
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
8. 5.  (PO) Na poděkování za přijaté milosti a dary, za + rodiče, duše v očistci a za  
  Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 187 
 9. 5.  (ÚT)  Na poděkování za 75 a 50 let života, udělení milosti, za + manžela, rodi-
  če z obou stran, bratry, sestru, švagry, za obrácení hříšníků, pomoc a  
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 93 
10. 5.  (ST)  Za + Marii Fojtíkovou, zetě, rodiče z obou stran, pomoc a Boží ochranu 
  pro živou rodinu Fojtíkovou, NL 17 
11. 5.  (ČT)  Za + rodiče Novákovy, + příbuzné, za duše v očistci a Boží ochranu pro  
  živou rodinu Novákovou, Ne 42 
12. 5.  (PÁ)  Za + Jana a Annu Bůbelovy, rodiče z obou stran, za + sourozence, švagry 
  a švagrové s prosbou o pomoc a ochranu pro živou rodinu, Ne 218 
13. 5.  (SO) 7:00   Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti a pomoc Boží 
  pro celou rodinu a + otce 
14. 5.  (NE) 7:30  Za + Jaroslava Novosáda a dar zdraví a Boží požehnání za 75 let 
  života, Ná 136 
   9:00  Za děti přistupující k Prvnímu svatému přijímání a jejich rodiče 
    10:30 ZA FARNÍKY 

 

OZNAMY: 4. neděle Velikonoční 

1. Květen je měsíc Matky Boží, po každé mši máme mariánskou pobožnost, zvlášť sr-
dečně zveme děti s básničkami. 

2. V úterý 9. května bude mše svatá v DSS v Návojné ve 14.00 hod.  
3. Příští neděli, 14. května bude v naší farnosti 1. svaté přijímání. Změny ohledně mší 

svatých 14. května: První mše svatá ráno v 7.30 hod., druhá mše pro prvokomuni-
kanty a jejich rodiny v 9.00 hod. a hrubá mše svatá bude v 11.00 hod. Zpověď pro 
prvokomunikanty a jejich rodiny bude v sobotu 13. 5. Od 9.00 hod. 

4. Nácvik na mši svatou pro prvokomunikanty bude ve středu v 15.30 hod a druhý ná-
cvik i s ministranty v pátek v 15.30 hod. 

5. Na opravu farnosti jsme během posledního týdne vysbírali 44 tis. Kč. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 5. skupině z Nedašova. Příští 

týden bude uklízet 1. skupina z Návojné. Rodiče dětí, které přistupují k 1. svatému 
přijímání nazdobí kostel odpoledne a také douklízejí. 

7. Prosím o zaplacení poutě do Medjugorje. Cena 5 200 Kč s polopenzí a 170 Kč pojiš-
tění na celý výjezd. 

8. Připomínáme pouť do Fatimy. Možnost přihlášení do 9. 5. 2017. 
9. V sobotu 13. 5. 2017 v 11.00 hod. v kostele sv. Václava v Brumově chtějí uzavřít sňa-

tek Ján Káňa z Návojné 21, a Aneta Kolínková ze Sidonie 138. Kdo by věděl o nějaké 
závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

4. neděle velikonoční                                                     7. květen 2017   

                                                      Spolehlivý pastýř (J10,1-10) 

