
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
15. 5.  (PO) Za + Josefa Macháče, syna Josefa, za + bratry a sestru, za rodiče z obou stran, za 
  ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro ž. rodinu a za duše v očistci, Ne 248 
16. 5.  (ÚT)  Za + Bohumila Řeháka a syna, za rodiče Surých, ochranu a pomoc Boží pro živou 
  rodinu, Ne 9 
17. 5.  (ST) Za + rodiče Annu a Josefa Šenkeříka s prosbou o dar zdraví pro ž. rodinu, Ne 88 
18. 5.  (ČT) Za + Františka Kolínka, manželku Ludmilu, dar zdraví a ochranu Boží pro živou  
  rodinu, Ne 249 
19. 5.  (PÁ)  Za + Josefa ŠENKEŘÍKA (1. výročí úmrtí), Ná 109 
20. 5.  (SO) 7:00  Za + rodiče z obou stran, poděkování za dožití 70-ti let života, pomoc a 
  ochranu Boží pro živou rodinu Macháčovou, NL 152 
21. 5.  (NE)  7:30 Za + rodinu Juřicovou a + rodinu Fojtíkovou a za duše v očistci a dar  
  zdraví pro rodinu Fojtíkovou, Ne 258 
   9:00 Za + Andělu Macháčovou (1. výročí úmrtí), Ná 111 
    10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 5. neděle Velikonoční 

Z Liturgického kalendáře: V úterý Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. 
                                               V sobotu Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze. 

1. Květen je měsíc Matky Boží, po každé mši svaté máme mariánskou pobožnost, zvlášť srdečně 
zveme děti s básničkami. Celý týden zveme na mše svaté prvokomunikanty. 

2. Dnes máme v naší farnosti 1. svaté přijímání. Hrubá mše svatá bude v 11.00 hod.  
3. Na opravu farnosti jsme během posledního týdne vysbírali 30 tis. Kč. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné. Příští týden bude 

uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 
5. Prosím o zaplacení poutě do Medjugorie. Cena 5 200 Kč s polopenzí a 170 Kč pojištění na celý 

výjezd. Máme několik volných míst. 
6. Připomínáme pouť do Fatimy. Možnost přihlášení je teď v cestovní kanceláři, která pouť 

organizuje. Veškeré informace jsou na plakátech. 
7. Příští neděli bude sbírka na křesťanská média. 
8. V sobotu 20. 5. 2017 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Josef Fojtík, Nedašov 

18, a Marie Holbová, Nedašov 347. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila 
sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

9. V sobotu 27. 5. 2017 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Lukáš Marek, Nedašov 
178, a Jana Fojtíková, Nedašov 368. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila 
sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

10. V sobotu 27. 5. 2017 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Josef Sokup, Valašské 
Klobouky, a Petra Kostková, Nedašova Lhota 163. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, 
která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

11. Zveme mládež z naší farnosti na pouť ke hrobu našeho Zakladatele otce Papczynskiego do 
Gory Kalwarii. Pouť se uskuteční od 19. 5. do 21. 5. a je při tom setkání mládeže z celé naší 
polské provincie. Cena výjezdu je 500 Kč. Nahlásit se můžete dnes v zákristii. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

5. neděle velikonoční                                                   14. květen 2017   

                                                     Cesta (J 14,1-12)  
Chodíte někam do přírody? Na túru na procházku nebo do lesa? Po jaké chodíte cestě? Bývají tam 
nějaké značky? Nakresli na papír hodně klikatou cestu od hradu k druhému, přes kopce i údolí. 
Byla to hodně stará cesta, putovali tady lidé pěšky i na voze, s koňmi i horských kolech. Ta cesta 
byla tak stará, že byla všelijak pokroucená a nahrbená. Už dávno postavili mezi oběma hrady 
rovnou asfaltovou silnici, kudy denně profrčela spousta aut. Krajinou supěl po kolejích vláček plný 
cestujících. Stará cesta jen smutně ležela a nikdo po ní už nechodil. Zarostla křovím a šlahouny, 
vyrostla na ní velká mraveniště, uprostřed ní začaly rašit stromy. Jednoho dne se na ní objevila 
rodinka s dětmi. Ujel jim vlak, auto neměli a chtěli jít na hrad. "Když jsem byl malý" řekl tatínek, 
"vedla někde tudy cesta. Byla moc krásná. Určitě ji najdu, uvidíte, že nezabloudíme." "Vždyť se tu 
pořád nějak motáme dokola," podotkla nespokojeně maminka, ale dávala pozor, jestli tu cesta 
přece jen někde není. Každou chvíli se někomu z nich podařilo kousek objevit. Nakonec z toho 
byla zajímavá celoodpolední hra. Co všechno mohli na takové schované lesní cestě vidět? Když 
došli k hradu, připadali si jako stateční dobyvatelé. Takový výlet se jim moc líbil. Byl jsi na něja-
kém zajímavém výletě?  
Tatínkovi to nedalo a s několika kamarády tam za týden vyrazili znovu. Měli pilky, sekery, krum-
páč a pustili se do práce. V dalších týdnech přišli noví brigádníci, pan starosta přivezl traktor s 
vlečkou na odvážení vysekaného klestí. Stará cesta se protáhla, až zapraštělo v kořenech stromů 
kolem, a zazelenala se novou trávou a mechem. "To je ale krásná cesta, narok sem určitě přijde-
me znovu," bylo teď slyšet každou chvíli. "Tady je mnohem krásněji než v tom přecpaném vlaku"  
libovali si ostatní. "Na starý hrad by se mělo chodit jen starou hradní cestou," doporučovali všich-
ni svým známým. Víš proč? Protože patří k sobě. Cesta vede k němu a on je na jejím konci. Kdo 
jde po ní, je mnohem šťastnější než ostatní. Je to podobné, jako když Pán Ježíš o sobě řekl, že je 
cesta. Víš, kam nás vede? Je úplně spojený se svým Tatínkem v nebi. Ale toho nikdo nevidí. Jen 
víme, že nás Ježíš k němu určitě přivede. Pán Ježíš už pro nás dokonce v nebeském hradě nachys-
tal ubytování. A prozradil nám, že v nebeském hradě se ví o každém poutníkovi, který po té-
to správné cestě jde. A když je unavený nebo něco potřebuje, hned mu posílají pomoc a občer-
stvení.  

