
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
30. 10.  (PO) Za + Josefa Holbu, + rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro ž. r., Ne 278 
31. 10.  (ÚT) Za + Jana Jurču (1. výročí úmrtí), NL 73 
1. 11.  (ST) 7:00 Za + Ludmilu Šenkeříkovou, ochranu a pomoc Boží pro ž.rodinu, Ne 260 
  17:15 Za + Annu Šenkeříkovou a + rodiče z obou stran, + sestry, švagry, švag-
  rovou a za živou rodinu Šenkeříkovou, Ne 267 
2. 11.  (ČT) Poděkování za dožití 60-ti let života, za + rodiče Bartošákovy a Aloise Kozubíka, s 
  prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 306 
3. 11.  (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
  17:15 Za + rodiče Naňákovy, jejich + syna Františka, + vnučku Aničku, za duše 
  v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 197 
4. 11.  (SO) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy, syna Josefa, dvoje prarodiče, Františku Šestáko- 
  vou, manžela, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 17 
  15:00 Za + z naší farnosti 
5. 11.  (NE) 7:15 Za + Aloise Šerého s prosbou o Boží požehnání pro ž. r., NL 132 
  9:00 Za + Jana Nováka, dvoje + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro 
  živou rodinu, Ne 235 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 30. neděle v mezidobí 

Z Liturgického kalendáře: V e středu Slavnost Všech Svatých 
 Ve čtvrtek Vzpomínka na Všechny věrné zemřelé 
 V sobotu Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
1. Ve středu na Slavnost Všech Svatých budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod. 
2. Ve čtvrtek na Vzpomínku Věrných zemřelých budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer 

v 17.15 hod. 
3. Tento týden máme první pátek v měsíci, mše svaté budou v pátek ráno v 7.00 hod. a večer 

v 17.15 hod. Zpovídat nemocné budeme v Nedašové Lhotě a v Návojné ve čtvrtek a v pátek 
v Nedašově. 

4. Tento týden v pátek po večerní mši svaté bude v kostele Lectio divina - modlitba Svatým Pís-
mem. Jste všichni srdečně zváni. 

5. Dušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 4. 11. Vzpomínku na naše zemřelé začne-
me společnou mší svatou ve 14.00 hod. a po mši svaté bude pobožnost na hřbitově. Jste 
všichni srdečně zváni.  

6. Pán Bůh zaplať všem, kdo minulý týden přispěli na opravu kostela. 
7. Pán Bůh zaplať všem, kdo minulý týden přispěli do sbírky na misie. 
8. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné. Příští týden bude 

uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 
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. Víkend pro biřmovance bude stát 400 Kč. Prosím biřmovance o zaplacení této částky a přine-
sení do sakristie. Kdo by nemohl tolik peněz zaplatit, ať přijde za mnou, pořešíme to spolu. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

30. neděle v mezidobí                                                       29. říjen 2017   

                          
 

                           NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ (Podle Mt 22,34)       

Jednou se farizeové Pána Ježíše zeptali: „Mistře, které přikázání je největší a nejdůleži-
tější?“ Pán Ježíš jim odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí. To je největší a nejdůležitější přikázání. Druhé je podobné: Miluj 
svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních stojí všechna ostatní.“ 

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

Hlavní přikázání 
Pane Ježíši, tys řekl, že největší přikázání je milovat Boha nade všechno a svého bližní-
ho jako sám sebe. Dokázat to, Pane, je velmi těžké. Pomoz nám, abychom tento velký 
životní úkol začali plnit aspoň malými všedními skutky lásky k Bohu i bližnímu. Amen. 

 

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


V evangeliu jsme se dnes dozvěděli, že máme druhé milovat. Na obrázku jsou dvě 
děti, které chtějí dělat ostatním radost. Malíř byl ale nějak roztržitý a na leccos při 
malování zapomněl. Dokážeš obrázek dokreslit? 
Na obrázku 

chybí: 

• klíč na věšáku 
• pruhy na kočič-

ce 
• klika na dveřích 
• květy na ston-

cích ve váze na 
okně 

• nosy dětem 
• myš v koutě 
• obraz sluníčka 

nad věšákem 
 
 
 
 
 
Povedlo se? Jsi šikulka! Teď ještě zbývá obrázek vybarvit. 

