
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
9. 10.  (PO) Za + manžele Markovy, rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Boží pro  
 živou rodinu, Ná 49 
10. 10.  (ÚT) Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 65 let společného života, dar  
 zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, za + rodiče, všechny 
 příbuzné a za šťastnou hodinu smrti, Ná 32 
11. 10.  (ST) Za + rodiče Jana a Františku Řehákovy, tři syny, tři zetě, + řeholního bratra  
 Gerarda a jeho + rodiče a za celou + rodinu, poděkování za přijatá dobrodiní, pomoc  
 Boží a stálou ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 
12. 10.  (ČT) Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let života, s prosbou o dar zdra- 
 ví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu, Ne 378 
13. 10.  (PÁ) 7:00 Za + Františka Fojtíka, manželku, rodiče, dva bratry a celou živou  
 rodinu, NL 66 
14. 10.  (SO) 7:00 Za + rodiče Jana a Anežku Šenkeříkovy, jejich + rodiče a souro- 
 zence, Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, Ná 71 
15. 10.  (NE) 7:15 Za + Anežku Holbovou (1. výročí úmrtí), + manžela, rodiče z obou  
 stran, + rodiče Bělaškovy, za ochranu a dar zdraví, pomoc Boží pro živou rodinu 
 Bělaškovou, Ná 104 
  9:00 Za + rodiče Fojtíkovy, + Annu, Josefa a Jana Fojtíka, + manžela a  
 ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 85 
  10:30 Hubertská mše svatá 

OZNAMY: 27. neděle v mezidobí 

1. Tento týden budeme zpovídat nemocné, a to ve čtvrtek v Návojné a v pátek v Nedašově. 
2. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. 
3. V úterý po mši svaté v kostele bude modlitební setkání maminek a babiček, které se chtějí 

modlit za své děti. 
4. Ve středu po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k prvnímu sv. přijímání. 
5. V pátek 13. 10. bude mše svatá ráno v 7.00 hod., odpoledne jste srdečně zváni na fatimskou 

pobožnost do Brumova.  Budeme děkovat za 25 let fatimských pobožností, 25 let kněží mariánů 
v Brumově.  Přítomen bude o. arcibiskup i náš otec provinciál. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na malování v kostele. 
7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude 

uklízet supina z Nedašovy Lhoty. 
8. 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 arcibiskupa 
k přijetí svátosti biřmování. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
                  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. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

27. neděle v mezidobí                                                         8. říjen 2017   
                           

                                     PRORADNÍ VINAŘI (Podle Mt 21, 33-43) 

 Když mluvil Pán Ježíš s velekněžími, pověděl jim tento příběh: „Byl 
jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vysta-
věl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, 
poslal k vinařům své služebníky, aby vyzvedli úrodu. Ale vinaři služebníky popadli, jedno-
ho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, a to 
ještě více, než poprvé, ale vinaři s nimi naložili stejně. Naposled k nim poslal svého syna. 
Myslel si: „Na mého syna budou mít ohled. Tomu nic neudělají.“ Když však vinaři uviděli 
syna, řekli si: „To je hospodářův syn. On po otci všechno zdědí. Pojďme, zabijme ho a 
jeho dědictví bude naše!“ Popadli ho tedy, vyhnali ven z vinice a zabili. Až přijde hospo-
dář, kterému ta vinice patří, co s těmi vinaři asi udělá?“ Velekněží Pánu Ježíši odpověděli: 
„Krutě ty zlosyny potrestá. Pak vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět 
úrodu.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

Stát na pevném základě 
Pane Ježíši, děkuji ti, že sis mne vyvolil, že jsem se křtem stal Božím dítětem, že mohu 

poznávat tvou lásku a tvé učení, a že smím počítat s tvou pomocí. Buď pevným  
základem mého života, ať se od tebe nevzdálím a přináším dobré ovoce. Amen. 

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


 
Každý správný vinař dobře ví, 

jak se o vinici starat. Ty asi 

žádnou vinici nemáš, ale urči-

tě víš, že i jiné rostliny a celá 

příroda občas potřebují 

 pomoc. 

