
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
2. 10. (PO) Za živé a + členy Senior klubu Nedašov 
3. 10. (ÚT) Za + rodinu Turenovou, sestru Františku a + rodinu Bělaškovou a za dar   
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 86 
4. 10. (ST) Za + Františku Šenkeříkovou (1. výročí úmrtí), rodiče z obou stran, syna   
Františka a ochranu pro celou živou rodinu Šenkeříkovou 
5. 10. (ČT)  Za + Františka Janáče, dceru, rodiče, sourozence, + rodiče Fojtíkovy, duše v očistci a          
Boží ochranu pro živou rodinu, Ná 17 
6. 10. (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
   17:15 Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syna, snachy, rodiče Pykalovy, snachy a duše v 
očistci, pomoc a ochranu Boží pro celou ž. rodinu, Ne 177 
7. 10. (SO) 7:00 Za + Aloise Kozubíka, nemocnou manželku, + rodiče z obou stran, + příbuzné a 
ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 18 
8. 10. (NE)7:15 Za + Josefa, dva švagry, Aloisii, rodiče z obou stran, rodiče Mozgvovy, poděko-
vání Pánu Bohu za dožití 70-ti let, za děti, vnuky a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 270 
    9:00 Za + Jana a Boženu Řehákovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu, Ná 137 
 10:30 ZA FARNÍKY 
 
 

OZNAMY:   26. neděle v mezidobí 
Z Liturgického kalendáře:V pondělí Památka svatých andělů strážců. 
                                         Ve středu Památka sv. Františka z Assisi. 

                                         V sobotu Památka Panny Marie Růžencové 

1. OZ Nedašov vás srdečně zve dnes odpoledne na divadelní představení „Pohádky z košíku“. 
Začátek je v 15.00 hod v Kulturním domě. Vstupné je dobrovolné. 

2. Od pondělí se mění čas večerních mší svatých na 17.15 hod. 
3. V pondělí bude v 16.00 hod na faře Misijní Klubíčko. 
4. Máme tento týden 1. pátek v měsíci, mše svaté budou v pátek ráno v 7.00 hod a večer v 

 17:15 hod. Zpovídat nemocné bude jenom o. Edward v Nedašové Lhotě ve čtvrtek. 
5.     Říjen je měsíc sv. růžence. Zveme děti ve středu v 16.00 hod. na modlitbu sv. růžence do 

kostela. Budeme se modlit mládež, která se připravuje na sv. biřmování a děti, které se při-
pravují na 1. Sv. přijímání.  

6.     Pod chórem jsou misijní kalendáře, cenu můžete dát do pokladničky. 
7.     Na opravu kostela jsme vysbírali minulý týden 36,5 tis korun. Všem Pán Bůh zaplať. 
8.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. sk. z Nedašova.  Příští týden bude 

uklízet 4. skupina z Návojné. 
9. Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny, 

prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. Do 
 5. 11. a druhý víkend bude 19.1 až 21. 1. 2018.  Přihlásit se můžete na jejich stránkách  
http://mladez.ado.cz/www/event/detail/253?place=ARCHA. Centrum pro mládež pokaždé 
bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arci-
biskupa k přijetí svátosti biřmování. 

10. 15. října připravujeme 3. Svatohubertskou mši svatou, na mši svaté v 10.30 hod. Poděkujeme 
za naši přírodu. Po mši svaté jste všichni zváni na společenské posezení do kulturního domu a 
na zvěřinové dobroty. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

26. neděle v mezidobí                                                         1. říjen 2017   
                    

        
            DVA BRATŘI (Podle Mt 21, 28 – 32) 

Jednou mluvil Pán Ježíš s velekněžími. Zeptal se jich: „Co si myslíte o tomto případu: 
Jeden člověk měl dva syny. Jednou přišel k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat 
na vinici.“ Ale syn mu odpověděl: „Mně se nechce.“ Pak mu to ale bylo líto a šel přece 
jen pracovat. Pak šel otec za druhým synem a také ho poslal pracovat. Druhý syn otci 
slíbil, že hned půjde, ale nešel. Který z těch synů udělal to, co po něm otec chtěl?“ Ve-
lekněží odpověděli: „Ten první.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Dodržet slovo  

Pane Ježíši, jak často se podobáme druhému synu z tvého podobenství, který ochotně 
slíbil, že pomůže, ale pak nešel. 

