
hoch Míla z malé jihočeské vesničky prošel cestou úzkou 
a trnitou téměř k nebeským výšinám a světské slávě. Ale 
aby to nebylo zas tak cukrkandlové, ve chvílích, kdy mu 
režim znemožnil vykonávat kněžské povolání, zažíval 
bezmocnost, bolest a beznaděj, ale byl také obdarován silou a energií, která může být 
povzbuzením nejen pro věřící. 
Kardinál Miloslav Vlk pochází z chudé zemědělské rodiny a už jako kluk poznal tvrdou 
dřinu, nikdy si nezvykl na hmotné statky a nežil v blahobytu, to mu dalo zásadní životní 
směr. Rodiče moc času na mateřskou lásku neměli, ale pěstovali ve svých 4 dětech 
skromnost, vytrvalost, houževnatost, za svou pravdou stát a nekřivit páteř. Své tužby a 
sny mladý Míla však svěřit nemohl. A tak i první „oslovení“ Bohem nosil ve svém srdci 
jako tajemství. Teprve na gymnaziálních studiích a krátkém pobytu v chlapeckém cír-
kevním semináři Boží volání začal chápat a řekl mu své „ano“. Bohužel doba jakémuko-
liv duchovnímu životu a postoji nepřála a Miloslav Vlk prošel tvrdou prací ve slévárně, 
pak se teprve dostal na Filosofickou fakultu - obor archivnictví, jemuž se věnoval čtyři 
roky. Svůj sen stát se knězem stále nosil v srdci. Až po 12 letech čekání, kdy se politická 
situace trošku uvolnila, Bohosloveckou fakultu vystudoval a po krátkém působení jako 
sekretář budějovického biskupa byl v době „odklizen“ do malé farnosti na Šumavě. Po 
16 měsících byl za trest přestěhován do Rožmitálu pod Třemšínem, kde bylo velmi má-
lo farníků. Miloslav Vlk tady přesto navázal kontakt s celosvětovým hnutím Fokolare - 
sdružující lidi žijící podle Evangelia. Za to mu v roce 1978 byl odebrán státní souhlas k 
veřejnému výkonu kněžské služby. Navzdory zákazu Miloslav Vlk své kněžské povolání 
vykonával ilegálně. Na pražských ulicích jej, coby myče oken, vyhledávali zejména mla-
dí lidé s žádostí o zpověď. Nejprve zpovídal na lešení ulice, pak zpovídal přímo v přileh-
lé budově Krajského soudu, kde tou dobou byly za podobnou „podvratnou činnost“ 
vynášeny vysoké tresty. Během svého působení v podzemní církvi se zúčastňoval taj-
ných křesťanských schůzek konaných na chalupách, v lesích a na horách. Tak získal 
Miloslav Vlk v církevních kruzích věhlas i za hranicemi. 
Po deseti letech mu bylo díky kardinálu Františku Tomáškovi roku 1989 vráceno povo-
lení ke kněžské činnosti a v únoru roku 1990 byl jmenován českobudějovickým bisku-
pem. Rok nato se stal nástupcem Tomáška, arcibiskupem pražským a českým prima-
sem. Od roku 1991 stál devět let v čele české biskupské konference. Kardinálem ho 
jmenoval papež Jan Pavel II. 26. listopadu 1994. 
Miloslav Vlk až do pozdního věku coby člen hnutí Fokolare, hodně cestoval, jakoby 
neměl v pražském bytě stání. Jeho mottem vždy zůstávalo: „Musíme tady být pro dru-
hé. Láska je hodnota nad jiné.“                                                        © Česká televize 2012 


