
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
26. 2. (PO) Za + rodiče Fojtíkovy, dva syny, rodiče z obou stran, ochranu a pomoc  
  Boží pro živou rodinu, Ne 189 
27. 2 (ÚT) Za + Marii a Stanislava Brodských a dar zdraví pro živou rodinu Maděr- 
  kovou, Ná 170 
28. 2. (ST) Za + manžela Aloise, sestru Annu, rodiče Zádrapovy a prarodiče, s  
  prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 13 
1. 3. (ČT) Za + Aloise Vaňka, + otce, 4 švagry, + rodiče Fojtíkovy, s prosbou o dar  
  zdraví a Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 43 
2. 3. (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
  17:15 Za paní Rozálii Novákovou, + manžele Novákovy, sourozence a  
  duše v očistci, Ne 141 
3. 3. (SO) 7:00 Za + Josefa a Marii Holbovy, pomoc a ochranu Boží pro celou  
  rodinu, Ne 52 
4. 3.  (NE) 7:15 Za + Josefa Janíčka, + dvoje rodiče a živou rodinu Janíčkovou a za 
  duše v očistci, NL 72 
  9:00 Za + Aloise a Andělu Macháčovy, za jejich + rodiče a sourozence 
  a za + syna Jaroslava, s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou  
  živou rodinu, Ná 111 
  10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY:  2. neděle postní 

1. Dnes odpoledne vás zveme na křížovou cestu ve 14.30 hod. 
2. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy duchovní obnovy pro manžele. 
3. Ve čtvrtek v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko. 
4. Tento týden máme první pátek v měsíci. Nemocné a starší budeme zpovídat ve čtvr-

tek v Návojné a Nedašové Lhotě a v pátek  v Nedašově. 
5. V pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod a večer v 17.15 hod. 
6. Přpravuje 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. 

7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Nedašova. Příští 
týden bude uklízet 3. skupina z Návojné. 

8. Připravujeme pouť do Polska po stopách papeže sv. Jana Pavla II začátkem června - 
Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow – Lagiewniki, Czesto-
chowa, a pak Lichen. Cena 4500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Byla založena emailová adresa zavrsacek@seznam.cz. Pište nám, prosíme, svoje připo-
mínky, nápady, co by nemělo v našem Farníčku chybět, pozvánky nebo svědectví, se 
kterými se chcete podělit s ostatními. Ale také pokud máte nějaké dotazy ohledně naše-
ho kostela, farnosti, svátostí, aj. Děkujeme. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

2. neděle postní                                                                    25. únor 2018                

                          
 

                            PROMĚNĚNÍ NA HOŘE (Mk 9, 2 - 10)  

Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a 
Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně 
zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš. 
Všichni tři apoštolové se velmi divili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám 
tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojží-
še a jeden pro Eliáše.“ Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je 
můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Když se ale učedníci rozhlédli, neviděli kolem 
sebe nikoho, jen samotného Pána Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal Pán Ježíš 
učedníkům, aby o tom, co viděli, nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých. 

 

 
 

 
 
Ježíš připravoval apoštoly 

na budoucí události 
Pane Ježíši, tys vzal své 

nejbližší apoštoly a  
vyvedl je na horu, kde byli 
s tebou sami. Pak uviděli 

tvou budoucí slávu. Děkuji 
ti, že si každého člověka 

vedeš a připravuješ na to, 
co ho v budoucnu čeká. 

Pane, všechno, co přichází, 
chci prožívat s tebou.  

Amen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Která cesta dovede učedníky 
na horu?  
Obtáhni ji červenou barvou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          PRO DOSPĚLÉ          Každý z nás je v Boží láskyplné péči 
Provazolezec balancuje vysoko na laně. Bez záchranné sítě 
a přinejmenším deset metrů vysoko nad tvrdou zemí před 
sebou tlačí trakař. Zezdola vypadá tak maličký, tak vysoko 
nahoře a s tím trakařem působí trochu legračně. Usmívá se. 
Dav pod ním ale hledí napjatě vzhůru. Krok za krokem po-
kračuje artista po své uzounké cestičce kupředu až ke dru-
hému konci lana. Zaburácí mohutný aplaus. Lano se trochu 
pohupuje. Provazochodec se vzápětí vydává na zpáteční cestu a znovu dospěje v pořádku k cíli. 
Diváci propukají v nadšení. „Přídavek!“ 
Artista dává znamení a dav umlká. „Kdo z vás jde se mnou?“ zeptá se. „Koho z vás bych mohl 
převézt po laně v kolečku?“ 
Samozřejmě ticho jako v hrobě. Který šílenec by se odvážil takového kousku? 
„Já pojedu,“ ozve se najednou z úst malého chlapečka. A užuž kluk šplhá nahoru a uvelebuje se v 
trakaři. Jízda začíná: nejprve jedním směrem, potom nazpátek. 
Když klučina vyleze na plošince z kolečka, sklízí nekonečné ovace. Všichni se k němu vrhají s otáz-
kou: „Jak jsi to dokázal? Jak ses mohl odvážit něčeho takového?“ 
A dítě s naprostou samozřejmostí odpoví: „A co má být? Vždyť ten tam nahoře, to je můj táta!“ 
Ať už nám život uštědří sebevíc takových pochodů po laně, nezapomeňme, že jsme stále pečlivě 
neseni po všech úzkých cestách naším nebeským Otcem. Ať už se stane cokoliv, ve všem napja-
tém, krásném nebo i těžkém, je Bůh s námi a "veze nás v trakaři".  
                                                                                                         (podle knihy: Příběhy nejen pro nemocné) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Pane můj na nebi, duše má Tě velebí. 
Srdce mé radostí zpívá Ti píseň z vděčnosti. 
Pane můj na nebi, duše má se chce vznášet nad zemí, 
letět chce přímo do nebe..... 
tam, kde Ti zpívají ty nejkrásnější písně andělé. 
Pane můj na nebi, život s Tebou je tak nádherný,  
a ještě krásnější je o to hned, když úsměv Tvůj obdaří tenhle svět...... 
Ty jsi má láska, Ty jsi můj sen. Tebe chci chválit, vzývat, milovat jen. 
S Tebou chci svůj život žít, Tebe chci, Pane, ve  svém srdci navždy mít.      (farník z naší farnosti) 

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

Svatý Gabriel Possenti od Panny Marie Bolestné  (27. únor)   

Narodil se v roce 1838 v italském městě Assisi. Pokřtěn byl v téže křtitelni-
ci, ve které byl svého času pokřtěn svatý František z Assisi. Život sv. Gab-
riela pak jako by odrážel i život sv. Františka - obrácení od nestřídmostí 
světa k životu v Bohu. Byl velkým ctitelem Panny Marie. Vstoupil do kon-
gregace passionistů, později onemocněl tuberkulózou a nedlouho poté 
zemřel. Roku 1920 byl prohlášen za svatého. Velmi oblíbený je především 
u italské mládeže.  Každý březen - tři měsíce před zkouškami - tisíce stu-
dentů vysokých škol z italských regionů Abruzzi a Marche navštěvují měs-
to Teramo a modlí se u světcova hrobu za zdárné zakončení školního roku. 
Atributy: znak a hábit passionistů 
Je patronem studentů, mládeže, kleriků, seminaristů. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Pribehy-nejen-pro-nemocne_101581.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/1838
https://cs.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberkul%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abruzzi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marche
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teramo