Vzpomínáš si na pohádku o kůzlátkách a vlkovi? Jak se vlk chtěl dostat 
dovnitř? Kůzlátka ho vždycky poznala a neotevřela mu. A že se ten vlk snažil, aby měl stejný hlas 
jako jejich maminka koza. Co všechno dělal, aby kůzlátka obelhal?  
Sylvinka jezdila odmalička k babičce na vesnici. Sice tam nebyl internet ani počítač s pohádka-
mi, zato měla babička slepice, králíky a psa. Sylvinka si oblíbila malé králíčky. Chodila za nimi tak 
často, že si je úplně ochočila. Pořád jim něco povídala a oni se tlačili u dvířek a strkali se, kdo jí 
bude nejblíž. Máš nějaké ochočené zvířátko? Pozná tě podle hlasu? Jak to, že tě má rádo? Občas 
přijel k babičce i bratranec Matěj. Byl to trochu divočejší kluk. Zkoušel na dvorku práskací kuličky, 
sem tam mu do králíkárny vletěl míč. Do všeho bouchal klackem a honil slepice kolem dvora. Co 
myslíš, jak na něho králíčci reagovali? Sotva Matěje uslyšeli, natlačili se do nejzazšího koutku a 
tvářili se, že ohluchli. Zvířátka dobře poznají, komu mohou důvěřovat. Proto Pán Ježíš vyprávěl 
svým posluchačům příběh s ovečkami. Viděl jsi už nějakou živou? Většinou jich lidé chovají víc 
pohromadě a ony se jako malé stádečko společně pasou. I v Ježíšově krajině patřila stáda oveček 
ke každé vesnici. Staral se o ně pastýř. Měl silnou hůl. Nač? Nosil také přes rameno brašnu s 
kouskem chleba nebo sýra. To bylo jeho jídlo. O starý tvrdý chleba se někdy podělil i s ovečkami, 
kterým to moc chutnalo. Ale co byl vlastně jeho hlavní úkol? Pastýř se musel rozhlédnout po 
krajině a dovést stádo na místo, kde byla zelená tráva. Protože tam v těch místech v Izraeli je 
velice málo vody a tráva rychle usychá. Měl se starat o to, aby se žádná ovečka přes den nikam 
nezatoulala. A večer je všecky zase přivedl do ohrady a zavřel za nimi dveře do chléva. Proč se 
musely na noc schovávat? Zvířátka poznala, kdo se o ně dobře stará, a vždycky ráno se už tlačila 
ke dveřím a těšila se, až vyjdou ven. Pastýřem byl člověk celý život a všichni ho znali -  lidé i ovce. 
Také on znal každou ovečku zvlášť, věděl, jak vypadá, jakou má povahu. A když hrozilo něco oškli-
vého, pastýř statečně ovečky bránil. No ale co kdyby se některý pastýř choval jako Matěj? Bylo by 
s ním ovečkám dobře?  
Ti, kdo Pána Ježíše poslouchali, teď mu dobře porozuměli. On se k nám chová stejně jako dobrý 
pastýř ke svým ovečkám. Zná i tebe, zve tě každé ráno, abyste byli celý den spolu, v noci tě chrá-
ní. Jen je potřeba poslouchat, co ti říká, a nenechat se zlákat něčím špatným. Ale přece i ta hloupá 
kůzlátka dokázala poznat, co je správné.  

Milý bráško, žádný strach, jsme jak ovce na horách,  
kde nás dobrý pastýř brání, každého před zlým ochrání. 
---------------------------------------------------------------------------------------  

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

V čem nám může být Panna Maria vzorem? (řešení tajenky z 2. strany Farníčku) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



PANNA MARIA JAKO VZOR 
V měsíci květnu si více připomínáme Pannu Marii, matku Pána Ježíše. Přestože se Pís-
mo svaté o ní zmiňuje jen na několika místech, její život vypovídá o velké lásce k Bohu. 
V čem nám může být Panna Maria vzorem? To se dozvíš, když vyluštíš následující řetě-
zovku. Poslední písmeno jednoho slova je zároveň prvním písmenem slova následují-
cího. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. 
“Co se ti stalo?” ptá se ho. 
“Já jsem se ztratííííl.” 
“No to nic,” uklidňuje ho. “A svoji adresu znáš?” 
“Znám. Pepa zavináč seznam tečka cezet.” 

  Na ulici potká nula osmičku a povzdychne: „Tahle nová móda s páskem!“  

  Po tréninku se ptá tatínek syna, jaká byla dneska hra? „Docela to ušlo, dal jsem dva 

góly.“ „A jaké bylo skóre?“ je stále zvědavý tatínek. „1:1“ 

              PRO DOSPĚLÉ     

Kéž by nám někdo řekl, jak být mámou, tátou... 

