
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
29. 5.  (PO) Za + Marii Michalčíkovou, + Marii a Josefa Rapantovy a za živou rodinu, 
  Ná 52 
30. 5.  (ÚT) Za Jana Novosáda, jeho + rodiče a sourozence z obou stran, s prosbou o 
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 110 
31. 5.  (ST) MŠE SVATÁ V NÁVOJNÉ NA STRÁNI - za živé a zemřelé kněze, kteří půso-
  bili a působí v naší farnosti 
1. 6.  (ČT) Na poděkování za dožití 45 let, za pracovníky Naděje s prosbou o požeh -
  nání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Měřičkovou, NL 144 
2. 6.   (PÁ) 7:00  ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
    18:30  Za + Marii Hořákovou, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro 
  živou rodinu, Ne 217 
3. 6.  (SO) 7:00   ANNA PTÁČKOVÁ (1. VÝROČÍ ÚMRTÍ), Ná 63 
4. 6.   (NE) 7:30  ZA VĚŘÍCÍ Z NÁVOJNÉ 
     9:00  ZA MLÁDEŽ Z NÁVOJNÉ 
    10:30  Za + rodiče Macháčovy, jejich sourozence a ochranu Panny Ma-
  rie pro živou rodinu Macháčovou, Ná 105 

OZNAMY: 7. Neděle Velikonoční 
Z Liturgického kalendáře: 

V úterý Památka sv. Zdislavy 

Ve středu Svátek Navštívení Panny Marie 

Ve čtvrtek Památka sv. Justina, mučedníka 

V sobotu Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
1. Květen je měsíc Matky Boží, po každé mši svaté máme mariánskou pobožnost, zvlášť 

srdečně zveme děti s básničkami. 
2. Tento týden máme první pátek v měsíci. Zpověď v naší farnosti bude ve čtvrtek v 

Návojné a Nedašové Lhotě a v pátek v Nedašově. Mše svaté budou v pátek ráno 
v 7.00 hod. a večer v 18.30 hod. 

3. V sobotu před Sesláním Ducha Svatého bude večerní liturgie světla a mše svatá 
ve20.30 hod.  

4. Na opravu farnosti jsme během posledního týdne vysbírali 15 tis. Kč. 
5. Všem srdečné Bůh zaplať za přispění do sbírky na křesťanská média. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné. Příští 

týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova. 
7. Prosím o zaplacení poutě do Medjugorie. Cena 5 200 Kč s polopenzí a 170 Kč pojištění 

na celý výjezd. Máme několik volných míst. 
8. Na internetu a na nástěnce jsou skupinky biřmovanců, prosím se s nimi poznat a 

setkání všech biřmovanců bude v pátek po mši svaté v kostele. Prosím přinést 250 Kč 
na YOUKAT pro biřmovance. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

7. neděle velikonoční                                                   28. květen 2017                                                     
 

                                                   Rozhovor lásky (J17,1-11a) 
Povídáš si s maminkou často? Čím to je, že tě neomrzí povídat si s ní každý den? Maminka má 
někdy moc práce, ale kdyby mohla, vždycky si s tebou ochotně promluví. Má tě totiž ráda. Všiml 
sis někdy, že ti, co se mají rádi, třeba když chodí kluk s děvčetem, si pořád něco povídají? Možná 
mluví úplné hlouposti, ale chtějí se slyšet. Společný rozhovor ukazuje, jak se lidé mezi sebou mají 
rádi. Někdy ovšem spolu na čas mluvit přestanou Tak se to stalo i Jozífkovi. Neměl sourozence a 
doma se všichni věnovali jen jemu. Uměl se zabavit i sám se svými hračkami, jezdil už na kole, 
uměl si na počítači pustit pohádky, byl docela samostatný. Všichni ho měli moc rádi. Ale po veli-
konocích se něco pokazilo. Aspoň se to tak Jozífkovi zdálo.  
Maminka přivezla z porodnice mrňavou holčičku. "Anetka jenom vříská nebo spí," sděloval Jozífek 
dědečkovi. Maminka vypadala jako nemocná, byla pořád unavená a na Jozífka neměla čas. Ostat-
ní v rodině se mu to sice snažili vynahradit, ale Jozífek chtěl být s maminkou, tak jako předtím. 
Kdo se kromě maminky stará o tebe? Jozífek se díval, jak maminka holčičku přebaluje, krmí, 
uspává, chová, a bylo mu z toho smutno. Jednou večer když zase Anetka křičela a nechtěla 
usnout, se Jozífek rozplakal. "Co se ti stalo?" podívala se maminka konečně i na něho. Ale Jozífek 
jen zavrtěl hlavou. Jak jí má říct, že by chtěl být zase u ní na klíně, že by se chtěl jen on sám k ní 
přitulit. Maminka pochopila Jozífkovo mlčení. Poslala tatínka s nespokojenou Anetkou chvilku 
vedle a vzala Jozífka do náruče. A pak si spolu povídali. O čem to mohlo být? Domluvili se, že si 
vždycky večer maminka chviličku pro něho udělá. Aby věděl, že ho má pořád ráda, a aby dostal 
odvahu jí začít pomáhat. Teď ho má totiž maminka ráda dvakrát. Zaprvé jako svého synka a za-
druhé jako bratříčka Anetky. A to je přece víc než předtím. Kolikrát má maminka ráda tebe?  
Když byl Pán Ježíš malý, určitě si nejvíc povídal s maminkou. Ale když byl dospělý, potřeboval se 
radit se svým Tatínkem v nebi. Každý den spolu mluvili a Pán Ježíš mu říkal všechno, co se mu 
daří, i to, v čem potřebuje pomoc. Dnes jsme v evangeliu slyšeli jejich společný rozhovor. Pán 
Ježíš mu děkoval za to, co všechno mohl na světě udělat. Za co bys mu dnes poděkoval ty? Co se 
ti podařilo? Pak mu řekl o své radosti, že má kamarády, kteří mu rozumí a kteří mají rádi Ježíšova 
Tatínka, Boha Otce v nebi tak, jak je to naučil. A také Boha prosil. Víš za koho? Za každého, kdo 
mu věří, nejvíc za své kamarády  

