
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
20. 11.  (PO) Za + rodiče Fojtíkovy, jejich + zetě, vnuka a vnučku, NL 76 
21. 11.  (ÚT) Za + rodiče Měřičkovy, + syny, + snachy, + zetě a + Annu Mišovou a + manžela s 
  prosbou o ochranu a Boží požehnání Panny Marie, Ná 150  
22. 11.  (ST) Za + Ludmilu a Jana Kolínkovy, za + Jana, Janu, Josefa, Emilii a Věrušku, + rodinu 
  Kolínkovou a Řemeslníčkovou, Boží požehnání pro celou živou rodinu Kolínko- 
  vou a Vaňkovou, Ne 180 
23. 11.  (ČT) Za + rodiče Holbovy a Miklasovy, jejich + syna, zetě a ostatní příbuzné, Boží  
  požehnání pro celou živou rodinu, Ná 77 
24. 11.  (PÁ) Za Marii Mikuškovou, syna Jaroslava, dva bratry, sestru, švagra a celou živou  
  rodinu Mikuškovou, Ne 285 
25. 11.  (SO) 7:00 Za + Anežku a Josefa Šenkeříkovy a za živou rodinu Šenkeříkovou a  
  Dohňanskou, Ne 388 
26. 11.  (NE) 7:15 Za + rodiče Šánkovy, dvě dcery a vnučku, 4 zetě, rodiče Šerých a živou 
  rodinu, Ne 82 
  9:00 Za + Marii a Františka Šánkovy, sestru Marii, švagry Petra a Josefa, za  
  Aloise Kolínka a + příbuzné a dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu, Ná 42 
  10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY: 33. neděle v mezidobí 

Z Liturgického kalendáře: 
V úterý Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Ve středu Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

V pátek Památka sv. Ondřeje Dung-LAca, kněze, a druhů, mučedníků 

V neděli Slavnost Krista Krále 

1. V pondělí po mši svaté bude setkání maminek, babiček, které se modlí za své děti, vnoučata. 
2. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 10. prosince odpo-

ledne v 15.00 hod. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo by chtěl při-
spět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček. 

3. Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zve studenty 9. ročníku a jejich rodiče 
na dny otevřených dveří 1. a 2. prosince, kdy bude možnost dozvědět se všechny potřebné in-
formace o studiu, zkusit si nanečisto přijímačky, prohlédnout si školu a domov mládeže, který 
je součástí areálu školy. Škola nabízí 2 maturitní obory - předškolní a mimoškolní pedagogika a 
sociální činnost. V průběhu studia studenti absolvují více než 500 hodin praxí, proto jsou dob-
ře připraveni do zaměstnání. Více na www.cirkevka-bojkovice.cz. 

4. Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné. Příští týden bude 

uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 
6. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Pod chórem jsou vánoční ozdoby, které 

vytvořily děti z misijního klubíčka. 
7. V sobotu 25. 11. 2017 v 10.30 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Martin Struhař, Ne-

dašova Lhota č. 153 a Kristýna Nováková, Nedašov č. 389. Kdo by věděl o nějaké závažné pře-
kážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

33. neděle v mezidobí                                                    19. listopad 2017                     
 

                                 PODOBENSTVÍ O HŘIVNÁCH (podle Mt 25, 14 - 30) 
Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty. Zavo-
lal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému 
dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, 
hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal 
další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl. Po nějaké 
době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět 
hřiven, přinesl s sebou dalších pět a řekl: „Pane, pět hřiven jsi mi svěřil a podívej - dalších pět 
jsem vydělal.“ Pán mu řekl: „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“ 
Pak přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: „Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil a podívej - další 
dvě jsem vydělal.“ Pán mu odpověděl: „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou 
radovat.“ Nakonec přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, bál jsem se, a proto 
jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady ji máš zpět.“ Pán mu odpověděl: „Služebníku, jsi špatný a líný. 
Bál ses? Měl jsi tedy moje peníze uložit ke směnárníkům (do banky) a já bych si po návratu vyzve-
dl, co je moje i s úroky. Teď jdi pryč, protože nejsi k ničemu.“ 

 
 
 
 
 
 

Svěřené hřivny  
Pane Ježíši, každý člověk má 

od Boha různé dary. Není 
důležité, kolik jich kdo  
dostal, ale jak s nimi  
zachází. Pomoz nám  

objevovat naše hřivny,  
děkovat ti za ně, radovat se 

z nich a využívat je  
k dobrému. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cirkevka-bojkovice.cz/


V dnešním evangeliu byla řeč o 

penězích. Najdeš na obrázku  

jedenáct váčků s penězi? 

