
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN  
17. 4.  (PO) 7:30  ZA VĚŘÍCÍ Z NEDAŠOVY LHOTY 
  9:00 ZA MLÁDEŽ Z NEDAŠOVY LHOTY 
  10:30 Za + rodiče Vaňkovy, 2 syny, + švagrovou a + děti s prosbou o  
  dar víry a zdraví pro živou rodinu, Ná 158 
18. 4.  (ÚT)  Za + Josefa Káňu, zemřelé příbuzné a duše v očistci a za Boží požehnání  
  a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 103 
19. 4.  (ST)  Za + rodiče Kolínkovy, Novákovy, + příbuzné a duše v očistci, Ne 133  
20. 4.  (ČT)  Za + rodiče Kráčalíkovy a na poděkování Pánu Bohu za 50 let manžel-  
  ství, ochranu a dar zdraví do dalších let, Ne 9  
21. 4.  (PÁ)  Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče Šánkovy, Fojtíkovy, Ivánko- 
  vy, + příbuzné, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá  
  dobrodiní, s prosbou o dar zdraví duše i těla a za ochranu Panny Marie  
  a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 263 
22. 4.  (SO) 7:00 Za + rodiče Novákovy, Masařovy, jejich + děti, snachy, zetě a   
  vnuky, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu, Ne 66  
23. 4.  (NE)  7:30 Za + rodiče Fojtíkovy, syna Josefa, dvoje prarodiče, Františku   
  Šestákovou, manžela, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 17  
   9:00 Za + Antonína Juřicu, + rodiče a sourozence z obou stran a Boží  
  ochranu pro živou rodinu Juřicovou, Ne 339 
  15:00 BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ  - ZA FARNÍKY 

OZNAMY: Hod Boží Velikonoční 
Liturgický kalendář:     Celý týden budeme prožívat Velikonoční oktáv 
                                      Příští neděle je Neděle Božího Milosrdenství 
1. V pondělí máme mše svaté jako v neděli v 7.30, 9.00 a v 10.30. 
2. Celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství. 
3. Za týden máme neděli Božího milosrdenství. Mše svaté budou ráno 7.30 v 9.00 hod. a odpo-

ledne 15.00 hod. Sbírka na příští neděli bude na potřeby farnosti.  
4. Od pondělí 24. 4. se začnou přípravné práce kolem kostela. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Nedašova, příští sobotu 

bude uklízet 4. skupina z Návojné. 
6. Také děkuji za generální úklid našeho kostela, za výzdobu, kostelníkům a ministrantům za 

službu, varhaníkům a zpěvákům za zpěv, vám všem za účast a modlitby. 
7. Všem přeji ve jménu kněží Marianů požehnané a krásné Velikonoce, hodně Božích milostí a 

opravdové přijetí milosrdenství, které vychází z otevřeného srdce Ježíše Krista. 
8. V sobotu 22. 4. 2017 v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Pavel Kafka, Nedašova Lhota 195 

a Michaela Kopačková, Brumov-Bylnice. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by 
bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

9. V sobotu 22. 4. 2017 v našem kostele chtějí uzavřít sňatek René Macháč, Nedašova Lhota 
189 a Marie Nováková, Nedašov 253. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by brá-
nila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

10. Během posledního týdne jsme na opravu kostela vybrali 5 000 Kč, všem Pán Bůh zaplať. 
11. Srdečně zveme na již druhé VEČERY PRO MANŽELE. Přihlásit se můžete v zákristii nebo na 

tel. č. 731 713 238. 
 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
Slavnost Zmrtvýchvstání                                                 16. duben 2017 

 