Neboj se, že někdy snad přestal by tě Bůh mít rád.  
Vždyť sám Ježíš bez přestání předává mu naše přání.  
------------------------------------------------------------------------------------  

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

Za co bys poděkoval(a) našemu Tatínkovi v nebi?  

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



Na obrázku je Pán Ježíš jak se 

modlí za své učedníky. Oba  

obrázky vypadají na první  

pohled stejně, ale přesto se 

v různých drobnostech liší.  

Najdeš mezi nimi 14 rozdílů? 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na obrázku se Pán Ježíš modlí za 

své učedníky. Něco ale není 

v pořádku. Podívej se pozorně a 

zakroužkuj vše, co tenkrát určitě 

neměli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ   
Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´ 
Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? 
I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu, praví Bůh!(srov. Iz 49,14-15) 
Máme jistotu, že na život nejsme sami 
Již dva tisíce let posiluje nás křesťany jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návra-
tem k Otci přislíbil Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 
28,20). Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících. Protože on žije a je „stejný včera i dnes i 
navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; 
stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj. 
Ježíš nám rozumí zevnitř 
Ježíš je s námi jinak než lidé. Naši bližní jsou s námi jakoby „zvenčí“. Snaží se nás pochopit, potě-
šit, podat nám pomocnou ruku. Avšak Ježíš, který přebývá v našich srdcích, je s námi „zevnitř“. To 
je úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli na-
vštíví a projeví svůj soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů ... Ježíš s námi spojil svůj život 
naprosto a navždy: my jsme v něm a on je v nás, tedy všechno, co prožíváme, prožívá s námi. 
Rozumí nám zevnitř. Vždyť jsou to naše starosti, trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal 
– jakožto zaslíbený Boží služebník, muž bolesti, znalý utrpení (srov. Iz 53,3-5). 

Nemusíš se ho bát.  
Nemusíš se ho bát oslovovat. 
Nemusíš se bát mu naslouchat. 
Nemusíš se bát se jím nechat vést. 
Nemusíš se bát se jím nechat milovat.  
Nemusíš se bát ho milovat.  
Nemusíš se bát. 
Nemusíš..                       (podle publikace Vojtěcha Kodeta: Křížová cesta / Jeho rány nás uzdravily) 

 
Svátek Navštívení Panny Marie (31. května) 
Můžeme se dohadovat, proč se Panna Maria po andělově zvěstování vydala na cestu, aby navštívila Alžbětu. 
Podle časových údajů v evangeliu tam Panna Maria zůstala až do Janova narození, proto se nejčastěji zmiňu-
je její pomoc stárnoucí příbuzné, jíž se měl narodit syn. Možná si také chtěla ověřit Boží znamení, které jí 
bylo nabídnuto v zázračném otěhotnění Alžběty. Určitě ale toužila sdílet se svou příbuznou radost z Božího 
konání v jejich životech, velebit spolu s ní Boha za velké věci, které jim Pán učinil. 
Panna Maria v sobě nese Ježíše. Poté, co se otevřela Božímu daru vtělení Božího Syna, všude, kam přijde, s 
ní přichází také Ježíš a skrze ni působí Duch svatý. Nese v sobě toho, který je větší než ona, je jejím Stvořite-
lem. Stává se tak živou monstrancí. Slova, jimiž Panna Maria pozdravila Alžbětu, způsobila podivuhodnou 
reakci. Všichni zúčastnění byli naplněni radostí Ducha svatého a Panna Maria propukla v jásavý zpěv chvály 
Boha a jeho jednání. Je to nejkrásnější chvalozpěv v celém Písmu a je pro nás školou modlitby. I my jsme 
pozváni velebit Boha za to, co pro nás vykonal. A tato chvála je pro nás zdrojem radosti: „Velkou věc s námi 
udělal Hospodin, naplnila nás radost“ (Žl 126,3). 
Chval Pána za to, co vykonal pro tebe, pro tvé drahé i pro nás všechny. Děkuj mu za jeho věrnost a dobro-
tu, za každé drobné obdarování, kterými tě každodenně zahrnuje. Děkuj mu za ty, s nimiž můžeš sdílet své 
životní radosti i obavy. Poděkuj i za to, cos mohl ve svém životě již vykonat z lásky k druhým. 
Pros Pána o citlivost ke znamením, která ti v životě dává, abys dobře rozlišoval, co je z Boha, a co ne. Pros, 
aby ses stal vnímavým k velikosti Božích darů, jimiž tě zahrnuje. Pros, aby ses stále víc stával tím, kdo šíří 
ve svém životě radost z Boha a přináší ho druhým.                                                                 ( P. Vojtěch Kodet) 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Jeho-rany-nas-uzdravily_101345.html

