
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
3. 4. (PO)  Za Františka Švacha, rodiče z obou stran, snachu a za dar zdraví a ochra-
  nu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 345 

 4. 4.  (ÚT)  Za + Jaroslava Řeháka, + rodiče, + prarodiče a dar zdraví a Boží požeh- 
  nání pro živou rodinu, Ná 95 
 5. 4.  (ST)  Za Josefa a Františku Bartošákovy a za živou a + r. Bartošákovou, NL 96 
 6. 4.  (ČT)  Za + rodiče Kolínkovy, 3 dcery a 3 zetě a rodinu Šenkeříkovou, 3 syny a 
  ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 112  
 7. 4.  (PÁ)  7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
   18:30 Za + Jana Řeháka, 3 bratry a švagry, + řeholního bratra Gerarda,  
  s prosbou o pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Řehákovou, NL 151  
 8. 4.  (SO) 7:00  Za + Jaroslava a Anežku Fojtíkovy, + zetě Josefa, ochranu a Boží 
  požehnání pro živé rodiny, Ne 198  
 9. 4.  (NE)  7:30  Za + rodiče Fojtíkovy a Křekovy, + prarodiče, + děti, zetě a pří- 
  buzné, ochranu Panny Marie a Pána Boha a Boží milosrdenství, NL 41 
   9:00 Za + syna, rodiče z obou stran a živou rodinu, Ne 229  
   10:30  ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 5. Neděle postní 

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. jste všichni srdečně zváni na křížovou cestu.  
2. V pondělí v 16.00 hod. bude na faře setkání misijního klubíčka. 
3. Tento týden máme první pátek v měsíci. Zpovídat nemocné a starší osoby budeme 

místo pátku ve středu 5. 4. od 9.00 hod. v Nedašově a ve čtvrtek v Návojné a Neda-
šově Lhotě. 

4. Velikonoční zpověď v naší farnosti bude v pondělí 10. 4. od 9.00 - 12.00 hod. a od-
poledne od 13.30 - 17.00 hod. 

5. V pátek bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer v 18.30 hod. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 3. skupině z Návojné. Příští týden bude uklí-

zet skupina z Nedašovy Lhoty. 
7. Během posledního týdne jsme na opravu kostela vybrali 17 500 Kč, všem Pán Bůh 

zaplať.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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 

5. neděle postní                                                                2. duben 2017 

Lazar (J 11,1-45) 
 
Koho máš rád ze všech nejvíc? A už jsi zažil, že ten, koho máš rád, byl hodně nemoc-
ný? Jak je ti, když je daleko? Většinou všichni chtějí, aby se nemocný rychle uzdravil, 
aby všechno bylo jako dřív. Ale někdy se nemoc zhoršuje a tak jako dnes v evangeliu 
ten nemocný zemře. Jak se jmenoval? Lazarův příběh je tak známý, že dokonce 
vzniklo nové slovo. Nemocnici se dřív říkalo „lazaret”, protože zde leželi nemocní a 
čekali na pomoc - od člověka i od Boha. Kdo všechno se tam stará o nemocné? 
 Jednou se na dálnici stala velice ošklivá nehoda. Byla mlha a srazilo se několik aut. 
Přijela policie, sanitky a přiletěl i vrtulník. Odvážel do velké nemocnice několik lidí, s 
nimi i Simonova nejlepšího kamaráda. Simon se to dozvěděl od tatínka z večerních 
zpráv. Měl o kamaráda veliký strach, večer plakal, cítil se úplně bezmocný. Nijak mu 
nemohl pomoci. Dokonce bylo zakázané za ním přijet. Maminka Simonovi vysvětlo-
vala, že takový vážně zraněný člověk je napojený na přístroje, které pracují místo 
poškozeného těla. Viděl jsi někdy takový přístroj? A musí tam být ticho a klid, aby se 
něco nepokazilo. Druhý den vstal Simon s maminkou brzy ráno a šli na mši svatou. 
Prosili Pána Ježíše, aby lékařům pomáhal a aby se chlapec uzdravil. Další den ráno 
zase vstali na mši svatou. V poledne přišla mamince na mobil zpráva, že kamarád 
ráno zemřel. Simon se rozplakal: „Proč jsme tedy chodili na mši, když mu Pán Ježíš 
nepomohl?" „Jak můžeš vědět, co Pán Ježíš udělal nebo neudělal?” pohladila ho ma-
minka. „Vždyť zemřel právě v tu hodinu, kdy jsme byli v kostele. Pán Ježíš nám tak 
dal zprávu, že naši prosbu přijal a že se o něj dobře postará.” Co myslíš, jsou v nebi 
nějaké úrazy nebo nemocnice?  
Vraťme se k Lazarovi. Když umíral, také obě jeho sestry doufaly, že mu Ježíš nějak 
pomůže. Vždyť uzdravil tolik cizích lidí a Lazar byl jeho kamarád. Vzpomeneš si, 
koho třeba uzdravil? Ale Pán Ježíš byl daleko. Přišel až za tři dny po pohřbu. Když 
viděl ten velikánský smutek rodiny i Lazarových přátel z vesnice, bylo mu jich moc 
líto. Rozhodl se jim dokázat, že smrt není úplný konec, že není nejsilnější. Bůh dává 
znovu život každému, kdo ho má rád. Měl Lazar Ježíše rád? Tak proto se Pán Ježíš 
postavil k hrobu a zavolal na Lazara. A ten vyšel živý a zdravý. Všichni viděli, že Pán 
Ježíš má od Boha moc vracet život. Poznali, že se už nikdo nemusí bát smrti, protože 
se setká s Ježíšem. A pak už bude pořád živý a zdravý. 
 
