
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
12. 6.  (PO)  Za + Františka Šenkeříka, + rodiče z obou stran, + bratra, + švagry a ž. r., Ne 85  
13. 6.  (ÚT)  7:00 Za + Anežku Prekopovou, manžela Milana a rodiče z obou stran, ochranu a 
  pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 328  
14. 6.  (ST)  Za + manžela, jeho + otce, + rodinu Martiškovou a Masaříkovou a ochranu 
  Panny Marie pro živou rodinu, Ne 185  
15. 6.  (ČT)  7: 00 Za + rodiče a prarodiče Šánkovy, sestru Marii, švagry Petra a Josefa,  
  + Aloise Kolínka, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 42  
  18: 00 ZA FARNÍKY  
16. 6.  (PÁ)  Za + rodiče Fojtíkovy, syna a Františka Kozubíka, dar zdraví a Boží požehnání pro 
  živou rodinu, Ne 97  
17. 6.  (SO)  7:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90 let Jaroslava a za 65 
  let společného života, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ná 32  
18. 6.  (NE)  7:30 Za + Vojtěcha Diváckého, s prosbou o dar zdraví pro nemocnou manželku, 
  ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Diváckou, Ne 323.  
  9:00 Za Annu Šenkeříkovou, + rodiče z obou stran, + švagry, + sestry a za živou 
  rodinu, Ne 267  
  10:30 ZA FARNÍKY  

OZNAMY: Slavnost Nejsvětější Trojice 

Z Liturgického kalendáře: V úterý Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
                                          Ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně 

1. Dnes máme pouť v Návojné. Mše svatá ze Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v 10.00 hod. 
2. V pondělí po mši svaté bude setkání maminek, které se modlí za svoje děti. 
3. V úterý bude mše svatá ráno v 7.00 hod., odpoledne zveme na fatimskou pobožnost do     

Brumova. 
4. Ve čtvrtek na Slavnost Božího Těla mše svaté budou ráno v 7.00 hod. a večer v 18.00 hod. Po 

večerní mši svaté bude průvod ke 4 oltářům. Srdečně zveme na slavnostní mši svatou dechovku, 
farníky v krojích, družičky, prvopřijímající děti. 

5. V pátek v 15.00 hod budeme na faře zapisovat úmysly mši svatých na druhé pololetí. 
6. Na opravu farnosti jsme během posledního týdne vysbírali 14 tis. Kč.  
7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  Příští týden 

bude uklízet 2. skupina z Nedašova. 
8. Připravujeme tábor pro děti v Bratřejově na faře. Termín od 16. do 21. 7. 2017 pro děti od 3. do 

5. třídy. Cena 1 400 Kč. 
9. V sobotu 17. 6. 2017 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Pavel Zimek, Nedašov 

231, a Tereza Krpenská, Vlachovice 53. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila 
sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

10. Oznam pro poutníky do Medjugorie: můžete si v zákristii zapsat pokoje, kdo s kým chcete být 
spolu. Odjezd bude příští neděli v 18.00 hod.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a posti-
žených všeho druhu, je radostí a nadějí, smutkem a úzkostí učedníků Kris-
tových.                                                                          (II. vat. koncil) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

Slavnost  Nejsvětější Trojice                                         11. červen 2017                                                     
 

                            Přístup do nebe  (J 3,16-18)  
Všiml sis, že lidé v obchodě někdy neplatí penězi, ale mají kartičku? Přístroj u pokladny kartičku 
přečte a paní v pokladně ví, že je zboží zaplacené. Lidé u sebe nosí různé další kartičky a průkazky 
- třeba řidičák, občanku, průkazku na slevu do autobusu, kartičku k zubaři... napadne tě ještě 
něco dalšího? Když jdeš do zoo, do kina na nebo na koncert musíš mít vstupenku, jinak tě dovnitř 
nepustí. A jak je to s nebem? Myslíš, že tam pustí člověka bez průkazky nebo vstupenky? Určitě 
nebudeme držet v ruce žádný lístek. Ale musíme znát nebeské heslo, dokonce ho musíme mít 
vytištěné uvnitř v srdíčku. Tam si ho nebeská čtečka ihned a spolehlivě najde. 
Parta dětí z horního konce náměstí měla svou klubovnu. Byla to vlastně stará kůlnička na nářadí, 
ale rodiče ji pro děti vyklidili. Tady se odehrávaly veledůležité porady, hlavně kluků. Dovnitř mohl 
vstoupit jenom ten, kdo znal tajné heslo. Při jedné takové poradě se ozval za dveřmi dívčí hlásek: 
"Kluci, pusťte mě, nesu vám od Jardy vzkaz."  "To by mohl říct každý, řekni tajné heslo," ozvalo se 
zevnitř. "Já nevím, bráška mi nic neřekl," ozvala se holčička za dveřmi.  "Tak se ho běž zeptat. 
Jestli je vzkaz důležitý ať ti ho řekne," zavelel zevnitř hlas šéfa party. Holčička odběhla, ale brzy 
byla zpátky. Uměla správně celé heslo a taky věděla, že ho musí do klíčové dírky zašeptat. Teprve 
pak kluci uznali, že ji mohou pustit dovnitř.  
Ale jak je to s tím nebeským heslem? Je tajné? Protože Pán Bůh má moc rád úplně všechny lidi a 
chtěl by nás mít všechny u sebe v nebi, prozradil ten kód celému světu. Jeho písmenka jsou:           
J E Ž Í Š.  Ale jak se tato písmenka dostanou do nás?  
K tomu stačí docela málo. Musíš uvěřit, že tě Pán Ježíš vždycky zachrání, že ti pomáhá a chce být 
pořád s tebou. A to je všechno. Když to budeš dělat každý den, každou neděli, každý týden a po-
řád, vtiskne se jméno Pána Ježíše ve tvém srdíčku samo. Ty to sice nevidíš, ale Pán Bůh si to kdy-
koliv přečte. A taky třeba andělé, kteří stojí u nebeské brány, to přečtou jako nic.  Dá se přece jen 
nějak poznat, jestli už tam máš písmenka napsaná? Trochu ano. To máš totiž každý den radost, 
daří se ti dělat dobré věci, lidé kolem jsou s tebou spokojeni a usmívají se na tebe. Časem dokon-
ce poznáš, že ti Pán Ježíš ve všem pomáhá. 

