
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
29. 1.  (PO) Za + rodiče Kostkovy a Tomanovy, + Jaroslava Kostku, za živou rodinu   
  Kostkovou, NL 163 
30. 1.  (ÚT) Za + Aloise Kozubíka, rodiče z obou stran, za + příbuzné, duše v očistci a  
  za ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 18 
31. 1.  (ST) Za + Josefa Fojtíka (1. výročí úmrtí), rodiče z obou stran a švagrovou a pomoc  
  Boží pro živou rodinu, Ná 154 
1. 2. (ČT) Za + Marii Cíchovou a celou rodinu a duše v očistci 
2. 2. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let života, za dar zdraví,  
  ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 189 
3. 2. (SO) 7:00 Za + Boženu Solařovou, manžela, rodiče, bratry, švagrové, neteř a  
  ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 113 
4. 2.  (NE) 7:15 Na poděkování za dožití 80-ti let Josefa a za + manželku a syna a  
  Boží ochranu pro živou rodinu, Ná 121 
  9:00 Za + syna Richarda, + rodiče Turečkovy, + rodiče Fojtíkovy, dar zdraví a 
  Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 334 
  10:30 Za farníky 
 

OZNAMY:  4. neděle v mezidobí, rok b 

Z Liturgického kalendáře: Ve středu Památka sv. Jana Boska, kněze 
 V pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu 
1. Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy farního plesu. Peníze z plesu budou 

použity na opravu schodů u kostela. 
2. Tento týden máme první pátek v měsíci. Zpovídat budeme starší a nemocné v Návojné a Ned. 

Lhotě ve čtvrtek a Nedašově v pátek. Udělíme také svátost pomazání nemocných. 
3. V pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod. Na každé mši svaté budeme 

světit hromniční svíčky a na večerní mši svaté budou představené děti, které se letos připravu-
jí na první svaté přijímání. 

4. V pátek po mši svaté bude lecio divina. Jste všichni srdečně zváni. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden 

bude uklízet 3. skupina z Nedašova. 
6. Autobus na pouť matek do Šternberka bude odjíždět 3. 2. v sobotu ráno v 6.25 hod. 

z Nedašovy Lhoty přes Nedašov do Návojné. Cena 250 Kč. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Svátek "Hromnic" 
Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef 
přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V 
chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. 
Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, 
ale bude mít světlo života. 
To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“ 
Dále řekl:  “Vy jste světlo světa. Tak ať svítí i váš život jako světlo před všemi lidmi.“ 
(srov. Jan 8,12; 1,5; Mt 5,14) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

4. neděle v mezidobí                                                          28. leden 2018                   
 

                   

                          UZDRAVENÍ POSEDLÉHO (Mk 1, 21 - 28)  

Když byl Pán Ježíš ve městě Kafarnaum, přišel v sobotu do synagógy a tam mluvil k li-
dem. Všichni byli velmi překvapeni, protože nic takového ještě neslyšeli. Byl tam také 
člověk posedlý zlým duchem. Ten začal na Pána Ježíše křičet: „Jdi odsud, Ježíši! Já vím, že 
jsi Boží Syn!“ Pán Ježíš mu ale přísně zakázal mluvit a nečistého ducha z muže vyhnal. 
Lidé kolem se velmi divili, že má Pán Ježíš takovou moc. Všichni lidé v okolí si o Pánu 
Ježíši, jeho slovech i činech začali povídat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ježíšovo učení je nové 
Pane Ježíši, co pro nás  

znamená, že mladé víno 
patří do nových měchů? 
Křtem jsme dostali nový 

život a stali se Božími  
dětmi. To má velkou moc! 

Pomoz nám,  
ať se dokážeme rozloučit 
se vším starým, co nám 

škodí. Amen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



DON BOSKO – KNĚZ PRO MLADÉ 
Svátek Dona Boska slavíme 31. ledna. Když správně doplníš chybějící slova v textu slovy z ná-
povědy, dozvíš se, kdo tento světec byl. 
Křestní jméno Dona Boska je .............. . Narodil se a žil v ......... století v dnešní ..................... . 
Stal se .................... . Když působil v Turíně, všiml si chudých chlapců a sirotků. Zanedlouho 
shromáždil kolem sebe mnoho .......................................... , kteří neměli kam jít. Don Bosko se 
postaral o jejich bydlení, práci a školu. Spolu s nimi se modlil a hrál si. Stal se zakladatelem 
kongregace .............................. , kteří se i v dnešní době věnují mládeži. Jak se říká místu, kde 
se Don Bosko s mladými scházel? To ti řekne tajenka, když správně doplníš chybějící písmena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnes jsme mluvili o dobru a zlu. 
Podívej se na obrázky a zakrouž-
kuj všechny, kde lidé dělají dob-
ré věci, které se líbí Pánu Ježíši. 
Obrázky, kde lidé dělají zlé věci, 