Ježíš přijde, Lazar vstane, to jsou věci nevídané.  
V tuto dobu uvěř, že též z hrobu vstaneš.  
 

http://www.farnostnedasov.cz/


Pán Ježíš je  

Pánem života. 

On dává život 

lidem i zvířát-

kům. Vezmi 

pastelky a  

pěkně vybarvi 

vše, co je živé. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  PPOOSSTTNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  --  55..  ččáásstt    
V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš vzkřísil svého přítele Lazara. Doplňte ztracená pís-

menka do modlitby, kterou Ježíš pronesl. Tato písmenka pak ve stejném pořadí zapište do naší  
velké postní tajenky. Závěr soutěže už se blíží  

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

                   PRO DOSPĚLÉ                    SEMINÁŘ O MANŽELSTVÍ 
V sobotu 11. března se v našem kostele uskutečnil 
Seminář o manželství. Této krásné akce se zúčastnili 
nejenom farníci z naší nedašovské farnosti, ale čas si 
udělali i lidé z okolních farností.  Nejprve pozvaní 
manželé přednesli dvě přednášky. Hovořili o tom, jak 
je důležité uvědomit si, že každý z nás je milovaným 
Božím dítětem, že Bohu v Jeho velké lásce k nám 
nepřekáží žádné naše hříchy, pády ani špatné vlast-
nosti. Také mluvili o tom, jak je v manželství a v rodi-
ně důležitá komunikace a společná modlitba, o pře-
dávání víry mezi generacemi, mezi rodiči a jejich 
dětmi. Přednášky střídala různá zajímavá a dojemná 
svědectví. Svědectví o tom, jak Bůh působí 

v manželství, když se Mu manželé otevřou a odevzdají Mu různé životní situace.  Snad nejdojem-
nějším ale i nejpoučnějším bylo vyprávění starších manželů, kteří oslavili už 40. výročí manželství a 
vychovali osm dětí. Bez Boží pomoci a požehnání by těžko zvládli obtížné životní situace a pády.  
Po pauze na oběd následovaly přímluvné modlitby. Krásným vyvrcholením celé akce byla mše 
svatá s obnovením manželských slibů. Otec Marek také přítomným manželům posvětil snubní 
prstýnky.  
Velký dík všem, kdo se podíleli na tom, že se tato krásná akce v našem kostelíku uskutečnila. Díky 
otci Markovi za duchovní stránku semináře, zpěvákům a muzikantům za hudební doprovod, díky 
každému, kdo přiložil ruku k dílu a připravil „malé občerstvení“. A největší dík patří našemu Pánu a 
Panně Marii za jejich požehnání, za tento krásný a milostiplný čas. 
 
Přinášíme dvě svědectví účastníků semináře: 

 Chvála Kristu, také jsme měli možnost se na chvíli zastavit a odpočinout si od každodenních 
starostí a povinností, vyposlechli jsme si úžasné svědectví manželů, ze kterých vyzařovala 
radost ze života a spokojenost, i když to také častokrát v životě neměli jednoduché. Ale 
s Bohem a se společnou modlitbou, jak řekli oni sami, se dá zvládnout všechno. Stačí, když 
Bohu řekneme své "ANO",  a On sám pak bude konat v našich životech zázraky. Kéž bysme 
byli také tak věrní a odevzdaní Bohu, jako tito manželé. Díky Bohu za ně, díky všem, kteří 
uspořádali tento seminář a díky otci Markovi za duchovní doprovod a mši svatou, která mys-
lím pro nás všechny byla vrcholem. :-) 

 Seminář o manželství - další výborná akce, která proběhla v sobotu 11. 3. 2017 v našem kos-
tele.  Přijely k nám 4 manželské páry ze Slovenska svědčit o Bohu z rozdílných manželství.  
Pro mě osobně to byla úžasná síla, když jeden manželský pár na sebe prozradil, že během 
jedenáctiletého manželství se dokonce rozvedli, ale s Boží pomocí si k sobě našli znovu ces-
tu, navzájem poprosili o odpuštění jeden druhého a svůj současný život staví na Bohu, Boží 
blízkosti a Jeho vedení. Veliká naděje, že když svoje cesty svěříme Bohu, i když upadneme a 
nezvládneme něco ve svém životě, vždycky je cesta zpět. Nic není ztracené. Žádný ze čtyř 
párů nemluvil o tom, že by bylo v jejich rodině vše ideální, ale prostě obyčejné všední staros-
ti, ale i těžké věci, kterými si procházeli a procházejí, vkládají do Ježíšovy náruče. Děkují a 
chválí Boha za vše. Obrovské povzbuzení pro nás všechny. A znovu veliký dík přednášejícím a 
organizátorům, kteří tento seminář pro nás připravili. f 


