
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
23. 10.  (PO) Za Ladislava Ridošku, vnuka Jarečka, dva švagry, rodiče z obou stran,  
  ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 142 
24. 10.  (ÚT) Za + rodiče Vaňkovy, jejich + sourozence a příbuzné, za dar zdraví pro  
  živou rodinu Kolínkovou, Ne 282 
25. 10.  (ST) Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží 
  pro živou rodinu, NL 131 
26. 10.  (ČT) Za + Jarolíma Kolínka a milost Boží pro celou rodinu Kolínkovou a Šenke -
  říkovou, Ne 255 
27. 10.  (PÁ) Za + rodiče Holbovy, + dceru, za rodiče Fojtíkovy, syna, 4 švagry a pra- 
  vnuka, za duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 10 
28. 10.  (SO) 7:00 Za + Františka Fojtíka, manželku, dvoje rodiče a ochranu Boží pro 
  celou živou rodinu, Ne 37 
29. 10.  (NE) 7:15 Za + Zdeňka Kozubíka, ochranu a pomoc Boží a Panny Marie pro 
  živou rodinu, NL 168 
  9:00 Za + Josefa Tomečka, nemocnou manželku, + rodiče z obou stran 
  a vyprošení darů Ducha svatého pro živou rodinu, Ne 266 
  10:30 ZA FARNÍKY, zvláště za živé a + padesátníky 

OZNAMY: 29. neděle v mezidobí 

Z Liturgického kalendáře: V sobotu Svátek sv. Šimona a Judy 
1. Ve středu v 16.00 hod. se modlíme růženec s dětmi z naší farnosti. 
2. Ve čtvrtek v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko. Zveme každého, kdo se chce 

modlit za misionáře a misie. 
3. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na opravu kostela. Také 

Pán Bůh zaplať Lidové straně z Nedašova za dar na kostel. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Nedašova.  Příští 

týden bude uklízet 1. skupina z Návojné. 
5. Dušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 4. 11. Vzpomínku na naše zemřelé 

začneme společnou mší svatou ve 14.00 hod. a po mši svaté bude pobožnost na hřbi-
tově. Jste všichni srdečně zváni.  

6. 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 cen-
trum pro mládež pokaždé bude informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na 
obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování. 

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

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 

29. neděle v mezidobí                                                       22. říjen 2017   

                          
 

                                SPOR O DANĚ  (Mt 22, 15 - 21) 

 Jednou se farizeové zeptali Pána Ježíše: „Mistře, co myslíš, máme platit císaři daně, ne-
bo ne?“ Pán Ježíš jim na to řekl: „Ukažte mi peníz, kterým se platí daně!“ Oni mu peníz 
podali. Pán Ježíš vzal peníz do ruky, ukázal na něj a zeptal se jich: „Čí je to na něm ob-
raz?“ Odpověděli mu: „Císařův.“ Na to jim Pán Ježíš řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, 
císaři, a co je Boží, Bohu.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Dávejte každému to, co mu patří 
Pane Ježíši, řekl jsi farizeům, aby to, co je císařovo, dávali císaři, a co je Boží, dávali 

Bohu. Ukázal jsi tím, že v životě člověka má všechno své místo, avšak první místo patří 
Bohu. Pomoz nám, aby tomu tak vždycky bylo. Amen. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                PRO DOSPĚLÉ              Sluneční zázrak 
V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční kotouč v po-
době stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo metaje všemi směry pruhy 
světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy skály i lidi. 
Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Pak se opět za-
stavilo a roztočilo v ještě rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jako by se odpou-
talo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad svými hříchy. 
Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70 000 lidí nejen nad tím místem, ale i ve vzdálenosti 
více kilometrů. Po skončení slunečního úkazu měli lidé šaty úplně suché, jako by vůbec nepršelo. 
Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání a modlitbám za hříšníky. Chce jedině to, co její 
Syn. Jedná se o lásku, o které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do kraj-
nosti. Stále jde o záchranu duší - to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je láska a 
žít v lásce znamená žít v Bohu. 

Modlitby, které pasáčky naučil anděl 
Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě. 
Prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, 
tobě se neklanějí, v tebe nedoufají a tebe nemilují. 
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý 
hluboce se ti klaním a obětuji ti drahocenné tělo a krev, 
duši a božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, 
na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. 
A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce 
a Neposkvrněného Srdce Mariina tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. 

Modlitby, které pasáčky naučila Panna Maria  
Ó, můj Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposk-
vrněnému Srdci Mariinu. Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a 
přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Modlitba za Svatého otce 
Pane, Dobrý Pastýři lidstva, ty jsi svěřil Petrovi a jeho nástupcům poslání posilovat bratry ve víře 
a objasňovat jim smysl slyšeného Slova - na tomto místě, kde se fatimští pasáčci stali svědky hlu-
boké úcty ke Svatému otci a horoucí lásky k církvi - prosíme tě, aby tvůj Duch Moudrosti osvěco-
val našeho papeže v jeho poslání nástupce Petra; ať ho tvé milosrdenství chrání a posiluje; ať 
svědectví tvých věřících ho utvrzuje v jeho poslání a ať láskyplná přítomnost Panny Marie je pro 
něj znamením tvé lásky, ať je silný ve víře, odvážný v naději a horlivý v lásce. Neboť ty kraluješ 
s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého, jeden Bůh, na věky věků. Amen 

Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. 
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. 
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. 
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, 
abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému 
Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žit v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni 
věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.  
A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí! 
(pokračování příště)                                                             (z publikace „Fatima“ - vydalo nakladatelství Paulínky) 


