
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN  
24. 4.  (PO) Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc  
  Boží pro živou rodinu, NL 131 
25. 4.  (ÚT) Za + Stanislava Kostku, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou  
  rodinu, NL7 
26. 4.  (ST) Za + rodiče Holbovy, rodiče z obou stran, + syna, zetě a snachu,  
  ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 304 
27. 4.  (ČT) Za všechny + z rodiny Švachové a Grígerové a ochranu a pomoc Boží  
  pro živou rodinu, Ne 193 
28. 4.  (PÁ) Za + rodiče a prarodiče Bartošákovy, za dar zdraví a Boží požehnání pro 
  živou rodinu, NL 91 
29. 4.  (SO) 7:00 Za + rodiče Vaňkovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu  
  Vaňkovou, NL 103 
30. 4.  (NE) 7:30 Za + Františka Bartošáka a rodiče, + rodiče Lalošákovy, + Ludmi-               
  lu a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu, NL 86 
  9:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní a milosti při příležitosti 55  
  let manželství, za + rodiče a sourozence, s prosbou a ochranu Boží a  
  Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovou a Macháčovou, Ne 293 
  10:30 ZA FARNÍKY 

 

OZNAMY: Neděle Božího Milosrdenství 

Liturgický kalendář: 
V úterý sv. Marka, evangelisty. 
Ve středu sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. 
1. Odpoledne v 15.00 hod. máme mši k Božímu Milosrdenství. 
2. Od zítra se bude pracovat na fasádě kostela, prosím o parkování aut dál od kostela a o vaši 

trpělivost a modlitby. Na opravu kostela jsme k dnešnímu dni vysbírali 328 tis. korun. 
Všem Pán Bůh zaplať. 

3. Ve středu večer po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svatému 
přijímání. 

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné, příští sobotu 
bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 

5. Všem Pán Bůh zaplať za přispění do sbírky na hrob ve Svaté zemi a na kněžský seminář 
v Olomouci. 

6. Během posledního týdne jsme na opravu kostela vybrali 20 000 Kč, všem Pán Bůh zaplať. 
7. V sobotu 29. 4. 2017 v 11.00 hod v našem kostele chtějí uzavřít sňatek David Pavliňák 

z Hodonína a Veronika Švachová, Brno. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by 
bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

8. V sobotu 29. 4. 2017 ve 12. 30 hod. v  našem kostele chtějí uzavřít sňatek Miroslav Remeš 
z Petrůvky a Alžběta Vaculíková, Nedašov 353. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, 
která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
2. neděle velikonoční                                                    23. duben 2017 

 

                                         Veliká radost (J20,19-31) 

Máš kolem sebe rád veselo nebo radši ticho? Každý jsme trochu jiný. Ale malý Tomášek ve škol-
ce byl poslední dobou zvláštní. Na každého se mračil. Mračil se hned ráno na paní uklizečku na 
chodbě, potom na paní učitelku ve třídě. V poledne se mračil na paní kuchařku a dokonce i na 
taťku, když si pro něj odpoledne přišel. „Nemrač se na celý svět, tím nic nespravíš. Radši se 
obouvej!" bručel táta v šatně. Uběhl celý týden a Tomášek už měl na čele málem rýhu, jak se 
usilovně snažil mračit. Vždycky si našel nějaký důvod. Maminka totiž kvůli práci odletěla leta-
dlem někam daleko a Tomášek se rozhodl, že se kvůli tomu nebude s nikým kamarádit. Ani s 
babičkou, ani s dědou, dokonce ani s tátou. Co myslíš, bylo to správné? Co bys mu poradil? To 
mu taky říkali, ale on byl paličatý. „Mamka volala, mohla jen chviličku, a moc se na tebe těší," 
hlásil mu jednou odpoledne taťka novou zprávu. Ale Tomášek se zakabonil ještě trochu víc. To si 
určitě taťka jen tak vymyslel, aby ho uklidnil. Ze školky šli napřed do obchodu koupit nějaké 
jídlo. Dokonce i Tomášek nesl jednu igelitku. Schválně se loudal a hleděl do země, a tak si ne-
mohl všimnout, jak taťka někam spiklenecky mrká. Pomaličku se doloudali k domovním dveřím 
a ty se náhle samy od sebe otevřely. "Pojď sem, ty můj malý mračounku," smála se maminka na 
celé kolo a popadla Tomáška do náruče. Pozorovala je oba už chvilku oknem a docela se při 
tom bavila. Tomášek samým překvapením zapomněl, jak se má teď vlastně tvářit. A tak scho-
val hlavu mamince na krk a byl zticha. Když je človíček moc šťastný, tak ani neví, co má říct. 
Byl jsi někdy taky tak moc rád? Kdy to bylo?  
Od Velikonoc každou neděli slyšíme evangelia, která přinášejí zprávu o radosti některých lidí. 
Kdo to byl dneska? Pán Ježíš byl nejen jejich učitel a mistr, ale i nejlepší kamarád, kterému ve 
všem věřili. A i když se na chvilku jakoby ztratil ze světa a nechal je samotné, opět se vrátil. Když 
byli sami, byli smutní a měli strach. Ale teď od něj dostali dokonce veliký dárek. Předal jim Du-
cha Svatého, to byla síla radosti a pokoje, kterou měl Pán Ježíš vždycky v sobě. Teď ho dostali i 
učedníci. Ale jeden tam nebyl. A vůbec jim nevěřil, když mu o tom vyprávěli. Proto byl smutný a 
měl strach mnohem déle než ostatní. Ale Pán Ježíš mu pomohl. Jak to dopadlo?  

