
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
27. 11.  (PO) Za + Anastázii Trochtovou (1. výročí úmrtí), Boží požehnání pro celou  
  živou rodinu Trochtovou a Novosádovou, Ná 47 
28. 11.  (ÚT) Za + manžela, sestru, rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro  
  živou rodinu Maděrkovou, Ná 69 
29. 11. (ST) Na poděkování Pánu Bohu za 55 let života, dar zdraví duše i těla, ochra- 
  nu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu a za + manžela,  
  + sestru a + rodiče, Ne 263 
30. 11.  (ČT) Za + rodiče Kolínkovy a Šánkovy, bratra Josefa, švagrovou Marii a švagry 
  Petra a Josefa, zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou ž. rodinu, Ná 162 
1. 12.  (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
  17:15 Za + Marii Líňovou (1. výročí úmrtí), + manžela, všechny příbuzné 
  a duše v očistci, s prosbou o zdraví duše i těla, ochranu a pomoc Boží pro 
  celou živou rodinu Líňovou a Kupčíkovou, NL 184 
2. 12.  (SO) 7:00 Za + rodiče Evu a Jaroslava Fojtíkovy, rodinu Roncovou, za dar  
  zdraví a Boží ochranu pro jejich děti s rodinami, NL 
3. 12.  (NE) 7:15 Za + Františka Naňáka, + rodiče, + sestru, švagra a duše v očistci, 
  Ná 165 
  9:00 Za + rodiče a prarodiče Skřekovy a Macháčovy, jejich + děti,  
  zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 70 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: Neděle Krista Krále 

Z Liturgického kalendáře: Ve středu Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
1. V úterý máme adorační den v naší farnosti. Adorační den začneme mší svatou ráno 

v 7.00 hod., po ní vystavíme nejsvětější svátost a adorace potrvá do večerní mše sva-
té v 17.15 hod.  Prosím o zapsání se na jednotlivé hodiny adorace. 

2. V úterý po mši svaté bude setkání na faře pastorační rady. 
3. V pátek večer po mši svaté v 18.15 hod. bude setkání skupinky biřmovanců o. Marka.  
4. V pátek v 19.00 hod. bude v kostele Lectio divina, modlení se Svatým Písmem. Všichni 

jste srdečně zváni. 
5. Připravujeme duchovní obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 9. a 10. 12. a pove-

de ji P. Pavel Macura, farář z Bílovic u Uherského Hradiště.  Začneme v sobotu odpo-
ledne a duchovní obnova bude pokračovat v neděli. Bližší program bude podán příští 
týden. 

6. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 10. prosince 
odpoledne v 15.00 hod. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo 
by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček. 

7. Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na opravu kostela. 
8. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští 

týden bude uklízet 5. skupina z  Nedašova. 
9. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Pod chórem jsou vánoční ozdo-

by, které vytvořily děti z misijního klubíčka. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

Slavnost Krista Krále                                                       26. listopad 2017                     
 

                               JEŽÍŠ JE NÁŠ KRÁL (Mt 25, 31 - 46)  

Jednoho dne Ježíš mluvil k lidem, kteří se kolem něho shromáždili. Mluvil o soudu, který 
čeká každého člověka po smrti. Ježíš vysvětloval, že on bude soudit, neboť je králem 
všech lidí. Ježíš je dobrý král a zná každého člověka na tomto světě. Každý má pro něj 
velikou hodnotu jako klenot v královské koruně. Ale každému z nás dal veliký úkol. Má-
me mít rádi každého člověka. Co to ale znamená mít rád každého? Znamená to přát dob-
ro každému, pomoct třeba i neznámému člověku, když je v nouzi, když má hlad, když mu 
je zima nebo když se ztratil a neví, kde hledat cestu. Ježíš říká: „Amen pravím Vám, cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mne jste udělali.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Slavnost Krista Krále - Poslední soud 

Pane Ježíši, v podobenství o posledním soudu ukazuješ, že všechno, co děláme pro  
druhé, děláme vlastně pro tebe. Pomoz nám, ať si dokážeme všímat, co kdo potřebuje, 

a přemáháme svou lenost a sobectví, které nám brání v konání dobra. Amen. 



Dnes jsme slyšeli, 
že Pán Ježíš je král. 

Jistě snadno 
poznáš, které věci 

na obrázcích se 
hodí pro krále a 

které ne. U každé 
dvojice zkus 

vymyslet, komu by 
se zbylá věc  

hodila. 
 
