
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
16. 10.  (PO) Za + Ludmilu Rebrovou, + rodiče Sívkovy, dva sourozence, ochranu a pomoc  
  Boží pro celou živou rodinu, Ná 144 
17. 10.  (ÚT) Za Josefa Ptáčka, syna Josefa, za rodiče z obou stran a ochranu Boží pro celou  
  rodinu, Ná 54 
18. 10.  (ST) Za + Vincence Miklase, ochranu a Boží požehnání pro ž. rodinu, Ne 280 
19. 10.  (ČT) Za + Františka Šánka (4. výročí úmrtí), + rodiče z obou stran a za zdraví a  
  ochranu Boží pro živou rodinu Šánkovou, Ne 228 
20. 10.  (PÁ) Za + sestru, rodiče Kováčovy, Zimkovy a živou rodinu Zimkovou, Ne 49 
21. 10.  (SO) 7:00 Za + Františku Hořákovou (1. výročí úmrtí), jejího + manžela Františka,  
  + švagrovou Marii, pomoc a ochranu Panny Marie pro ž. r. Hořákovou, Ne 344 
22. 10.  (NE) 7:15 Za rodiče Bartošákovy, jejich rodiče a sourozence, za ochranu a pomoc 
  Boží, zdraví duše i těla pro živou rodinu, NL 69 
  9:00 Na poděkování za dožití 70-ti let Marie, + rodiče Vaňkovy, syna, tři zetě 
  a duše v očistci a požehnání pro celou rodinu, Ne 298 
  10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 28. neděle v mezidobí 

Z Liturgického kalendáře: 
 V úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

 Ve středu Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

1. Ve středu v 16. 00 hod se modlíme růženec s dětmi z naší farnosti. Zveme zvlášť všechny třeťá-
ky. 

2. Ve čtvrtek v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko. 
3. V pátek v 18.00 hod bude setkání všech biřmovanců v kostele. 
4. V pátek bude v 19.00 hod ve Valašských Kloboukách, v pastoračním domě, setkání mladých na 

nový křesťanský projekt. Můžete se těšit na hudbu, společenství, chvály, tance a modlitbu. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na opravu kostela. 
6. Příští neděle je věnovaná modlitbě za misie. O. arcibiskupem je také vyhlášená sbírka na misie. 
7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  Příští týden 

bude uklízet 3. skupina z Nedašova. 
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 stránkach  
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. 

9. V sobotu 21. 10. 2017 ve 12.30 hod. v kostele ve Vlachovicích chtějí uzavřít sňatek Marek 
Macháč,  Nedašov 331, a Nikola Štefániková, Lipina 41. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, 
která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

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

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. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

28. neděle v mezidobí                                                       15. říjen 2017   

                          
                              KRÁLOVSKÁ HOSTINA (Podle Mt 22, 1 - 14) 

Když mluvil Pán Ježíš s velekněžími, pověděl jim tento příběh: „V nebeském království je 
to jako u krále, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty, 
ale ti nechtěli přijít. Král tedy poslal své služebníky znovu, aby všem pozvaným řekli: 
„Hostina je přichystána, pojďte na svatbu.“ Ale oni stejně nešli a odešli jeden na své 
pole, jiný za svým obchodem. Krále to rozhněvalo. Řekl proto svým služebníkům: „Sva-
tební hostina je sice připravená, ale ti, kdo byli pozvaní, si ji nezaslouží. Jděte proto na 
rozcestí, a koho najdete, toho pozvěte na svatbu. Služebníci se tedy vydali na cestu a 
přivedli všechny, které potkali, takže svatební síň byla plná hostů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Přijmout pozvání  
Pane Ježíši, děkujeme ti za vzácné pozvání k nebeské hostině. Děkujeme ti také za to, 
že už teď se s tebou můžeme setkávat na hostině mše svaté. Dej, ať si tvého pozvání 

opravdově vážíme a přicházíme k tobě s čistým srdcem. Amen. 

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


 

Děti chtějí při-

jmout Ježíšovo 

pozvání na hos-

tinu – mši sva-

tou. Do cesty se 

jim ale staví 

mnoho pokuše-

ní. Pomoz jim 

najít tu správ-

nou cestu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRO DOSPĚLÉ          Čtvrté zjevení Panny Marie 

