
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
22. 1.  (PO) Za + rodinu Fojtíkovou a Hejdovou a na poděkování za 75 let života, Boží 
  požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 257 
23. 1.  (ÚT) Za + Ludmilu Šenkeříkovou, ochranu a pomoc Boží pro ž. rodinu, Ne 260 
24. 1. (ST) Za rodinu Měřičkovou, ochranu P. Marie a dary Ducha svatého, NL 99 
25. 1. (ČT) Za + Marii Kolínkovou (1. výročí úmrtí), + manžela a příbuzné, Ne 81 
26. 1. (PÁ) Za + Jana Vaculíka, + Vojtěcha Kostku a jejich rodiče, ochranu a pomoc  
  Boží pro celou rodinu, NL 131 
27. 1.  (SO) 7:00 Za + Emila Štefance a živou rodinu, s prosbou za zdraví a Boží  
  požehnání, NL 66 
28. 1. (NE)  7:15 Za + Jitku Bartošákovou (1. výročí úmrtí), ochranu Panny Marie  
  pro celou rodinu, NL 206 
  9:00 Za živou rodinu Fojtíkovou a za + Jozefa Matuščina a ochranu  
  Panny Marie 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 3. neděle v mezidobí,rok b 

Z Liturgického kalendáře: 
Ve středu Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

Ve čtvrtek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

V pátek Památka sv. Timoteje a Títa, biskupů 

1. Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy farního plesu. Peníze z plesu budou použity 
na opravu schodů u kostela. 

2. V pátek začíná Triduum modliteb matek. V pátek při adoraci přede mší svatou a v 
sobotu po mši svaté budou prosby za odpuštění a v neděli ve 14.00 hod. společně 
poděkujeme za dary a milosti udělené našim rodinám. 

3. V pátek večer po mši sv. v 18.30 budou chvály. Jste všichni srdečně zváni. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do sbírky na elektřinu z minulé neděle. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel Bohu známým dárcům a členům Živého rů-

žence z Nedašova. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné. Příští 

týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 
7. Centrum pro rodinu opět vypraví autobusy na hromniční pouť matek do Šternberka, 

která se koná v sobotu 3. února 2018. Cena je 250 Kč. Přihlašovat se můžete do 26. 
ledna u paní Matúšů. 

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

 Žádný rozhněvaný člověk nemyslí, že jeho hněv je nespravedlivý. 
 Bůh, který stvořil člověka, mu dal rozum, aby Ho mohl poznávat, vůli, 

aby Ho miloval, oči, aby viděl Jeho díla a jazyk, aby Ho mohl chválit. 
 Dobré slovo hasí hněv jako voda oheň; dobrota může zúrodnit každé 

prostředí. Více much se chytí na kapku medu než na sud octa.       
                                                                                                                                           (sv. František Saleský - 24. 1.) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

3. neděle v mezidobí                                                          21. leden 2018                   
 

                  POVOLÁNÍ UČEDNÍKŮ (Mk 1, 14 - 20) 

Pán Ježíš chodil po celé Galileji a povídal lidem o Božím království.  
Jednou šel po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a On-
dřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za 
mnou.“ Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem. Jak šli dál po břehu, uviděl Pán 
Ježíš jiné dva bratry, Jakuba a Jana. Ti právě na lodi opravovali sítě. Pán Ježíš na ně zase 
zavolal: „Pojďte za mnou.“ Oni hned všechno nechali na lodi a šli za Pánem Ježíšem.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ježíš povolává první apoštoly 
Pane Ježíši, tys povolal apoštoly Šimona, Ondřeje, Jakuba, Jana a další.  

I dnes povoláváš lidi, aby hlásali evangelium. Prosím tě za biskupy, kněze, misionáře, 
ale také za všechny pokřtěné, aby dobře svědčili o Boží lásce. Amen. 



 

Dnes jsme četli o tom, jak Pán Ježíš 

povolal Petra a Ondřeje. Oba byli 

rybáři a poznali každou rybu. 

