
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
12. 2.  (PO) Za + manžela Pavola Zahradníčka, NL 211 
13. 2.  (ÚT) 7:00 Za + rodiče Káňovy, 2 syny, 2 dcery a + rod. Bližňákovy, 3 syny, Ná 131 
14. 2.  (ST) 7:00 Za + Jana Trochtu, + syna Vlastimila, rodiče a prarodiče z obou stran,  
  Ná 126 
.  17:15 Za + rodinu Poláchovou a Ševčíkovou, duše v očistci a ochranu Boží pro 
  celou živou rodinu, NL 143  
  Za + rodiče Bůbelovy, + rodiče Mudrákovy, za živou a + rod., duše v očistci, NL70 
15. 2.  (ČT) Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, za celou živou rodinu, NL 172 
16. 2. (PÁ) Za + rodiče Fojtíkovy, Beňovy a sourozence a živou rodinu Fojtíkovou s poděko-
  váním za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, NL 71 
17. 2.  (SO) 7:00 Za + rodiče Naňákovy, Ovesné a jejich příbuzné. Poděkování Pánu Bohu 
  za přijatá dobrodiní a milosti, za dožití 50-ti let manželství a dar zdraví a ochranu 
  Panny Marie pro živou rodinu,Ná 31 
18. 2.  (NE) 7:15 Za + Josefa a Anežku Kolmanovy, Kostkovy, živé rodiny a ochranu a  
  pomoc Boží a Panny Marie 
  9:00 Za + syna Marka, rodiče Juřicovy a Bůbelovy, prosba o uzdravení rodo-
  vých kořenů, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 179 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY:  6. neděle v mezidobí,rok b 

Z Liturgického kalendáře: Ve středu Popeleční středa 

1. V pondělí po mši bude setkání maminek a babiček, které se modlí za své děti. 
2. V úterý po mši svaté bude setkání pastorační rady. 
3. Ve středu máme Popeleční středu. Mše svaté budou ráno v 7.00 a večer 17.15. Na mších sva-

tých se bude světit popel a udělovat popelec. Máme přísný půst a začíná také postní doba. 
4. Od pátku začínají křížové cesty, které budou v pátek přede mší a v neděli odpoledne ve 14.00 

hod. Prosím jednotlivé skupinky, aby se nahlásili na vedení křížové cesty. 
5. V pátek po mši bude setkání všech biřmovanců. 
6. V sobotu v naší farnosti proběhne akce PUTOVNÍ KŘÍŽ. Zamyšlení se nad smyslem kříže v mém 

životě a krátké bdění u kříže bude v sobotu večer v 18.00 hod v kostele. 
7. Připravuje se duchovní obnova pro maminky v termínu od 12.3. do 15.3., která se bude konat 

v orlovně v Brumově ve spolupráci s Malenkou. Téma Jak žít vztahy a starosti podle Boží vůle. 
Bližší informace na plakátech a na internetu. 

8. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné. Příští týden bude 
uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 

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

Zveme manžele a snoubence na 

ROMANTICKÝ VEČER S PROMÍTÁNÍM FILMU  
17. února 2018 v 19:00 hodin na hasičské zbrojnici v Nedašově Lhotě. Přihlásit se můžete na 

tel. 731 713 238 nebo 737 007 754. Více informací na plakátcích. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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 manželé z Dolního Kubína. Sou-
částí programu budou chvály, přímluvné modlitby a mše svatá. Informace na plakátcích. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

6. neděle v mezidobí                                                            11. únor 2018                   
 

                   

                    UZDRAVENÍ MALOMOCNÉHO (Mk 1, 40 - 45)  

Za Pánem Ježíšem přišel jeden malomocný člověk a na kolenou ho prosil: „Ty máš moc 
mě uzdravit, jestli chceš. Prosím tě, uzdrav mě.“ Pánu Ježíši bylo malomocného líto, a 
proto mu řekl: „Chci, buď zase zdravý.“ A malomocný byl hned zdráv. Pán Ježíš mu přís-
ně nakázal, aby o tom nikomu neříkal. Pak ho poslal: „Běž ke knězi a poděkuj Pánu Bohu 
za své uzdravení.“ Ten muž odešel, ale začal všude rozhlašovat, že mu Pán Ježíš pomohl. 
Pán Ježíš už tedy nechodil po městě, ale zůstával na opuštěných místech. Přesto za ním 
odevšad chodili lidé, aby je uzdravil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ježíš chce dobro 

Pane Ježíši, ty sis všímal každého člověka, i toho nejposlednějšího chudáka, kterým 
druzí pohrdali - třeba malomocného. Pane, otevři mi oči, ať i já si všímám chudých a 

potřebných, ať na každém vidím něco dobrého a umím být kamarád. Amen. 