Šátek vzkříšení (J 20,1-9) 
Dneska je veliká slavnost. Doma je uklizeno, napečeno, je připravený dobrý oběd. Proč je taková 
sláva? My už víme, že Pán Ježíš zvítězil, že vstal z hrobu a žije. Už nikdy nezemře. Ale na začátku 
bylo těžké tomu uvěřit. Učedníci viděli, jak Pilát nařídil ukřižování. Slyšeli křičet vojáky, viděli 
Ježíše zemřít a někteří ho pomáhali položit do hrobu. Jak to, že je v neděli ráno prázdný? Co se 
stalo? Ještě než začalo pořádně svítat, šla k hrobu jedna z žen, které se o Ježíše staraly. Uviděla 
prázdný hrob a utíkala to povědět apoštolům. Dva z nich hned běželi zjistit, jestli je to pravda. 
Co našli v prázdném hrobě? Bylo to jako vzkaz od Pána Ježíše, aby se nebáli uvěřit, že ho Bůh 
vzkřísil. Když se všichni dívali na ten složený šátek, vzpomněli si na slova Pána Ježíše. Říkal jim 
přece několikrát, že musí zemřít a pak že bude znovu živý.  
Umíš už trochu pomáhat doma? Vyznáš se, když tě pro něco pošlou? O malé Haničce říkala její 
babička, že je to taková všudybylka. Věděla hned, kde je co schované, a snažila se ze všech sil 
pomáhat. Vyběhla za pošťačkou pro noviny, než babička rozhýbala bolavé koleno, Hanička už 
byla ze spíže zpátky se skleničkou marmelády, přinesla z ledničky máslo nebo vajíčka. Někdy se 
ovšem docela zvědavě podívala i tam, kam neměla. Třeba do šuplíku, kde měla babička léky, 
nebo do misky na bonbony, co tam pro ni je. Babička bydlela sama kousek od jejich domku, 
každé odpoledne za ní Hanička zaskočila. Vlastně už to byla prababička, ale nikdo jí tak neříkal. 
Býváš někdy u babičky nebo dědečka sám? A mají něco jiného, než máte u vás? Babička si odpo-
ledne zdřímla v křesle a Hanička potichoučku otevřela skříň. Už se do ní dávno chtěla podívat. 
Na dně ležela veliká starobylá krabice. Hanička opatrně odsunula její víko a zůstala užasle hle-
dět. Co myslíš, že tam bylo? V krabici ležel nádherný bílý vyšívaný šátek, nitky lemovaly jeho 
okraje, nic takového se dnes nikde neprodává. "Přines mi opatrně tu krabici," ozval se za ní 
babiččin hlas. Ten šátek jsem dostala v den svatby od svého muže, tvého pradědečka. Až umřu, 
dej mi ho na hlavu do rakve. Až se s mým mužem u Pána Boha setkám, chci, aby mě hned po-
znal a věděl, že jsem ho nikdy nepřestala mít ráda." Za nějakou dobu babička zemřela. Ale Ha-
nička vůbec nebyla smutná. Měla velkou starost, aby babička na svou nebeskou svatbu vypada-
la dobře. I celý pohřeb musela myslet na to, co si teď asi s pradědečkem u Pána Ježíše povídají. 
Víš už, jak je to možné, že se můžeme těšit do nebe? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Řešení tajenky ze 2. strany - Jakou zprávu chtěly ženy apoštolům sdělit? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                         

Když vstal Pán 
Ježíš z mrtvých, 
všichni vojáci se 
rozutekli, takže 

celou tuto  
událost mohlo 
pozorovat jen 

několik zvířátek. 
Na obrázku je 
jich dvanáct. 

Najdi je a každé 

z nich vybarvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEČEKANÁ ZPRÁVA 

První den po sobotě šly 
za úsvitu tři ženy k  

Ježíšovu hrobu, aby  
pomazaly jeho tělo  

vonnými mastmi a oleji. 
U hrobu se však stalo 

něco nečekaného! 
Se strachem i velkou 

radostí to ženy běžely  
oznámit apoštolům. 

Najdi cestu bludištěm,  
která dovede ženy k  

apoštolům. Z písmen na 
cestě získáš tajenku.  

Jakou zprávu chtěly ženy  
apoštolům sdělit? 