Když jsem pásla ovce spolu s Františkem a jeho bratrem Janem na místě, kterému se říká Vali-
nhos, měla jsem pocit, že se k nám blíží něco nadpřirozeného. Domnívala jsem se, že se nám zjeví 
naše Paní, a bylo mi lito, že by ji Hyacinta neviděla. Poprosili jsme jejího bratra Jana, aby ji šel 
zavolat. Jelikož se mu nechtělo, nabídla jsem mu dvacet centů, a už uháněl. Mezitím jsme s Fran-
tiškem zahlédli záblesk světla, kterému jsme říkali blesk. A hned poté co dorazila Hyacinta, jsme 
uviděli nad dubem naši Paní. „Co si ode mě žádáte, Paní? Chci, abyste i nadále chodili na Cova da 
Iria každého 13. dne v měsíci a pokračovali v každodenní modlitbě růžence. Poslední měsíc udě-
lám zázrak, aby všichni uvěřili." „Co chcete, Paní, aby se udělalo s penězi, které lidé nechávají na 
Cova da Iria?“ „Ať se zhotoví dvoje nosítka. Jedny ponesete ty s Hyacintou a ještě dvě dívky, oble-
čené v bílém, druhé ať nese František se třemi chlapci. Peníze z nosítek jsou určeny na svátek 
Panny Marie Růžencové. Co zbude, poslouží na stavbu kaple, která mi bude vybudována." „Chtěla 
bych poprosit o uzdravení některých nemocných."„Ano, některé během roku uzdravím." Pak její 
výraz posmutněl: „Modlete se, mnoho se modlete a konejte oběti za hříšníky, protože mnoho 
duší přichází do pekla kvůli tomu, že není, kdo by se za ně modlil a obětoval."  

Páté zjevení Panny Marie 
Když se přiblížila ta hodina, šla jsem s Hyacintou a Františkem mezi takovou spoustou lidí, že jsme 
sotva mohli projit... Dorazili jsme konečně na Cova da Iria k dubu a začali jsme se spolu s lidmi 
modlit růženec. Za chvilku jsme uviděli záblesk světla a vzápětí nad dubem naši Paní. „Pokračujte 
v každodenní modlitbě růžence k Panně Marii Růžencové, abyste vyprosili konec války. V říjnu 
přijde také náš Pán, Panna Maria Bolestná a Karmelská i svatý Josef s Ježíškem, aby požehnali 
světu. Bůh je spokojen s vašimi oběťmi, ale nechce, abyste spali s provazem. Noste ho jen ve 
dne.“ „Žádali mě, abych vás poprosila o mnoho věcí, o uzdravení některých nemocných a jednoho 
hluchoněmého." „Ano, některé uzdravím, jiné ne. V říjnu udělám zázrak, aby všichni uvěřili.“ 
„Lidé si moc přejí, aby tu stála kaple." „Za polovinu peněz, které se dodneška sesbíraly, ať se udě-
lají dvě nosítka. Darujte je Panně Marii Růžencové. Druhá polovina ať poslouží na kapli." Nabídla 
jsem ji dva dopisy a lahvičku s parfémem: „Dali mi tohle, jestli to nechcete, Paní."  „To se do nebe 
nehodí." 

Šesté zjevení Panny Marie 
Vyšli jsme z domova dost brzy, protože jsme počítali s tím, že se na cestě zdržíme. Vesnice byla 
plná lidí. Tu přišel prudký liják. Moje matka měla strach, že to bude poslední den mého života. Její 
srdce drásala nejistota, co se stane. Chtěla mě doprovodit. Po cestě se opakovaly podobné scény 
jako minulý měsíc, ale ještě četnější a pohnutější. Ani bláto na cestách neodradilo lidi, kteří po-
klekali s pokornými a prosebnými gesty. Když jsme dorazili na Cova da Iria k dubu, z vnitřního 
popudu jsem požádala všechny, aby zavřeli deštníky a začali se modlit růženec. Za chvilku jsme 
uviděli záblesk světla a vzápětí nad dubem naši Paní. „Co si ode mě žádáte, Paní?" „Chci ti říct, 
abyste tu nechali postavit kapli k mé cti, jsem Panna Maria Růžencová, a abyste i nadále pokračo-
vali v každodenní modlitbě růžence. Válka skončí a vojáci se zakrátko vrátí do svých domovů." 
„Mám mnoho věcí, o které vás chci požádat: abyste uzdravila několik nemocných a za obrácení 
některých hříšníků atd.“ „Některé ano, jiné ne. Je nutné, aby se napravili a aby prosili o odpuštění 
svých hříchů." Její pohled posmutněl: „Ať už neurážejí Boha, našeho Pána, který je už tolik urážen. 
Pokud se lidé napraví, skončí válka, ale když ne, skončí svět." „Žádáte ode mě ještě něco?" “Nic 
víc už nežádám." Rozevřela dlaně a nechala je zářit do slunce. Zatímco stoupala vzhůru, její světlo 
nepřestávalo dopadat na slunce. Když P. Maria zmizela v nesmírné dálce nebeské klenby, spatřili 
jsme poblíž slunce svatého Josefa s Ježíškem a Pannu Marii v bílém šatu s modrým pláštěm.   
(pokračování příště)                                                          (z publikace „Fatima“ - vydalo nakladatelství Paulínky) 


