
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
5. 3.  (PO) Za + Richarda Turečka a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro ostatní  
  spolužáky 
6. 3. (ÚT) Za + Františka Macháče, + rodiče a sourozence, + Aloise Fojtíka, + dceru 
  a sourozence, na poděkování za dožití 65-ti a 70-ti let života, s prosbou o 
  dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro rodinu Fojtíkovou 
  a Macháčovou, NL 94 
7. 3.  (ST) Za + rodiče a prarodiče Kolínkovy, Šuráňovy, jejich děti, za + bratra a  
  švagra Josefa, poděkování za dar života a za celou živou rodinu, Ne 286 
8. 3. (ČT) Za + Jiřího Kročka, + Františka Patockého, + Zdenka Macháče, za duše v  
  očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Macháčovou, Di- 
  váckou a Patockou, Ne 323 
9. 3.  (PÁ) Za + Marii Smolíkovou, + Boženu Smolíkovou, Boží požehnání, dar zdraví 
  a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Smolíkovou, Novákovou a Líňo-
  vou, Ná 161 
10. 3.  (SO) 7:00 Za + manžele Markovy, rodiče z obou stran a ochranu a pomoc  
  Boží pro celou živou rodinu, Ná 49 
11. 3.  (NE) 7:15 Za + Františka Holbu, otce Františka, bratra Josefa, švagra Ervína, 
  rodiče Geregovy, ochranu Boží a dar zdraví pro celou ž. rodinu, Ne 329 
  9:00 Za + Josefa Trochtu, rodiče z obou stran, jejich + děti, ochranu a 
  pomoc Boží pro živou rodinu a za duše v očistci, NL 20 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY:  3. neděle postní 

1. Dnes odpoledne vás zveme na křížovou cestu ve 14.30 hod. 
2. Zítra mše svatá v DSS nebude, odložíme ji o týden. 
3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Návojné. Příští tý-

den bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 
4. V sobotu 17. března se uskuteční setkání děkanátní mládeže ve Valašských Klobou-

kách. Začátek setkání je v 15.00 hod. Připraven je zajímavý program, jeden z hostí je 
Marek Orko Vácha, kněz, biolog. Zvlášť zveme mládež, která se připravuje k svátosti 
biřmování. Bližší informace na plakátech a na internetu. 

5. 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 sta-
rosti podle Boží vůle. Bližší informace na plakátech a na internetu. 

6. 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. 

7. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli do sbírky na haléř sv. Petra. Také Pán Bůh 
zaplať za dar na kostel. 

8. Srdečně zveme na Večery pro manžele. První večer se uskuteční 14. března na hasič-
ské zbrojnici v Ned. Lhotě. Více informací na plakátcích nebo na stránkách farnosti. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

3. neděle postní                                                                  4. březen 2018                
                         
 

                             VYČIŠTĚNÍ CHRÁMU (Jan 2, 13 - 25)  

Nastal čas Velikonoc. To byla doba, kdy se mnoho poutníků z celého Izraele vydávalo na 
cestu do Jeruzaléma, protože zde stál jediný Boží chrám v celé zemi. Ježíš také putoval 
do Jeruzaléma na svátky. Chtěl navštívit chrám - příbytek Pána Boha, svého Otce. Když 
přišel do Jeruzaléma, viděl na chrámovém nádvoří velký nepořádek a zmatek. Lidé se 
dohadovali a smlouvali o ceny za beránky, holuby a jiná zvířata, která chtěli obětovat 
Bohu za svoje hříchy. Směnárníci nervózně cinkali mincemi a nabízeli na výměnu zvláštní 
chrámové peníze. Ježíš viděl, že málokdo se skutečně zajímá o Pána Boha a o to, co od 
nás Pán Bůh skutečně chce. Pro Pána Ježíše byl chrám místem, kde se může setkat se 
svým Otcem, Pánem Bohem. Nemohl se již déle na to tržiště dívat a velmi se rozzlobil. 
Začal obchodníky a směnárníky z chrámu svého Otce vyhánět. Lidé se na něj zlobili: „Jak 
nám dokážeš, že máš právo toto udělat?“ Pán Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám 
a já ho ve třech dnech zase postavím.“ Nikdo těm slovům nerozuměl, ani Ježíšovi učed-
níci, kteří tu byli s ním. Pán Ježíš ale mluvil o chrámu svého těla. Jeho Tělo je jako chrám, 
ve kterém přebývá Bůh. Když Ježíše zabijí, bude to, jakoby zbourali chrám v Jeruzalémě. 
Ale on vstane třetího dne z mrtvých a bude opět živý. 

 
 
 
 

Ježíš vyhání prodavače 
Pane Ježíši, tys vyhnal  

z jeruzalémského chrámu  
prodavače a směnárníky,  

aby chrám byl domem  
modlitby. Vyžeň, prosím,  

z našeho srdce to,  
co tam nepatří - zvláště  

hříchy a špatné náklonnosti.  
I já chci být chrámem,  
v němž přebývá Bůh. 