Když mluvil Pán Ježíš o hřivnách, 

měl na mysli nejen opravdové 

peníze, ale hlavně dary, které 

jsme dostali od Pána Boha - naše 

schopnosti. Jeden z lidí na  

obrázku ale na své dary nějak  

zapomněl, a tak sedí a nudí se. 

Najdeš ho? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pán rozdělil služebníkům peníze. 

Přijdeš na to, který z nich dostal 

pět hřiven, který dvě a který 

jednu? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           

 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ      

Být věrný své malé roli 
"Každý den se stává tolik hrozných věcí, že nevím, zda ta trocha dobra, kterou odvedeme my, má 
vůbec ještě nějaký smysl." (válka na Ukrajině, napětí v Sýrii, pronásledování křesťanů v Iráku, atd, 
atd.) "Nejsme povoláni k tomu, abychom zachránili svět, vyřešili všechny problémy a pomohli 
všem lidem. Ale každý z nás má své jedinečné povolání ve své rodině, na svém pracovišti, ve svě-
tě. Nesmíme přestávat prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je naším povoláním a aby 
nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou. Potom zjistíme, že být věrný své malé roli je právě 
tím nejléčivějším prostředkem na nemoci této doby." (H. Nouwen) 
Je krásné, když člověk cítí, že Bůh odpovídá přesně na to, co ho právě trápí, čím se v mysli zaobí-
rá. Knížka H. Nouwena Chléb na cestu mi přišla do ruky právě včas. Poslední dobou nečtu žádné 
články, ve kterých jsou nářky na špatný svět, mažu maily, které straší, i nepříznivé vědecké analý-
zy nechávám bez povšimnutí. Ano, není mi jedno, že jsou v Iráku pronásledováni a popravováni 
křesťané, velmi se mě dotýká utrpení Ukrajinců, je mi líto bezdomovců, plakala bych nad narko-
many, tuším, jak strašné je žít v bídě. Když mi ale přijde pětkrát sms s důležitou zprávou, že jsou 
křesťané v Iráku popravováni, mám si na výletě kleknout, být se v prsa a plakat? Pomůže to? A 
když se budu bát světové války, jak prospěju sobě či jiným??? 
Nejléčivějším prostředkem na nemoci dnešní doby je být věrný své malé roli. Bohu díky za toto 
poznání. Také jsem vděčná svému zpovědníkovi, že mi "potvrdil", že je lepší pomáhat ve dvou 
rodinách, které jsem si vybrala, nějak systematicky, než své úsilí vyplýtvat na tisíc akcí pro tisíc lidí 
a nic nedělat pořádně. Ani přítelkyní nemůžu být stu lidí, ale jen deseti. Ale tam to chci brát fakt 
vážně. A cítím jako nezasloužený dar, že si někdo vybral mě a do našeho vztahu také investuje 
energii, čas i peníze. 
Jaká je ta moje malá role? Dobře do toho zapadá i můj velmi oblíbený výrok Matky Terezy: "Ne-
musíme dělat velké věci, ale malé věci s velkou láskou." Málokomu se poštěstí položit život pro 
víru, ale přinést každodenní malé oběti můžeme všichni. Já jako knihovnice můžu hezky obalit 
knížky, porozprávět se starou čtenářkou a hezky se usmát, pozvat školní třídy na besedy a předat 
jim kousíček nějaké velké hodnoty. Aspoň těch pár dětí, kteří ještě do knihovny chodí, všemožně 
podporovat ve čtení, být tam pro ně. 
Jako tetička se můžu dětem věnovat - Julii napsat dopis, Madle zatelefonovat, Prokopovi k naro-
zeninám předplatit Kačera Donalda, Zuzce s Johankou budu číst před spaním, vyfénuju jim vlasy, 
kamarádovy děti vezmu do bazénu, do kina, na výlet. 
Jako přítelkyně si najdu čas na toho, kdo potřebuje vyslechnout, uvařím oběd pro tchyni, napíšu 
povzbudivý mail, umístím podnětný článek na blog. 
Jako křesťanka se budu modlit, jako manželka vařit, chodit na výlety, jako dcera budu rodičům 
často volat a dle možností za nimi jezdit. 
A jako Ludmila budu sama sebe milovat, respektovat se svými zvláštnostmi a budu ráda plnit svoji 
malou roli s vědomím, že v božích očích je to hodně a na ďáblovo našeptávání, že to stejně nemá 
cenu, nedám                                                                                                                 (z knížky Boží doteky) 

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

 Víra je nám v životě velkou společnicí: dává nám cítit dotek přítom-

nosti Otce, který nikdy neopouští své stvoření. 

 Nic a nikdo nemůže blokovat to světlo, které Kristus dává do našich 

srdcí a na tváře Svých přátel.                                  (papež František) 