Udělal jsem mnoho chyb v tom, že jsem sám sebe přetěžoval, když byly děti malé. Po mnoho let 
říkám otcům o třech iluzích, které mne držely v takovém životním stylu. Moje manželka zas vyprá-
ví o jiných věcech, o kterých při začátku rodičovství neměla ponětí. 
Co říká otec: První iluzí bylo, že jsem si namlouval, že „svou práci dělám pro děti. Tedy chci, aby 
měly víc, než jsem mohl mít já“. Možná to je vznešená pohnutka, ale faktem je, že většina dětí 
dává přednost tomu mít méně věcí, ale více nás. Pěkně to řekl jeden dětský psycholog: „Jsme tak 
zaneprázdněni tím, že svým dětem opatřujeme, co jsme sami neměli, že nemáme čas jim předat 
to, co jsme měli.“ Druhou iluzí bylo, že nebudu tak vytížený pořád. Říkal jsem si, že tohle vypjaté 
období brzy přejde a budu pak mít více času na věci, které jsou skutečně důležité. Jenomže – jak u 
mě, tak u většiny z nás – to není časově náročnější období, to je život. Dokud si to neuvědomíme, 
budeme donekonečna odkládat věci, které jsou pro nás skutečně důležité, s tím, že si na ně udě-
láme čas… zítra. A třetí iluzí bylo, že dveře dětství budou otevřeny pořád. Byl jsem přesvědčen, že 
když dětem řeknu „později“, nebo „uděláme to příští týden“, že tu pořád bude to „později“.  
Jenže přijde čas, kdy si s námi přestanou chtít hrát. Dál nás mají rády, ale když si namlouváme, že 
příležitosti číst jim před spaním pohádku nebo si s nimi zahrát dámu tu budou věčně, lžeme si do 
kapsy. 
Co říká matka: Kéž by mi byl tak někdo řekl, že vřelá mateřská láska nepřijde automaticky a že se 
nebudu cítit jako maminka z reklamy na dětskou výživu. Že budu unavená, naštvaná a často vydě-
šená, totálně ochromená vahou odpovědnosti a budu se s partnerem hádat častěji než dřív – a že 
to není nic nenormálního. Kéž by mi byl tak někdo řekl, že pro své děti musíte být k dispozici neu-
stále. Ať se stane cokoliv, dokonce i když vás zraní – stále tu musíte být pro ně. 
Kéž by mi byl tak někdo řekl, že matkou ale nepřestanete být nikdy! Když děti vyrostou a opustí 
domov, nemáte už žádnou autoritu a nemůžete udělat vůbec nic, když chybují. Musíte je prostě 
nechat jít; ale když odcházejí, kus vás odchází s nimi. 
Nejsme dokonalí rodiče a nikdo to po nás nechce. Ale dělejme, co je v našich silách. A to je doce-
la dobrý přístup i k našemu rodičovství. 
                                                                          (zpracováno podle knihy: Roba Parsons: Jak žít a přežít manželství) 
                                                                         

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE 
Čtvrtá neděle po velikonocích se nazývá nedělí Dobrého Pastýře a 
uslyšíme v ní nádhernou modlitbu důvěry, která je současně také 
svědectvím člověka, který zakusil, jak vypadá cesta s Bohem. 
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat 
na svěžích pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpoči-
nout, – občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách, – 
pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu se 
zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl – před 
zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí – 
po všechny dny mého života, – přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé 
časy. (žalm 23) 
"Každý pastýř, který následuje Ježíše, „je někdy vpředu, aby ukazoval cestu a povzbuzoval naději 
lidu, jindy je svou prostou a milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech a v určitých okolnostech 
musí kráčet za lidem, aby pomohl těm, kteří zaostali“                                              (papež František) 

http://www.ikarmel.cz/produkt/jak-zit-a-prezit-manzelstvi