Spoj jednotlivé  
obrázky přírody s tím, co by 

jim asi pomohlo. 
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               PRO DOSPĚLÉ      Druhé zjevení Panny Marie (pokračování) 
Poté, co jsme se s Hyacintou, Františkem a přítomnými lidmi pomodlili růženec, znovu jsme uvi-
děli, jak se k nám přibližuje záblesk světla, kterému jsme říkali blesk, a vzápětí i naši Paní nad 
dubem, všechno stejně jako v květnu. 
„Paní, co si ode mě žádáte?" zeptala jsem se. 
„Chci, abyste sem přišli třináctého dne příštího měsíce, abyste se modlili růženec a abyste se 
naučili číst. Potom řeknu, co žádám." Prosila jsem za uzdravení jednoho nemocného. 
„Pokud se obrátí, do roka se uzdraví." 
„Chtěla bych vás poprosit, abyste nás vzala do nebe." 
„Ano, Hyacintu a Františka tam vezmu brzy. Ty tu ale ještě nějaký čas zůstaneš. Ježíš tě chce pou-
žít k tomu, aby mě lidé znali a milovali. Chce na světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému  
Srdci." 
„Mé Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě dovede k Bohu.“ Ve chvíli, kdy 
vyslovila tato poslední slova, rozevřela dlaně a opět k nám vyslala paprsek onoho nesmírného 
světla. V něm jsme se viděli jakoby ponoření v Bohu. 

Třetí zjevení Panny Marie 
Několik okamžiků po našem příchodu na Cova da Iria, když jsme se obklopeni velkým množstvím 
lidí pomodlili růženec, jsme spatřili záři světla, na které už jsme byli zvyklí, a vzápětí naši Paní nad 
dubem. 
„Co si ode mě žádáte, Paní?“ „ Přeji si, abyste sem přišli třináctého dne příštího měsíce a pokra-
čovali v každodenní modlitbě růžence ke cti Panny Marie Růžencové za mír ve světě a za ukončení 
války, protože jedině tato modlitba vám může pomoci." „Chtěla bych vás poprosit, abyste nám 
řekla, kdo jste, a abyste udělala nějaký zázrak, aby všichni uvěřili, že se nám zjevujete." „I nadále 
sem přicházejte každý měsíc. V říjnu vám řeknu, kdo jsem a co si přeji, a udělám zázrak, který 
budou moci vidět všichni, aby uvěřili.“ „Obětujte se za hříšníky a často, zvláště když přinášíte 
nějakou oběť, říkejte: Ó, Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spá-
chané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.“ Když říkala tato poslední slova, znovu rozevřela 
dlaně jako v minulých dvou měsících. Zdálo se, že záblesk pronikl do země, a uviděli jsme něco 
jako velké ohnivé moře. V něm se topili démoni a duše, jako by to byly průhledné uhlíky, černé 
nebo bronzové v lidské podobě, které pluly v ohni, hnány plameny, které z nich šlehaly, a vytváře-
ly oblaka dýmu. Padaly na všechny strany jako jiskry při velkých požárech - bez tíže a pravidelnosti 
- doprovázeny bolestným a zoufalým sténáním, které vzbuzovalo hrůzu a nahánělo strach. (Nej-
spíš právě tváří v tvář tomuto obrazu jsem vykřikla. Lidé totiž říkali, že mě slyšeli.) 
Vyprávění pokračuje prosbou o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a ohlášením 
pronásledování církve a Svatého otce.  
 „Když se modlíte růženec, říkejte za každým tajemstvím: „Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, 
uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství 
nejvíce potřebují.“ Na chvíli se rozhostilo ticho. Zeptala jsem se: „Nic víc ode mě nežádáte?“ 
„Ne, dnes nic víc nežádám.“                                                                                             (pokračování příště) 

(z publikace „Fatima“ - vydalo nakladatelství Paulínky) 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
Byla založena emailová adresa zavrsacek@seznam.cz. Pište nám, prosíme, 

svoje připomínky, 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. 