Pomoz nám, abychom se věrněji snažili plnit svá předsevzetí.  
Ať to, co říkáme, je v souladu s tím, co děláme. Amen. 

http://mladez.ado.cz/www/event/detail/253?place=ARCHA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Maminka poprosila oba brášky, aby k ní přišli. Který z nich její prosbu splnil? 

Zakroužkuj ho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               PRO DOSPĚLÉ   
První zjevení Panny Marie (pokračování) 

Když jsme si s Hyacintou a Františkem hráli nahoře na svahu Cova da Iria, uviděli jsme najednou 
něco jako blesk.  „Měli bychom jit domů," řekla jsem. „Blýská se. Mohla by přijít bouřka.“ Když 
jsme byli asi v půli svahu, kousek od velkého dubu, který tam stál, zahlédli jsme další záblesk. 
Popošli jsme o kousek blíž a nad dubem jsme spatřili Paní, celou oděnou v bílém, jasnější než 
slunce, zářící jasněji a intenzivněji než sklenice naplněná průzračnou vodou, jíž procházejí sluneč-
ní paprsky. Zarazili jsme se překvapeni tím zjevením. Stáli jsme tak blízko, že jsme se nacházeli ve 
světle, které ji obklopovalo nebo které vyzařovala. Mohla být od nás vzdálená přibližně jeden a 
půl metru. Naše Paní nám řekla: „Nebojte se. Neublížím vám." „Odkud jste?" zeptala jsem se jí.  
„Jsem z nebe." „A co ode mě chcete?" 
"Přišla jsem vás požádat, abyste sem přišli po následujících šest měsíců každého třináctého dne 
ve stejnou dobu. Později vám řeknu, kdo jsem a co chci. Pak se sem vrátím ještě posedmé.“ 
"A já taky půjdu do nebe?"  
„Ano, půjdeš." 
"A Hyacinta?" 
"Ano, ona také." 
"A František?" 
„l on, ale musí se pomodlit mnoho růženců." 
„Chcete se obětovat Bohu a snášet utrpení, které vám sešle, jako smírnou oběť za hříchy, kterými 
je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?" 
"Ano, chceme." 
„Budete mít hodně trápení, ale milost Boží bude vaší útěchou." Když Paní vyslovovala tato po-
slední slova (milost Boží atd.), poprvé rozevřela dlaně a z nich na nás zazářilo intenzivní světlo, 
paprsek, který pronikal až do nitra, do nejzazšího koutku duše, a způsoboval, že jsme viděli sebe 
samé v Bohu,jenž byl oním světlem, zřetelněji, než bychom se viděli v nejlepším zrcadle. Pak jsme 
díky niternému impulzu padli na kolena a v duchu opakovali:  „Ó Nejsvětější Trojice, klaním se ti. 
Můj Bože, můj Bože, miluji tě v Nejsvětější svátosti. " Po chvíli naše Paní dodala: „Modlete se 
každý den růženec, abyste vyprosili pro svět mír a konec války." (pokračování příště)  

                                                                                             (z publikace „Fatima“ - vydalo nakladatelství Paulinky) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
                  Zveme holky i kluky od 1. do 9. třídy, kteří rádi zpívají,  

                   do naší scholky. Kdo se k nám chce připojit, 
                   ozvěte se na 737 822 367. 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Byla založena emailová adresa zavrsacek@seznam.cz.  Pište nám, prosíme, svoje při-
pomínky, nápady, co by nemělo v našem farníčku chybět, pozvánky nebo svědectví, se 
kterými se chcete podělit s ostatními. Ale také pokud máte nějaké dotazy ohledně našeho 
kostela, farnosti, svátostí, aj.      Děkujeme. 

 

mailto:zavrsacek@seznam.cz