 Amen. 
 
 
 



Pán Ježíš vyhnal kupce z chrámu, 

protože tam dělali věci, které do 

chrámu nepatří.  

Na obrázku jsou lidé v kostele. 

Vybarvi lidi, kteří se chovají dob-

ře - slaví mši svatou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ježíš se v závěru svého pozemského 
života ocitl ve velmi těžké situaci. 
Osoby, s nimiž se v okamžicích svého 
utrpení setkal, musely zaujmout 
postoj k tomu, co se s Ježíšem děje. 
Očísluj věty pod obrázky tak, aby 
postava v obrázku a věta, která k ní 
patří, měly stejné číslo. 
 
 
 
 
 
 

 

          PRO DOSPĚLÉ           

Setká-li se Boží spravedlnost a naše zahanbení, dochází k odpuštění 
„Nejen nesoudit, nýbrž odpouštět, aby bylo odpuštěno nám, a k tomu je zapotřebí milosti zahan-
bení“ - kázal římský biskup při ranní bohoslužbě v kapli Domu sv. Marty. 
Nesuďte a nebudete souzeni - tato Ježíšova slova z dnešního evangelia (Lk 6,36-38) opakoval a 
komentoval papež v dnešní homilii. „Nikdo totiž nebude moci uniknout Božímu soudu - osobnímu 
i všeobecnému - vysvětlil papež. Všichni budeme souzeni a z tohoto hlediska se církev dívá na 
vztahy vůči bližnímu i Bohu. 
Za prvé, vybízí vzhledem k bližnímu, abychom nejen nesoudili, ba dokonce odpouštěli. Každý se 
může zpytovat, zda tak činí. „Kolikrát jen - podotkl papež - je tématem našich konverzací souzení 
druhých? Kdo tě však učinil soudcem? Soudit druhé je špatnost, neboť jediným soudcem je 
Pán.“ „Na našich schůzích, během oběda anebo když jsme spolu například dvě hodiny, kolik 
času z toho ztratíme na souzení druhých? ... »Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!« A 
více, buďte velkodušní. Dávejte a bude vám dáno. Co mi bude dáno? Míra dobrá, natlačená, 
natřesená a vrchovatá; překypující velkodušnost Pána, když budeme překypovat milosrden-
stvím a nesoudit.“ 
Druhý signál, který církev dnes dává - pokračoval papež - je výzva k pokoře před Bohem spočívají-
cí v uznání, že jsme hříšníci. „Víme, že spravedlností Boha je milosrdenství. Je však zapotřebí, 
abychom Mu to řekli: Tobě spravedlnost, mně zahanbení. A když se setká Boží spravedlnost a 
naše zahanbení, dochází k odpuštění. Věřím, že jsem zhřešil proti Pánu? Věřím, že Pán je spra-
vedlivý? Věřím, že je milosrdný? Stydím se před Bohem, že jsem hříšník? Je to tak prosté: Tobě 
spravedlnost, mně zahanbení. Prosme o tuto milost zahanbení.“ 
V mojí mateřštině, poznamenal římský biskup, se člověku, který se dopustil hříchu, říká „ostuda“. 
„Kéž nám před Bohem nikdy nechybí umění se zastydět,“ vybídnul. 
„Je to velká milost, to zahanbení. Pamatujme tedy na postoj k bližnímu, připomínejme si, že 
v míře, kterou soudím, budu také sám souzen. Není na mně, aby soudil. A pokud něco o druhém 
říkám, ať je to velkorysé a shovívavé. A v postoji k Bohu vést onen dialog: Tobě spravedlnost, 
mně zahanbení.“                                                                                                             radiovaticana.cz 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Únor ve znamení akcí pro manžele 
V měsíci únoru se v naší farnosti uskutečnily dvě akce pro man-
žele a snoubence. První z nich byl Romantický večer 
s promítáním filmu, pořádaný v rámci Národního týdne manžel-
ství. Manželské páry mohly při dobrém vínku a pohoštění shléd-
nout romantický film a strávit příjemný večer ve dvou, alespoň 
pár hodin od všedních starostí a povinností.  
O týden později proběhla v našem kostelíku Duchovní obnova pro manžele a snoubence. Po ně-
kolika měsících nás navštívily manželské páry z Dolního Kubína, aby hovořily o krásách a strastech 
manželského života. Manželé otevřeně předkládali svá svědectví, příklady z vlastního života, zdů-
razňovali důležitost společné modlitby nejen v rodinách, ale i manželů. Po přednáškách na téma 
Denní boje v manželství následovaly chvály, přímluvné modlitby a duchovní obnova vyvrcholila 
mší svatou s obnovením manželských slibů a požehnáním snubních prstýnků.  
Děkujeme našemu dobrému Pánu za možnost uspořádat v naší farnosti tyto akce pro manžele, za 
Jeho požehnání. Je moc důležité, aby si páry udělaly čas pro svá manželství. 
V měsíci březnu připravujeme první z dalších Večerů pro manžele.  