Cesta vede odsud někam, ať se loudám nebo spěchám.  
S Ježíšem je cesta jistá, pro všechny je tu dost místa.   
---------------------------------------------------------------------------------------  

Milé děti, tento týden nesoutěžíme, příští neděli přineste do kostela soutěž 
z minulého Farníčku. 
Úkol pro vás na dnešní den:  
Dnes je svátek matek, udělejte něčím radost své mamince  
 



Jirka by se rád dostal do 

nebe. Jak na to ví. 

Správnou cestu mu Pán 

Ježíš ukázal. Ale kolik je 

jiných cest, které mu tu 

jeho kazí a vedou ke 

zlému! Pomoz Jirkovi 

projít po té správné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pán Ježíš nám řekl, co 
máme dělat, abychom žili 
dobře. My to tak ale 
vždycky neděláme.     
Podívej se na obrázky a 
zakroužkuj lidi, kteří se 
chovají podle rad Pána 
Ježíše. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ              

Náročný projekt: žena a matka  

Stvoření ženy 
Bůh tvořil ženu... 
... a potřeboval na to šest dní nepřetržité práce. Objevil se anděl a ptal se ho: „Bože, proč tím 
trávíš tolik času?“ 
A Stvořitel mu odpověděl: „Viděl jsi pracovní plány tohoto projektu? To, co teď tvořím, je velmi 
složité. Má to 200 pohyblivých částí a musí to být celé omyvatelné. Musí to mít nohy, které une-
sou tři děti najednou. Musí to umět pohladit a políbit tak, že se tím všechno uzdraví - od odřené-
ho kolene až po zlomené srdce. A také to musí mít ruce, které zvládnou tolik práce jako šest párů 
mužských rukou.“ 
Anděl byl ohromen nároky na toto stvoření: „Šest párů mužských rukou? A to je standardní mo-
del?“ zeptal se Stvořitele. „Tak už si odpočiň a nech dokončení na zítřek.“ 
„To nemůžu,“ odpověděl Stvořitel. „Hrozně to spěchá, musím to dokončit.“ 
A pak nadšeně pokračoval ve výkladu: „Představ si, samo se to umí uzdravit, když onemocní. A v 
nemoci může pracovat i 10 hodin denně!“ 
Anděl se přiblížil a toho stvoření se dotkl: „Udělal jsi to velmi jemné!“ 
Stvořitel přitakal: „Ano, je to jemné, ale také pevné. Nemáš představu, kolik toho bude muset 
vydržet a vykonat!“ 
„Bude mít schopnost myslet?“ zeptal se anděl. 
„Nejenom, že bude moci myslet, ale bude se umět hádat.“ 
Anděl si čehosi všiml a přiblížil se k tomu novému stvoření. „Ale pozor, vypadá to, že ti z toho 
modelu tady na tváři něco uniká! Říkal jsem ti, že už si potřebuješ odpočinout.“ 
„Tak to má být. To je slza,“ řekl Stvořitel. 
„A na co je dobrá taková slza?“ 
Stvořitel mu vysvětlil: „Slzy jsou způsob, jak ženy vyjadřují svoji radost, své trápení, svoji bolest, 
své zklamání, svoji sílu, svůj soucit a svou hrdost.“ 
Anděl byl uchvácen: „Ale to je geniální! Myslel jsi na všechno. Ženy budou opravdu výjimečné!“ 
A anděl se nemýlil. 
Ženy mají dost síly, aby neustále muže překvapovaly. 
Můžou řídit podniky a způsobovat konflikty, ale také přináší lásku a štěstí. 
Usmívají se, když by měly chuť křičet. 
Zpívají, když by chtěly plakat. 
Pláčou, když jsou šťastné. 
Smějí se, když jsou nervózní. 
Bijí se za věci, ve které věří. 
Odříkají si, aby si nemusela odříkat jejich rodina. 
Milují bez podmínek. 
Pláčou, když jejich děti mají úspěch. 
Vědí, že objetí a polibek mohou zahnat zlý sen dítěte. 
Srdce ženy ví, co pohne světem, proto ženy dávají radost a naději. 
Ženy mají mnoho co říct a dát. 
                                                                                   (zpracováno podle knížky Potká jezuita františkána…) 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Potka-jezuita-frantiskana_101384.html