              PRO DOSPĚLÉ     

Ježíš ti nabízí ŠALOM. Je to ale mnohem víc než náš český klídek 
Když po Velikonocích přišel vzkříšený Ježíš mezi vyděšené apoštoly, přinesl jim několik zásad-
ních darů. 
Šalom 
„Ježíš se postavil uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám!“ Prvním z jeho darů je pokoj, hebrejsky 
„šalom“. Ježíšův pokoj není jen klid nebo mír, ani dát si nohy na stůl a mít „klídek“. Hebrejský 
kořen slova "šlm" značí „plnost, celistvost“. Ježíš učedníkům přináší plnost všeho, což lze vyjád-
řit i slovem „spása“. Jenže spása není v prvé řadě to, co nás eventuálně čeká na konci života, 
nýbrž to, co naplňuje smyslem můj život již dnes a třeba i zítra. Ježíš učedníkům tedy říká: „Při-
náším vám plnost všeho, po čem vaše srdce touží, už nemusíte hledat nic jiného.“ 
Radost 
Druhým Ježíšovým velikonočním darem je radost. „Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.“ 
Skutečná radost není to, že se od srdce zasměju vtipu (i když i to je důležité), nebo že jsme dali 
gól Kanaďanům (i když i to je hezké). Skutečná radost je vědomí, že jsem milován, že nejsem 
sám, že můj život má smysl a že někam spěje. Skutečná radost je zakotvením v Bohu, díky kte-
rému mohu s  odstupem hodnotit věci tohoto světa. Skutečná radost není popřením bolesti a 
utrpení, nýbrž je jejich druhou stranou. 
Konec životní prázdnotě 
Další Ježíšova slova jsou „jako mne poslal Otec, tak já posílám vás“. Ježíšovým dalším velikonoč-
ním darem je poslání, smysl života. Učedníci již vědí, čím svůj život naplnit, proč budou zítra 
ráno vstávat, a proto s těšením dnes večer uléhat. Je konec životní prázdnotě a nesmyslné 
honbě za věcmi, které nemají žádnou cenu. 
Ježíšovy velikonoční dary vytyčují cestu k tomu, 
jak se stát člověkem podle Božího obrazu. 
A na této cestě člověka též uschopňují.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    (podle knihy: Ladislav Heryán, Exotem na této zemi, víra.cz)            
 

Velikonoční oktáv  je týden liturgického roku, který začíná nedělí 

Zmrtvýchvstání Páně a končí na Bílou neděli, tj. 2. neděli velikonoční 
(o 7 dní později, včetně Velikonoční neděle celkem 8 dní, proto oktáv). 
V křesťanství jsou Velikonoce coby slavnost Kristova vítězství nad 
smrtí největším svátkem, a proto samotný den slavnosti je jakoby 
prodloužen do osmi dní, kdy si věřící má uvědomit velikost a význam 
Kristova vzkříšení pro svůj život. 
V dějinách církve probíhaly v tomto týdnu katecheze neofytů, kteří 
nosívali po celý týden bílé roucho na znamení toho, „že oblékli Krista“. 
Oktáv je charakterizován radostí z vykoupení člověka Pánem Ježíšem 
Kristem, který v člověku působí skrze křest, ostatní svátosti a dalšími způsoby. 
Každý den velikonočního oktávu má v liturgii vlastní mešní formulář. V bohoslužbě slova se 
čtou Skutky apoštolů a evangelia o Kristově vzkříšení a odpovědi učedníků na tuto událost. V 
dnešní době je běžné, že se slavnost velikonočního oktávu odráží pouze v druhém z těchto dní, 
totiž ve Velikonočním pondělí, které je dnem pracovního klidu a kdy se též dopoledne slaví 
slavnostní liturgie. 
                                                           

http://obchod.portal.cz/exotem-na-teto-zemi/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble_Zmrtv%C3%BDchvst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble_Zmrtv%C3%BDchvst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katecheze
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Neofyta&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1n%C3%AD_formul%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e#Bohoslu.C5.BEba_slova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skutky_apo%C5%A1tol%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_pond%C4%9Bl%C3%AD