Kdo je smutný, nevytuší, že už smích na dveře buší.  

Věř, že slovo poslední má dobrý Bůh v každém dni.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

Jak se jmenoval apoštol, který neuvěřil, že Ježíš vstal z mrtvých? 

 

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



 
Co pociťovali apoštolové, když po-
znali Pána Ježíše?  To se dozvíš, když 
vyluštíš tajenku. (do jednotlivých 
okének doplň počáteční písmena 
odpovídajících zvířátek)   
Pod tajenkou  vidíš,  jak se Tomáš 
tvářil, než poprvé uviděl 
zmrtvýchvstalého Pána Ježíše. 
Domaluj obličej, jak se asi tvářil po 
setkání s Ním. 

 
 
 

 

              PRO DOSPĚLÉ     

 

Neděle Božího milosrdenství   
Svátek Božího milosrdenství oficiálně zavedl papež Jan Pavel II. 

30. 4. 2000, v den svatořečení sestry Faustýny Kowalské, kterou 

si Ježíš vyvolil za hlasatelku Božího milosrdenství. Její apoštolát 

souvisí s šířením důvěry v Boží milosrdenství s pomocí obrazu, k 

jehož namalování podle vidění byla vyzvána. Po výzvě k nama-

lování obrazu, v únoru 1931, Ježíš Faustýně poprvé vyjevil svou 

touhu, aby milosrdenství mělo svátek. (viz její Deníček 49) 
V září 1936 Ježíš Faustýně řekl: "Dcero má, říkej celému světu o 

mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkry-

tem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého 

milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství 

přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuště-

ní vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; 

ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. ...Svátek Mi-

losrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po 

Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství." 

(Deníček 699) Dá se říct, že tento den Bůh před každým stojí jako „slabý“ a starostlivý 

Otec, a ne jako Soudce.  
 „Žádná duše nenalezne ospravedlnění, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosr-

denství, a proto má být první neděle po Velikonocích svátkem milosrdenství a kněží mají 

v ten den duším říkat o tom mém velkém a bezedném milosrdenství.“ /Den. 570/ – říkal 

ve zjevení Pán Ježíš sestře Faustyně.  

 Svátek Božího milosrdenství se tedy stává Bohem stanovenou chvílí setkání člověka s 
jeho milosrdenstvím. K tomuto setkání mají připravovat a vést člověka všechny ostatní 
formy úcty k Božímu milosrdenství.  Ovšem, tak jako v případě obrazu Božího milosr-
denství, nemůžeme zapomenout na to, co je nejdůležitější, a co také zdůrazňoval 
sestře Faustyně Pán Ježíš: na důvěru. Dokud se s důvěrou neobrátíme k jeho milosr-
denství, nenajdeme ospravedlnění a vnitřní pokoj. 
Pokud tedy chceme dosáhnout a získat milosti slíbené Pánem Ježíšem, musíme více 
důvěřovat jemu, než sami sobě. Více poslouchat jeho slova, než hlas našeho srdce, 
které nám někdy hodně věcí vyčítá, a my si s tím nedokážeme poradit. Stojí za to 
vzpomenout si zde na slova sv. Pavla, který říká, že Bůh je větší než naše srdce a výčit-
ky svědomí, které máme a které pramení z naší minulosti. 


