
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
5. 2.  (PO) Za dvoje + rodiče Holbovy a + příbuzné a ochranu Panny Marie pro živou 
  rodinu Holbovou, Ne 118 
6. 2.  (ÚT) Za + maminku a celou živou rodinu, Ná 103 
7. 2.  (ST) Za + Františka Fojtíka (1. výročí úmrtí), + rodiče Fojtíkovy, Zimkovy, za  
  + Josefa Wywrockého a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 30 
8. 2. (ČT) Za + Marii a Martina Fojtíkovy, jejich + děti, + zetě, + vnuky, za obrácení 
  hříšníků a ochranu Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu Nováko- 
  vou a Fojtíkovou, Ne 292 
9. 2.  (PÁ) Za + Marii Macháčovou, manžela, syna, dceru, vnuka a vnučku, za duše v 
  očistci, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 11 
10. 2. (SO) 7:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, jejich děti, dva švagry a duše 
  v očistci, s prosbou o požehnání Panny Marie pro r. Novákovou, Ne 298 
11. 2. (NE) 7:15 Za + Ludmilu Rybovou, + kněze P. Jana Janýšku, bývalého du- 
  chovního správce v nedaš. farnosti, za všechny kněze naší farnosti, za  
  jejich + příbuzné a duše v očistci, ochranu a pomoc Boží, zdraví duše i  
  těla pro jejich živé příbuzné  
  9:00 Za + rodiče Šerých, syny Aloise a Karla, snachu Marii, pomoc Boží 
  a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu, NL 13 
  10:30 ZA FARNÍKY 

 

OZNAMY:  5. neděle v mezidobí, rok b 

Z Liturgického kalendáře: V pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
 V úterý  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
 V sobotu Památka sv. Scholastiky, panny 

1. V pondělí ve 14.00 bude mše svatá v DSS v Návojné. Udělíme i svátost pomazání 
nemocných. 

2. V pátek po mši bude setkání skupinky biřmovanců otce Marka. 
3. Srdečné Pán Bůh zaplať Bohu známým dárcům za dar na kostel. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Nedašova. Příští 

týden bude uklízet 2. skupina z Návojné. 
 

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

Srdečně vás zveme na duchovní obnovu pro manžele a snoubence na téma: 

DENNÍ BOJE V MANŽELSTVÍ 
24. února 2018 v 9:00 hodin v našem kostele. 

Přednášet budou manželské páry z Dolního Kubína. 
Součástí programu budou chvály, přímluvné modlitby a mše svatá. 

Více informací na plakátcích. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

5. neděle v mezidobí                                                             4. únor 2018                   
 

                   

                          PÁN JEŽÍŠ UZDRAVUJE (Mk 1, 29 - 39)  

Když Pán Ježíš skončil svou řeč v synagóze, šel do domu Šimona a Ondřeje. Jejich pří-
buzná byla nemocná. Pán Ježíš ji vzal za ruku a pomohl jí vstát. Hned se uzdravila a 
všechny obsluhovala. Když nastal večer, nosili lidé k Pánu Ježíši všechny nemocné. Brzy 
ráno pak Pán Ježíš vstal, šel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a další učedníci ho 
šli hledat. Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Pán Ježíš jim ale odpověděl: 
„Pojďme i do jiných měst, abych mohl všude mluvit o Božím království. To je totiž můj 
úkol.“  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ježíš pomáhá druhým 
Pane Ježíši, tys uzdravoval nemocné a pomáhal všem potřebným. Sílu k tomu jsi čerpal 
z modlitby. Pomoz mi, abych také já nezapomínal na modlitbu, protože sám nedokážu 

nic. Jen ve spojení s tebou mohu být užitečný druhým. Amen. 
 



 

Po té, co Pán Ježíš uzdravil nemoc-

nou ženu, vydal se na cestu do dal-

ších měst.  Pán Ježíš chce navštívit 

také všechna města na obrázku. 

Najdi správnou cestu. Které město 

navštíví jako první, druhé, .... po-

slední?  

Města mají nevybarvené střechy - 

vybarvi je: první navštívené město 

červeně, druhé žlutě, třetí modře, 

čtvrté zeleně, páté fialově.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dnes šel pán Ježíš do domu Ši-
mona a Ondřeje. I na našem ob-
rázku jsou domečky - i když jen 
ze stavebnice. Který z domečků 
je na obrázku jen jednou? Stavi-
tel počítá stavební materiál. 
Dokážeš spočítat, kolik kterých 
kostek je? Počet napiš pod kost-
ky dole. 
 