 
V nebi se hostina chystá pro každého, kdo zná Krista.  

Na tebe se nejvíce těší Boží Trojice.  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kdo tvoří Nejsvětější Trojici? 

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



 
Pánu Bohu můžeme 
svěřit své starosti a  

potřeby. Spoj na  
obrázku každého  
člověka, zvířátko i  

květinu s tím, co právě 
potřebuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ              Slavnost Nejsvětější Trojice. 
Záře velikonočního období a Letnic v nás každoročně obnovuje radost a úžas víry. Rozpo-
znáváme, že Bůh není něco vágního, náš Bůh není nějaký „sprej“, je konkrétní, nikoli 
abstraktní a má jméno: „Bůh je láska“, nikoli sentimentální, pocitová, ale láska Otce, 
který je u zrodu každého života, láska Syna, který umírá na kříži a vstává z mrtvých, láska 
Ducha, který obnovuje člověka i svět. Pomyšlení na Boha, který je láska, nám prospívá, 
protože nás učí mít rád a dávat se druhým jako se Ježíš dává nám a kráčí spolu s námi. 
Ježíš putuje s námi cestou života. 
Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků, nýbrž tvář, kterou zjevil Bůh samotný, 
nikoli z výše nějaké profesorské katedry, ale sdílením člověčenství. Právě Ježíš nám zjevil 
Otce a přislíbil Ducha svatého. Bůh putoval se svým lidem v dějinách Izraelského lidu, 
Ježíš kráčel spolu s námi a přislíbil Ducha svatého, který je ohněm, učí nás všemu, co 
neznáme, vede nás zevnitř a dává dobré myšlenky a inspirace. 
Dnes chválíme Boha nikoli pro nějaké zvláštní tajemství, ale pro Něho samého, „pro Jeho 
velikou slávu,“ jak praví liturgický hymnus. Chválíme Jej a děkujeme Mu, protože je Láska 
a protože nás volá, abychom vstoupili do náruče Jeho společenství, kterým je věčný ži-
vot.                                                                                                                       (Papež František ) 

 

 Svatý Antonín z Padovy  
Narodil se roku 1195 Lisabonu v Portugalsku ve zbožné šlechtické 
rodině. V mládí vstoupil k augustiniánům v Lisabonu. Rozhodl se 
věrně uskutečňovat evangelní zásady. Přestoupil k františkánům a 
stal se knězem. Toužil po misijní činnosti v Africe, ale Bůh rozhodl 
jinak. Přistál na Sicílii. Po prozrazení jeho vynikajících znalostí a na-
dání, které z pokory tajil, se soustředil na kazatelskou činnost. Fran-
tiškem byl také pověřen vyučováním teologie v Bologni i jinde. An-
tonín prošel severní Itálii, byl i v jižní Francii. Učil, že pokora, chu-
doba, trpělivost a poslušnost jsou jazyky Ducha sv., kterými svědčí-
me o Kristu. Živá je řeč, když hovoří skutky. A vždy kladl důraz na potřebu svátosti smíře-
ní. Zemřel v Arcelle u Padovy ve věku pouhých 36 let. 
Chléb svatého Antonína, pro který jsou v některých chrámech pokladničky, je almužna 
ke cti svatého Antonína připomínající jeho sociální působení. 
Je patronem: za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhot-
ných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, 
horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; 
proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným 
útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; proti lichvě a úrokům  
Atributy:  kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž. Bývá zobrazován, jak káže rybám, 
nebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Nejčastěji je však na obrazech s malým 
Ježíškem v náručí. 


