
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
6. 11.  (PO) Za + Františka Slaběňáka, + rodiče z obou stran, + jejich syny a pomoc  
  Boží pro celou rodinu, NL 93 
7. 11.  (ÚT) Za + Karla Macháče, dvoje rodiče, sourozence, švagry, švagrovou, duše v 
  očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 288 
8. 11.  (ST) Za + rodiče Naňákovy, syna Josefa, dceru Jiřinu a manžela, ostatní + pří 
  buzné, duše v očistci a za celou živou rodinu, Ná 46 
9. 11.  (ČT) Za + Františka Miklase, ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou  
  rodinu Miklasovou, Ne 28 
10. 11.  (PÁ) Za Aloise a Marii Novákovou a rodiče z obou stran a Františku Holbovou 
  a syna, Ne 87 
11. 11.  (SO) 7:00 Za + rodiče Anežku a Milana Gašpárkovy a + prarodiče Vaculíko-
  vy, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 105 
12. 11.  (NE) 7:15 Za + rodiče Vaňkovy, jejich děti, ochranu Panny Marie pro živou 
  rodinu Vaňkovou, NL 64 
  9:00 Za živé a + kněze a za nová kněžská a řeholní povolání z naší far-
  nosti, Ne 299 
  10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 31. neděle v mezidobí 

Z Liturgického kalendáře: Ve čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
 V pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
 V sobotu Památka sv. Martina Tourského, biskupa 

1. V pondělí bude mše svatá v DSS v Návojné ve 14.00 hod. Zpovídáme 30 minut přede 
mší. 

2. Tento týden v pátek po mši svaté bude v kostele setkání skupinky biřmovanců o. 
Marka.  

3. Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  

Příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za přípravu dušičkových slavností, za výzdobu v kostele, úklid 

v kostele, ministrantům, kostelníkům, sboru a varhaníkům, a také zaměstnancům ob-
ce Nedašov za úklid kolem kostela. 

 

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

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 

31. neděle v mezidobí                                                   5. listopad 2017   

                          
 

   KDO SE POVYŠUJE, BUDE PONÍŽEN (Podle Mt 23, 1 - 12)  

Jednou řekl Pán Ježíš svým učedníkům i všem lidem okolo: „Podívejte se na farizeje a na 
učitele Zákona. Oni vám říkají, jak máte žít a jaká přikázání máte dodržovat. Dělejte 
všechno, co vám řeknou, ale nesnažte se jim podobat. Nechovejte se podle toho, jak se 
chovají oni. Oni totiž něco říkají, ale něco jiného dělají. Všechny své skutky konají jen 
proto, aby se ukázali před lidmi. Nosí honosné šaty. Rádi sedají na čestných místech. V 
synagóze sedí vepředu, aby je bylo vidět. Mají rádi, když je lidé na ulicích zdraví. To 
všechno je špatně. Vy takoví nebuďte. Nechtějte, aby vás ostatní uctívali, poslouchali a 
oslavovali. Vždyť ctít, poslouchat a oslavovat máme především Pána Boha. Ten, kdo se 
vytahuje a povyšuje nad ostatní, bude ponížen a odejde s hanbou.“ 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                                                         Nebuďme farizeové  
Pane Ježíši, v evangeliu této neděle mluvíš o tom, že člověk by neměl chtít po druhých 
to, co sám nedělá. Prosíme tě za všechny politiky i církevní představitele, aby svůj úkol 

vykonávali pokorně a obětavě jako službu druhým. Amen.  



Najdeš mezi obrázky jedenáct rozdílů? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

CO JE NAPSÁNO  
NA POMNÍKU 
V těchto dnech se chodíme 
modlit za naše zemřelé. Na 
hřbitově najdeme mnoho 
pomníků a nápisů. Některé 
vyjadřují smutek a zoufal-
ství nad ztrátou drahé oso-
by, jiné jsou vyjádřením 
křesťanské naděje na věčný 
život. 
Zkus přečíst nápis, který 
nám ukazuje bludiště pla-
mínků na obrázku. 
 
 
 

                PRO DOSPĚLÉ   
Národní setkání Modliteb matek v Brně 
20. - 22. října 2017 se v Brně konalo národní setkání Modliteb 
matek. Měla jsem možnost zúčastnit se sobotního - hlavního 
programu. Hned po ranních chválách promluvil otec Šebestián 
Smrčina. Celý víkend měl téma Místo pro Boha a P. Šebestián 
mimo jiné řekl: „Pokud si uvědomím, že já mám místo u Boha, 
že On na mě myslí, pak nebude problém, udělat ve svém srdci 
Jemu místo. Musíme vyházet ze svého srdce zbytečnosti, které 
si neseme z minulosti, aby v něm místo pro Boha vzniklo.“ 
Další, kdo k nám promlouval, byla sestra Veronika Barátová. 
„Máme mnoho zranění z minulosti, ze své rodiny, z manželství, 
a třeba i léta nosíme tento „náklad“ ve svém srdci a neumíme 
odpustit. Ale ze své vůle to nikdy nedokážeme. Jen v Boží - 
Kristově náruči toto zvládneme. V Jeho náruči se vyplakat a znovu nadechnout… A když odpus-
tím, nesmím se k tomu vracet.“ 
Pak byla sloužena mše svatá, při které nám kněz připomněl, že „není nic jistějšího, než to, že bu-
deme dál hřešit, ale Bůh s tím počítá. Jen je potřeba v hříchu nesetrvat, ale pokorně přijít a vyznat 
jej.“ A znovu se nadechnout… a mít dál místo ve svém srdci pro Boha.  
Odpoledne jsme mohli slyšet dvě svědectví. První byli manželé, kteří prožívají nemoc svého 16-ti 
letého syna. Mluvili o tom, jak tímto obdobím jdou spolu s Ježíšem, a jak také jejich syn svědčí 
svému okolí o Bohu. Jak svoji nemoc prožívá a svoje bolesti obětuje za jiné lidi. 
A druhé - svědectví  Františky B., které se v nedávné době rozpadlo manželství a jejich dospělé 
děti si hledají svoji cestu k Bohu. Její příběh byl tolik silný, a myslím, že byl povzbuzením pro 
mnohá rozvedená manželství i pro rodiče, kteří těžce prožívají tento čas, kdy si jejich děti hledají 
svoje místo v životě. „Rádi bychom měli svoje děti pěkně vedle sebe v lavici při mši svaté, ale ony 
odmítají, hledají tu cestu k Bohu sami. A nám matkám a manželkám se tyto situace často neza-
mlouvají, my máme docela jiné představy. Ale stane se, že se manželství rozpadne, děti od nás už 
nežádají rady nebo se od nás možná i vzdalují. Tady si pak uvědomujeme, že jen v Bohu je jistota, 
jedině On se nemění, všechno ostatní může přestat fungovat nebo docela pomine.“   
Mimo to, jak těžké věci  F.B. říkala, jsem si uvědomila, že nikoho neobviňuje, nevyčítá, jen touží 
po Ježíšově náručí, kde se může vyplakat, a pak se znova nadechnout….  Díky Bohu.                   a. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Znám srdce láskou dojaté 

a krásnější než sen. 
To srdce lásku rozdává 

a rozdává ji všem. 
 

Neboj se ruce pozvednout 
a lásku si od něj vzít, 

neboť kdo lásku od něj získá, 
                                       věčný život bude mít.             (farník z naší farnosti) 

 