 

 

 

 

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

Dnes slavíme velký 

svátek. Jaký?  

To poznáš, pokud 

obrázek správně  

vybarvíš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ     Ježíš jako vládce a král nerozkazuje 
Jak Ježíš uskutečnil království? 
Jak Ježíš uskutečnil království? Tím že se nám přiblížil a projevil Boží něhu. On je pastýř, o kterém 
mluví prorok Ezechiel (srov. 34,11-12.15-17). Tento úryvek je plný sloves, která označují péči a 
lásku pastýře o svoje stádo: vyhledat, ujmout se, vysvobodit z míst, kam se rozprchlo, vyvést na 
pastvu, dát odpočinek, hledat a přivést zpět ztracenou ovci, obvázat zraněné, posílit slabé, svě-
domitě pást. Všechny tyto postoje se staly skutečností v Ježíši Kristu: On je vskutku „veliký pastýř 
ovcí a strážce našich duší“ (srov. Žid 13,20; 1 Petr 2,25). 
Ježíš není králem na způsob tohoto světa: pro něho kralovat neznamená rozkazovat, nýbrž po-
slouchat Otce, odevzdávat se Mu, aby se naplnil Jeho plán lásky a spásy. 
Co žádá Ježíš od každého z nás? 
Evangelium nám říká, co žádá Ježíšovo kralování od každého z nás, připomíná nám, že blízkost a 
něha jsou pravidlem života také pro nás a podle toho budeme souzeni. Naším soudním protoko-
lem bude velké podobenství o posledním soudu z 25. kapitoly Matoušova evangelia: Pojďte, po-
žehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno od založení světa. 
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a 
ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem 
ve vězení a přišli jste ke mně. Spravedliví odpovědí: kdy jsme tě viděli? A On odpoví: „Amen, pra-
vím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mne jste udělali“ 
(Mt 25,34-40). 
Budeme souzeni podle praktické lásky 
Spása nezačíná vyznáním Kristovy královské hodnosti, nýbrž napodobováním skutků milosrden-
ství, jimiž On své království uskutečnil. Kdo je prokazuje, dokazuje, že přijal Ježíšovu královskou 
hodnost, protože ve svém srdci udělal místo Boží lásce. Na sklonku života budeme souzeni podle 
lásky, podle blízkosti a něhy projevené druhým. Na tom závisí, zda vstoupíme či nikoliv do Božího 
království, tedy naše zařazení na jednu či druhou stranu. 
Ježíš nám svým vítězstvím otevřel svoje království, ale závisí na každém z nás, zda vstoupíme. 
Království začíná teď, když se konkrétně stáváme bližním druhému člověku, který prosí o chléb, 
oděv, přijetí a solidaritu, katechezi. A pokud budeme onoho bratra a sestru opravdu milovat, 
budeme podníceni dělit se s ním či s ní o to nejdražší, co máme, tedy Ježíše a jeho evangelium. 
A ani ti, kdo jsou v církvi povoláni být pastýři, nemohou se od tohoto modelu distancovat, pokud 
se nechtějí stát námezdníky najatými za mzdu. Boží lid má v tomto ohledu neomylný čich pro 
rozpoznání dobrých pastýřů od námezdníků.            (papež František - z webu České sekce Radio Vaticana) 

Svatý Ondřej (30. 11.) 

Byl učedníkem Jana Křtitele. Když poznal Ježíše, přivedl k němu i svého mlad-
šího bratra Šimona Petra a stal se jedním z prvních jeho učedníků. Evangelia 
ho uvádějí jako jednoho z nejbližších Ježíšových učedníků, kteří směli být 
přítomni některým výjimečným událostem. Ve Skutcích apoštolských je o 
něm jen drobná zmínka. Podle legendy byl ukřižován ve městě Patras na kříži 
ve tvaru písmene X. Proto se takovému kříži říká svatoondřejský kříž. Svatý 
Ondřej je patronem Rumunska a Ukrajiny, na jejichž území prý působil, a 
také Skotska. Jako rybář se stal se svým bratrem svatým Petrem patronem 
rybářů. Dále pak i horníků, provazníků a nevěst. 
Atributy: Umělci Ondřeje zobrazují jako starého muže s dlouhými bílými vlasy a vousy, s knihou 
evangelií v pravici, opírajícího se o kříž ve tvaru X, na němž byl podle podání umučen. 

http://www.radiovaticana.cz/