Najdi dvojice ryb, které patří k sobě. 

Jedna ryba je sama. Dokresli k ní 

druhou a vybarvi ji. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               PRO DOSPĚLÉ     Katolík se má míchat do politiky 
Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří. Vládci jsou možná hříšníci, my 
však máme spolupracovat - vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít 
účast na společném dobru. Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky. To však 
není pravda a není to dobrá cesta. 
Katolíci - mají - projevovat zájem o politiku  
Vládci nesmí postrádat pokoru a lásku a občané - zejména pak katolíci - mají projevovat zájem o 
politiku. Toto téma rozvinul papež František ve své homilii dne 16. 9. 2013, při které rovněž vyzval 
k modlitbě za státní představitele. Evangelium o setníkovi, který pokorně a s důvěrou žádá o uz-
dravení svého služebníka, spolu s listem sv. Pavla Timotejovi, ve kterém vybízí k modlitbě za vlád-
ce, papeže podnítily k „reflexi nad službou úřední moci“. Vládce „musí milovat svůj lid. Pokud jej 
totiž nemiluje, nemůže vládnout, nýbrž nanejvýš vnášet trochu řádu a pořádku“. Papež připomněl 
krále Davida, který zhřešil sčítáním lidu a žádá Pána, aby potrestal jeho samého, a nikoliv lid. 
Dvěma vládcovými ctnostmi jsou totiž láska k lidu a pokora, zdůraznil papež. Nelze vládnout bez 
lásky k lidu a bez pokory! Každý muž a každá žena, kteří se mají ujmout vlády, si musí položit ná-
sledující dvě otázky: Miluji svůj národ, abych mu lépe sloužil? Jsem pokorný a vyslechnu různá 
mínění, abych zvolil nejlepší cestu? Pokud si tyto otázky nepoloží, jejich vláda nebude dobrá. 
Vládce - muž či žena, který miluje svůj lid, je pokorný. 
Každý z nás je zodpovědný za své vládce 
Apoštol Pavel naopak vyzývá ty, kteří jsou vládě podřízeni, aby „konali modlitby za všechny, kdo 
mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný“. Občané nesmí ztrácet zájem o politiku. 
Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne netýká, protože vládnou ti druzí…“. Nikoliv, jsem zod-
povědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co 
nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je 
politika jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba obecnému dobru. Nemo-
hu si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věnovat. 
Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří, podotkl papež. „Posloucháte 
zprávy v televizi - a politiky tam jen bijí holí. Čtete noviny - a také tam o nich mluví špatně a stále 
proti nim“. Vládci jsou možná hříšníci, tak jako David, připustil Svatý otec. My však máme spolu-
pracovat - vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na společném 
dobru. „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky“, pokračoval papež Franti-
šek. „To však není pravda a není to dobrá cesta.“ 
Dobrý katolík se míchá do politiky 
Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby vládnoucí mohl 
vládnout. Co nejlepšího však můžeme vládcům nabídnout? Modlitbu! Tedy to, co uvádí sv. Pavel: 
„Modlete se za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc.“ Namítnete: "Ale jak se mohu modlit 
za toho špatného člověka, který musí skončit v pekle"…Modli se za něj nebo za ni, aby mohli dob-
ře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní. Křesťan, který se nemodlí za své vlád-
ce, není dobrý křesťan. Řeknete - Otče, jak se mám modlit za tohoto člověka, se kterým to není v 
pořádku. Modli se za něj, aby se obrátil! Ale modli se! To ti neříkám já, ale svatý Pavel. Je to Boží 
Slovo. 
„Dávejme tedy to nejlepší, co máme - nápady, podněty, avšak zejména modlitbu. Modleme se za 
naše vládce, aby nás dobře spravovali, aby vedli naši vlast, náš národ a také celý svět kupředu, 
aby vládl mír a společné dobro“, zakončil Svatý otec své ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.   
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