 

 
 
 
 

          PRO DOSPĚLÉ       Bůh mě nestvořil bezdůvodně 
Jsem součástí velikého díla 
Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání - i kdybych je 
třeba v tomto životě nepoznal, bude mi odhaleno v tom příštím… Jsem součástí velikého 
díla, jsem článkem řetězu, pojítkem mezi lidmi. Bůh mě nestvořil bezdůvodně. Jen tehdy, 
nechám-li se jím vést a budu mu sloužit podle svého povolání, mohu i - nevědomě - činit 
dobro, konat jeho dílo, být andělem pokoje a hlasatelem pravdy na svém místě. 
Bůh nic nedělá zbytečně 
Chci mu tedy důvěřovat. Ať jsem čímkoliv a ať se nacházím kdekoliv, nikdy nebudu odvr-
žen. Bůh nic nedělá zbytečně, on může prodloužit můj život nebo jej zkrátit, on sám ví, 
co je třeba. Může mi vzít přátele, může mě uvrhnout mezi cizince, může způsobit, abych 
se cítil opuštěn a na duchu skleslý, může skrýt mou budoucnost - přesto jedině on ví, co 
je třeba. 
Bůh ví, kde je mé štěstí 
Bůh ví, v čem spočívá mé největší štěstí, já to však nevím. Neexistují pravidla toho, co je 
šťastné a dobré, a to, co vyhovuje jednomu, se pro druhého nehodí. Velmi se liší způso-
by, kterými lze dosáhnout dokonalosti, a pro každého je vhodný jiný lék. Bůh nás tedy 
vede zvláštními cestami. Víme, že si přeje, abychom byli šťastní, ale nevíme, v čem naše 
štěstí spočívá ani jak ho dosáhnout. Musíme to tedy nechat na něm… 
Můj Bože, bezvýhradně se odevzdávám do tvých rukou. Ať už bohatství nebo bída, 
radost či žal, přátelství nebo ztráta blízké osoby, čest nebo ponížení, zpráva dobrá ne-
bo špatná, pohodlí nebo nepohodlí, tvá přítomnost nebo ztráta tvé přízně, to vše je pro 
mě dobré, pokud to pochází od tebe. Ty jsi Moudrost a ty jsi Láska - co víc bych si mohl 
přát? 
Krok za krokem 
Řiď se svým světlem navzdory všem obtížím a ono tě povede tak daleko, že tam nelze 
dohlédnout. Abrahám uposlechl volání a vydal se na cestu, aniž by věděl, kam putuje. 
Stejně tak my, následujeme-li hlas Boží, budeme krok za krokem přivedeni do nového 
světa, o kterém jsme předtím neměli ani tušení. Tak laskavý záměr s námi má Bůh: dává, 
ne však najednou, ale podle míry a období, moudře.  
                                                                                                podle knihy Johna Henryho Newmana I pokus se počítá 

Nemoc nás posvěcuje 
Přinejmenším třetina evangelia vypráví o tom, jak Ježíš uzdravuje nemocné. Vedle zvěs-
tování Božího království zaujímá uzdravování nemocných pevné místo i v poslání, které 
Ježíš dává svým učedníkům. Před Kristem byla nemoc považována za cosi, co je úzce 
spjato s hříchem. Díky Ježíšovi se tento pohled mění, na kříži totiž dal nový smysl lidské-
mu utrpení, včetně nemoci - nemoc  již není trestem, ale prostředkem spásy. Nemoc nás 
spojuje s Ježíšem, posvěcuje a zjemňuje duši a připravuje nás na okamžik, kdy Bůh osuší 
každou slzu a kdy už nebude ani nemoc, ani pláč, ani bolest. Každý z nás může pro ne-
mocné udělat něco zvláštního: modlit se za ně. Téměř všichni nemocní z evangelia se 
uzdravili proto, že je někdo Ježíšovi představil a že se za ně u něho přimluvil.   
                                                                                           Raniero Cantalamessa - Biblické inspirace                                                                                                                                        

http://ikarmel.cz/produkt/i-pokus-se-pocita
http://ikarmel.cz/kniha/Biblicke-inspirace_101627.html