 
Dnes jsme četli, jak lidé chodili 

za Pánem Ježíšem na opuštěná 

místa. I rodina dole chce jít za 

Pánem Ježíšem. Pomůžeš jim 

najít cestu tak aby se vyhnuli 

všem lákadlům, která je od něj 

odvádějí? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dnes jsme četli o setkání Pána 
Ježíše s nemocným člověkem. 
Ten ho prosil o uzdravení. Pán 

Ježíš ….. 

(pokračování v tajence). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          PRO DOSPĚLÉ       12. - 18. 2. 2018 - Národní týden manželství    

Co nám o manželství neprozradili 

"Vaše máma mě podvedla," říkával můj tatínek se šibalským úsměvem. "Před svatbou mi 
neřekla, co je doopravdy zač. Po svatbě jsem se jí zeptal, zda by nejela tábořit do příro-
dy. A víte, co mi na to odpověděla?" Rozesmátý tatínek napodobil maminčin hlas: "Co-
že? Sedět na trávě s mravenci?" Neuspěl také u mámy se svou představou o svatební 
cestě: odmítla nápad, aby si půjčili motocykly a týden na nich křižovali po celé zemi... 
Když jsem byl svobodný, byl jsem zvyklý přečíst každý týden jednu knížku. V tomto zvyku 
jsem pokračoval i po svatbě. Nevěnoval jsem moc pozornosti tomu, když se Klára ptala, 
zda si nechci zahrát nějakou hru či navrhovala návštěvu obchodního střediska. Považoval 
jsem to vlastně za vyrušování. Zdálo se mi, že už si nemůžu přečíst nerušeně ani kapitolu. 
Bohužel jsem si neuvědomil, že ona čekala od našeho manželství mnohem víc. 
"Chtěla jsem vztah," řekla mi Klára později. "Místo toho jsem dostala spolubydlícího." 
Představoval jsem si, že po svatbě budeme spolu trávit více času společně. Když jsme 
spolu chodili, neviděli jsme se každý den. Nyní jsme byli každé ráno i večer spolu. 
Několikrát, když mě štvala svým opakovaným přerušováním, jsem ji ignoroval. Myslel 
jsem si, že ode mě vyžaduje příliš. Mé mlčení samozřejmě zvyšovalo napětí až do chvíle, 
kdy jsme si celou věc vyříkali. 
Na začátku naší první velké hádky se Klára naštvala, odstěhovala se s přikrývkou do obý-
vacího pokoje a odmítla se mnou spát v ložnici. Chvíli jsem se bránil, ale pak jsem se 
odhodlal být upřímný: "Mám pocit, že mě nenecháš chvíli na pokoji," řekl jsem jí. Klára 
se rozzuřila a práskla dveřmi. 
Cítil jsem se strašně. Usoudil jsem, že jsem udělal chybu, že jsem se ženil a asi jsem špat-
ný manžel. Na druhé straně jsem si myslel, že má manželka reaguje přehnaně a očekává 
ode mne příliš. Byla to dlouhá noc, ale nakonec jsme si vše vyříkali. 
Tehdy mi došlo, co mě táta učil, když vypravoval o mámě, která nechtěla tábořit nebo 
křižovat na motorce světem. Má představa manželství nebyla stejná jako představa Klá-
ry. Podle ní manželství znamenalo večery strávené povídáním nebo zábavou se spoustou 
smíchu - čas před spaním jako čas veselí a romantiky. 
Proč nám nikdo neřekl, jak moc se budeme muset v manželství přizpůsobovat? - divili 
jsme se později. Navštěvovali jsme předmanželskou přípravu, která zahrnovala povídání 
o financích a sexu. Mluvili jsme o tom, jak se na manželství dopředu připravit a já jsem 
dokonce začal udržovat pořádek ve svém podnájmu, kde jsme měli v budoucnu bydlet. 
Společně jsme četli knihy o manželství psané z křesťanského pohledu. Několikrát jsme se 
setkali se zkušenými páry a mluvili s nimi o manželství, ale nikdo nás nepřipravil na ten 
základní posun, který po manželském slibu nastane. Zakládal jsem své rozhodnutí vzít si 
Kláru na tom, co jsem k ní cítil, ale naše manželství nemůže záviset jen na mých citech. 
I v manželství nás Bůh učí schopnosti milovat druhého jako sám sebe. Mike Mason píše v 
knize Tajemství manželství: "Křesťanská víra nám pomáhá naučit se, že okamžik, v 
němž jsme nejvíce sami sebou, je paradoxně ten, v němž se vzdáváme sami sebe pro 
druhého."                                                                                               (podle časopisu Rodinný život) 
 


