
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
19. 6.  (PO)  Za + Annu a Jana Fojtíkovy, za + rodiče z obou stran, za dar zdraví a  
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovou, Ne 230  
20. 6.  (ÚT)  Za + rodiče Aloise a Anežku Fojtíkovy a živou rodinu Fojtíkovou, NL 121  
21. 6.  (ST)  Za + Aloise Fojtíka, dceru, sourozence a duše v očistci, za dar zdraví a  
  Boží ochranu pro živou rodinu Fojtíkovou a Macháčovou, NL 94  
22. 6.  (ČT ) Za + rodiče Mackovy, děti, zetě a příbuzné, NL 83  
23. 6.  (PÁ) 7:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran a poděkování za dožití 85 let 
  Marie a pomoc Boží za celu živou rodinu, Ná 90  
  18:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 89 let života, za +  
  manžela Františka Hořáka, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro  
  živé rodiny, Ná 40  
24. 6.  (SO) 7:00 Za celou živou rodinu, za + rodiče, + syna Františka, jeho manželku, 
  ostatní + příbuzné a za duše v očistci, Ná 46  
25. 6.  (NE) 7:30 Za + Vojtěcha Bartošáka, zetě a nemocnou manželku a ochranu  
  Panny Marie pro živou rodinu Bartošákovou, Ne 205  
  9:00 Za + manžela (5. výročí úmrtí), + rodiče z obou stran, prarodiče a  
  jejich + děti, za duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie, Boží  
  požehnání pro celou živou rodinu, Ne 233  
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 11. neděle v mezidobí 
Z Liturgického kalendáře:  Ve středu Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
                                            V pátek  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
                                            V sobotu Slavnost Narození Sv. Jana Křtitele              

1. V pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a 
večer v 18.30 hod. 

2. V pátek 23. 6., v sobotu 24. 6. a v neděli 25. 6. zveme na Triduum modlitby matek. 
3. Na opravu farnosti jsme během posledního týdne vysbírali 12 tis. Kč.  
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Nedašova.  Příští 

týden bude uklízet 3. skupina z Návojné. 
5. 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. Přihlášky jsou v zákristii. 
6. Všem srdečné Pán Bůh zaplať za přispění do sbírky na církevní školy z minulého 

týdne. Příští týden bude sbírka na elektřinu. Přišel nám doplatek za topení v zimě 
v kostele 20 tis. korun. 

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

 Je velmi zapotřebí modlitby a pokání k získání milosti obrácení a ukončení tolika válek po 
celém světě. 

 Kdykoliv se podíváme na Marii, znovu můžeme uvěřit v revoluční sílu lásky a něhy. 
                                                                                                                                                     (Tweet papeže Františka) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

11. neděle v mezidobí                                                   18. červen 2017   

                         
                                         Ježíšova parta (Mt 9,36-10,8) 

Možná jste si někdy ve školce zahráli pohádku o veliké řepě. Znáš ji, jak to bylo? Co udělal děde-
ček, když řepu na podzim nemohl ze země vytáhnout? Tak se u práce společně sešla celá rodina a 
snadno ji zvládli. Něco totiž můžeš dělat sám, něco bys dokonce už měl umět udělat sám. Co 
třeba? Ale na některé práce je potřeba víc lidí. Napadne tě nějaká práce, do které se musí zapojit 
i ostatní, protože jeden člověk by ji nezvládl?  
Ivanka chodila odmalička do gymnastiky. Sportování ji bavilo, cvičila ráda a také se těšila na ka-
marádky i trenérku. Ještě ani nechodila do školy a už jejich šikovné družstvo přihlásili na celostát-
ní soutěž. Tréninky začaly být náročnější, Ivanku někdy po obtížném cvičení bolelo celé tělo. Ně-
která děvčata takovou námahu nevydržela a přestala na tréninky chodit, ale i tak bylo moc těžké 
vybrat z celé skupiny jen deset nejšikovnějších děvčat a k nim dvě náhradnice. Už jsi byl na něco 
vybraný? Jak to dopadlo? Termín soutěže se blížil, ale v týdnu, kdy se mělo rozhodnout o tom, 
kdo skutečně pojede, Ivanka onemocněla. Ležela s horečkou v posteli a bolelo ji v krku. A byla 
moc smutná. S takovou ji na soutěž určitě nevyberou. Druhý den kvečeru u nich zazvonila trenér-
ka. "Ivanko, musíš se rychle uzdravit, já s tebou určitě počítám. Bez tebe jet nemůžeme, to by se 
holkám špatně závodilo. A v družstvu by nám chyběla tvoje dobrá nálada." Naštěstí viróza brzy 
přešla a za týden už byla Ivanka zase v tělocvičně. Trénovaly teď dvakrát častěji než dříve, ale 
vyplatilo se to. Ze soutěže přivezly vítězný pohár a radost pro celé městečko.  
Pán Ježíš si také potřeboval vybrat dobrou a spolehlivou partu kamarádů. Vzpomínáš, si co bylo 
jeho úkolem? Měl všem lidem ukázat, že je má Bůh rád. Jak to lidem dokazoval? Ale v každé zemi 
je obrovská spousta měst a městeček a vesnic. Schválně, kolik jich znáš třeba jen v Česku? V Ježí-
šově zemi, v lzraeli, jich bylo taky moc. A kolik lidí bydlí jen ve vaší vesnici, ve vašem městě? Aby 
to Pán Ježíš řekl všem lidem, dokonce i nám dnes, na to potřeboval hodně dobré pomocníky. Ze 
všech svých šikovných žáků - učedníků - si jich vybral dvanáct. Každý pracovník potřebuje pořádné 
nářadí: zahradník, malíř, zubař, pekař. Ale co potřebují ke své práci Ježíšovi učedníci? Ježíš jim dal 
moc svého Svatého Ducha. Dal jim moc křísit mrtvé, vyhánět zlé duchy, uzdravovat nemoci. A 
poslal je do celého světa, aby šířili dobrou zprávu o jeho království. Ty ji také každou neděli slyšíš, 
takže se jim to podařilo. Ale potřebují další pomocníky. Co ty na to?  

Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Ježíš s nimi má svůj plán,  
Filip, Matouš, Tadeáš, které další ještě znáš?  
------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Které další Ježíšovy učedníky ještě znáš? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
Před sebou vidíš 

dva skoro stejné 

obrázky 

k dnešnímu  

evangeliu. Najdeš 

mezi nimi deset  

rozdílů? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ   
Tvá křehkost může být užitečnější než tvá dokonalost... 
Prodavač s vodou vykonával každé ráno stejný rituál – položil si na rameno prkno a na každý ko-
nec připevnil džbán. Potom šel k řece, naplnil džbány vodou, a donesl ji zákazníkům do města. 
Jeden ze džbánů měl však hodně trhlin a ztrácel spoustu vody. Druhý byl nový a velmi pyšný na 
svou práci, neboť jeho majitel získával z prodeje vody, kterou nosil, velké množství peněz. Po 
určité době začal mít popraskaný džbán komplexy a cítil se před druhým méněcenný. A tak se 
jednou rozhodl promluvit s majitelem. Navrhnul mu, aby ho odložil, když mu už téměř neslouží. 
Já nejsem hoden... 
„Víš,“ řekl mu velmi smutně, „jsem si vědom svých omezení. Je mi dobře známo, že kvůli mně 
přicházíš o mnoho peněz. Jsem samá trhlina, a když dorazíme do města, jsem už poloprázdný. 
Nedá se nic dělat. Odpusť mi prosím mou slabost. Kup nový džbán, který odvede lepší práci, a mě 
odlož u cesty. Už ti nesloužím…“ 
„Dobrá,“ odpověděl majitel, ale zítra si o tom ještě v klidu popovídáme. 
Druhého dne se cestou k řece otočil prodavač k popraskanému džbánu a řekl: 
„Podívej se pozorně na okraj cesty a řekni mi, co vidíš.“ 
„Nikdy jsem si toho nevšiml," odpověděl popraskaný džbán, „ale až teď vidím, že okraj cesty je 
posázený květinami. Je to krása!“ 
Díky tvým trhlinám vzniklo něco krásného... 
„Tak vidíš, milovaný džbánku,“ odpověděl prodavač s úsměvem, „okraje cesty jsou krásné jako 
zahrada, a je to díky tobě, protože je zavlažuješ každý den cestou od řeky. Už před dlouhou do-
bou jsem si všiml, že ztrácíš hodně vody, proto jsem nakoupil semena květin všeho druhu a jed-
nou cestou k řece jsem je podél okraje zasel. A při zpáteční cestě, aniž bys to tušil nebo si to přál, 
jsi moji sadbu zalil. Každý den se tak díky tvým trhlinám probudilo mnoho semen, otevřela se 
poupata a já je můžu utrhnout, svázat do kytice a nabídnout Stvořiteli.“ 
A ten dobrý muž se sklonil a začal vybírat nejkrásnější květiny, které toho dne vyrostl  a nabídnul 
je Tvůrci všeho. 
Tentokrát džbán pokropil cestu ještě lépe. Jednak vodou z trhlin a také slzami vděčnosti.                         
                                                                                                                                               (z knihy  Příběhy pro uzdravení duše) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Blíží se čas dovolených, pro chvíle volna si můžete v naší farní knihovně vybrat něco pěkného na čtení: 

 Ve službě Bohu a lidem (Ziescheová Maria) 

Vyprávění o této švýcarské řeholnici je velmi čtivé a poutavé. Marie Terezie Schererová pro-
žila svůj život v blízkosti Boží. Právě ze svého spojení s Bohem čerpala nesmírnou sílu 
a lásku, která jí pomáhala ve službě bližním. S jeho pomocí dokázala věci, které byly nad její 
slabé síly. Dokázala obětavě reagovat na potřeby doby i na potřeby svých bližních. Je pro 
nás svědectvím, že život v lásce k Bohu a k lidem přináší vzácné plody a že je potřeba rozvíjet 
oba tyto rozměry lidské lásky. Její osudy i postoje jsou povzbuzením ve chvílích, kdy nám 
připadá, že nám problémy „přerůstají přes hlavu“. 

 Setkání s Marií (Guy Gilbert) 
"Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že jako moderní kněz, co jde s do-
bou, to přenechávám bigotním ženským. Modlím se ho denně a medituji o tom," píše ve své 
knize známý francouzský kněz, který se pohybuje mezi mládeží pařížského podsvětí. V kníž-
ce uvažuje nejen nad růžencem jako modlitbou, ale po svém medituje i nad jednotlivými 
růžencovými tajemstvími. Činí tak neotřelým, živým a široce srozumitelným jazykem, který 
nám pomáhá nově objevovat krásu této modlitby. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Pribehy-pro-uzdraveni-duse_101521.html
http://www.paulinky.cz/obchod/autori/Ziescheova-Maria.html
http://ikarmel.cz/autori/gilbert-guy