škrtni. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

         

          PRO DOSPĚLÉ       Kostel nemá být místem smutku!  
Jednou jsme v Poděbradech na Hromnice světili svíčky. Toho dne po mši svaté, byl jsem 
ještě u oltáře a ještě jsem neřekl závěrečné slovo, za mnou přišla po schodech před 
obětním stolem přímo k ambonu malá holčička. Varhany nehrály, v kostele bylo ticho. 
Ptal jsem se jí, co chce, proč za mnou přišla. Odpověděla zcela nahlas: „Chtěla bych něco 
dobrého, sladkého.“ Musel jsem jí říct, že nic takového při sobě nemám a slíbil jsem jí po 
mši svaté bonbon. Děvčátko pak popošlo dále a ptalo se ministranta, který seděl na křes-
le, zda by si vedle něj mohlo sednout.   
Když jsem to dítě pozoroval, myslel jsem na ty, kteří takovou odvahu nemají. Stojí třeba 
docela vzadu pod kůrem a ještě stranou.  Myslel jsem na ty, kteří jdou do kostela jaksi 
jen tak, jen se podívat, jen postát, zazpívat, ale jinak si nejdou pro nic. A přece kostel 
nabízí něco mimořádně krásného a sladkého pro duši a pro celý život. Tam vlastně neu-
stále zní slova: „Pojďte ke mně všichni...“  Tam jdeme k někomu, kdo sám je Pán, kdo 
všechno může dát. Vždyť tam je ten pravý zdroj milosti a lásky. - A člověk nic nechce, jen 
tam stojí, jen se dívá, a nic víc. 
Prostředí našich chrámů je jistě velmi vážné. Jde o dům modlitby a oběti, o místo Božího 
přebývání. Ale to ještě neznamená, že má působit dojmem trvalého smutku. Jádrem naší 
bohoslužby je přece radostná zvěst. Kolikrát je v Písmě svatém výzva k radosti ze života a 
spásy, z vykoupení, z víry, naděje a především lásky. Stále víc poznávám, že radost je 
základním elementem života. Proto ji každý potřebuje. 
Což není kostel místem radosti a pravdy? Mám nyní na mysli ono zjasnění lidského nitra, 
které je stupínkem k radosti pravé, k radosti, které bude vždycky málo.  Dávat radost je 
jistě jeden z podstatných křesťanských a kněžských úkonů. Kdyby už ani kněz nedával 
radost, kdo by ji dával? Zábava je moc málo, ale radost je všechno. Je plno podniků, kde 
se nabízí zábava, ty vidíme pomalu na každém kroku. Ale kde se dává pravá radost, kam 
si pro ni ve světě můžeš jít? Díky Bohu za každý kostel! 
Kdepak, naše prostředí nesmí být stále velkopáteční, jsme lidmi velikonočními. Vždyť 
jsme Bohem milováni a zachraňováni, milujeme své bližní a jen posloucháme výzvu sv. 
Pavla: „Radujte se a opět vám pravím, radujte se.“ Jsme stvořeni pro radost i pravé štěs-
tí. Mělo by to být na nás více znát. 
Radostnost humoru, který tryská z lásky a tím povznáší, je jednou z mála věcí v životě, 
kterou musíme brát vážně. Snad se to i tak dá říci, že mnohé můžeme ztratit, ale humor 
nikdy. I kdyby se spousta věcí v našem životě hroutila, i kdyby nás přátelé zklamali, i 
kdyby už na sůl nebylo, humor musí být. Ten nás zachrání před zevšedněním, otrávenos-
tí, škarohlídstvím. 
Jistě nejde jen o nějaké vyprávění vtipů, ač i to má svou cenu a dovede mnohé chmury 
projasnit. Mnohem důležitější je dávat úsměv; celým svým životem, celým svým vystou-
pením, celou svou bytostí dávat radost. Někdy k tomu stačí radostné slovo, jindy však 
musíme sáhnout až na dno své duše, jež má být pro druhého jakýmsi dolem, odkud se dá 
tento převzácný kov stále čerpat. To však člověk sám musí být zakotven ve zdroji radosti. 
Stále musíme hluboko v sobě slyšet slova Kristova: „Nebojte se, já jsem přemohl svět.“                       
převzato z knihy: František Lukeš, Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl  

http://ikarmel.cz/kniha/Cely-zivot-jsem-se-ucil-a-prece-jsem-propadl_101597.html