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

MÁME NADĚJI 
Na začátku listopadu  
navštěvujeme hřbitovy,  
zdobíme hroby, rozsvěcujeme 
svíce a modlíme se za  
zemřelé. Slavíme jejich  
památku (Vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé – 
2. listopadu). Děláme to  
proto, že máme naději, že se 
jednou se svými drahými opět 
shledáme. Když totiž věříme v 
Pána Ježíše, máme také…  
(dokončení v tajence). 

 
 
 
 

                PRO DOSPĚLÉ        Modlitba jubilea Fatimy 2017 
Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy! 
Požehnaná mezi všemi ženami, ty jsi obraz církve oděné do velikonočního světla, 
 ty jsi sláva našeho lidu, ty jsi vítěz nad znamením zla. 
Proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, 
znamení hořícího ohně Ducha Svatého, uč nás, v tomto údolí radosti a bolesti, 
věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým. 
Ukaž nám moc svého ochranného pláště. Tvé Neposkvrněné Srdce 
ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k Bohu. 
V jednotě se svými bratry a sestrami, ve víře, naději a lásce, odevzdávám se tobě. 
Skrze tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami, se zasvěcuji Bohu, 
ó, Panno růžence z Fatimy. 
A takto obklopen(a) Světlem, které vychází z tvých rukou, 
smím chválit Hospodina na věky věků. Amen.           
Modlitba za mír 
Bože, Nejsvětější Otče, který jsi dal svůj pokoj skrze Ježíše  
a skrze něj jsi nás chtěl přivést ke svému Srdci - na tomto místě,  
kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír ve světě  
a kde nás anděl míru povzbuzuje ke klanění Bohu - ,  
dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír;  
ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti;  
ať všichni dosáhneme míru v srdci  
a na přímluvu Královny míru se smíme stát tvůrci světa,  
v němž se šíří a roste bratrství.  Skrze Krista, našeho Pána. Amen                     
                                                                                (z publikace „Fatima“ - vydalo nakladatelství Paulínky) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Modlete se za politiky, i za ty chybující 
„Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou. 
Světové agentury si nedávno všimly jednoho papežova výroku, že prý „nemodlit se za své vládce 
je hřích“. Mnoha čtenářům vstaly hrůzou vlasy na hlavě. Jenom ta představa modlit se za Lenina, 
Stalina, Hitlera, Gottwalda, Zápotockého, Husáka nebo za současné Kim Čong-una či Madura není 
nikomu po chuti. Copak se mohu modlit za zlé lidi? Copak se mohu modlit za vládce, kteří jsou 
oslněni penězi, mocí, rozpínavostí či svým egem? Copak se mohu modlit za vládce, kteří podněcu-
jí nenávist a podporují ty nejnižší lidské pudy? Pokud se začteme do krátké papežovy homilie, 
přijdeme na to, že František nám jen připomíná hodnoty ze samotného evangelia. Modlit se za 
druhé, včetně svých nepřátel, znamená vyprošovat jim dary Ducha. Vždyť jedině skrze Jeho půso-
bení dojde k jejich obrácení. Čili když se modlíme za své nepřátele, nemodlíme se za to, aby byli 
silnější a rozsévali více zla a nenávisti. Se současnými českými a evropskými politiky je to podob-
né. Možná nešíří tak kruté zlo, jako někteří z jejich předchůdců, ale rozhodně naši modlitbu po-
třebují. 
Papež své myšlenky shrnuje v bonmotu: Nesmíme je nechat samotné. Naše láska, projevená v 
modlitbě, musí být silnější než jakákoliv nenávist. 

autor: Lukáš Nosek, převzato z Katolického týdeníku 
 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26368
http://katyd.cz/

