
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
19. 3. (PO) 7:00 Za živé a + Josefy 
  18:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, sestru, bratry, švagry, ostatní pří- 
  buzné, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rod., Ne 93 
20. 3. (ÚT) Za + rodinu Kalábovou a Josefa Václavíka, NL 181 
21. 3. (ST) Za + rodiče z obou stran, jejich + děti, za + strýce a tety, s prosbou o ochranu  
  Panny Marie pro živou rodinu, Ná 150 
22. 3. (ČT) Za + rodiče Holbovy, Miklasovy, jejich + syna a zetě a za ostatní + příbuzné, s  
  prosbou o dar zdraví, víry a sílu Božího milosrdenství pro celou živou rod., Ná 77 
23. 3. (PÁ) Za + Josefa Šenkeříka, dceru Marii, rodiče z obou stran, živou manželku, za +  
  příbuzné, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu, Ná 22 
24. 3. (SO) 7:00 Za + rodiče Novákovy, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou  
  rodinu, Ne 83 
25. 3.  (NE) 7:15 Poděkování za dožití 55-ti let života, + švagrovou, za manžele Dorňáko
  vy, + tatínka, tchána a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 336 
  9:00 Za + Františka Fojtíka, manželku, syna Josefa, rodiče z obou stran, Fran
  tišku Šestákovou, manžela, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 17 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY:  5. neděle postní 

Liturgický kalendář:  V pondělí SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 
1. Dnes odpoledne Vás zveme na křížovou cestu ve 14.30 hod., kterou budou mít biřmovanci.  
2. Zítra na SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE, bude mše svatá ráno 

v 7.00 hod. a večer v 18.00 hod. Doporučený svátek - věřícím se doporučuje účastnit se toho 
dne mše svaté. 

3. Dne 23. až 25. 3. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pátek bude křížová cesta, v sobo-
tu po mši svaté prosby za odpuštění a v neděli ve 14.30 hod. po pobožnosti křížové cesty 
poděkujeme za dary a milosti udělené našim rodinám. 

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 5. skupině z Nedašova. Příští týden 
bude uklízet 4. skupina z Návojné.  

5. Připravujeme pouť do Polska po stopách papeže sv. Jana Pavla II začátkem června, Wadowi-
ce, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow - Lagiewniki, Czestochowa, a pak Lichen. 
Cena 4500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel. 
7. Obřady Velikonočního Tridua se začnou na Zelený Čtvrtek v 18.00, na VELKÝ PÁTEK v 18.00, 

na BÍLOU SOBOTU v 19.00 hod. 
8. Pokud by chtěli příbuzní vyvěsit parte ve skříňce u vchodu na hřbitov, můžou ho přinést na 

Obecní úřad v Nedašově. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ - VELIKONOCE 2018 

SOBOTA 24. BŘEZNA 9:00-12:00***13:30-17:00 VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

PONDĚLÍ 26. BŽEZNA 9:00-12:00***13:30-17:00 NEDAŠOV 

ÚTERÝ 27. BŘEZNA 9:00-12:00***13:30-17:00 BRUMOV-BYLNICE 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

5. neděle postní                                                                18. březen 2018                
                         
 

           OSLAVIL JSEM A JEŠTĚ OSLAVÍM (J 12,20 – 33) 
Někteří z poutníků, kteří přišli do Jeruzaléma slavit velikonoční svátky, chtěli vidět Pána 

Ježíše.  Přišli za Filipem a řekli mu: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip to řekl Ondře-

jovi a společně šli za Pánem Ježíšem. Ježíš jim na to řekl: „Jestliže pšeničné zrno nepadne 

do země a nezemře, zůstane samo. Když však zemře, může být užitečné - vyroste z něj 

nové obilí. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje a Pán Bůh bude s ním. Přišel jsem na 

svět, abych mluvil o svém otci. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval z nebe hlas: „Oslavil 

jsem a ještě oslavím.“ Někteří lidé, kteří tam stáli, říkali, že zahřmělo, jiní říkali: „To 

k němu promluvil anděl.“ Pán Ježíš jim na to řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale 

kvůli vám.“  

 
 

Ježíš naznačuje, jakou smrtí zemře  
Pane Ježíši, tys mluvil o pšeničném zrnku: když 
padne do země a zemře, přinese velký užitek. 

Děkuji ti, že ses stal z lásky k nám také takovým 
zrnkem a svou smrtí na kříži jsi nás zachránil pro 

věčný život. Amen. 
 



Ježíš jim řekl: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Když 

však zemře, může být užitečné - vyroste z něj nové obilí.“ Zakroužkuj, co všechno může 

být ze zrna (z obilí, které z něj vyroste)?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SVATÝ JOSEF  
MÁ SVÁTEK  
19. BŘEZNA 
 
Některé z jeho vlast-
ností zjistíš,  
když začneš u šipky a 
budeš zapisovat 
každé druhé písmeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          PRO DOSPĚLÉ           

Milý Petře, zrcadlo našich zrad  

Milý Petře, 
když ti píšu, myslím znovu na onen večer, kdy stál Ježíš před sou-
dem a byl pak odsouzen k smrti a ty ses na dvoře ohříval u ohně. 
Tam jsi ho zapřel. 
Sázím se, že když jsi zradil Ježíše, pak přestože jsi byl tak blízko u 
ohně, aby ses zahřál v nočním chladu, mrazilo tě na celém těle a u srdce. Vždyť když 
někdo miluje, ale uvědomí si, že chybil, srdce mu zledovatí! 
Proléval jsi slzy, když sis uvědomil, cos udělal, protože je pravda, co o tobě píše Heinz: 
"Petr nezapírá Ježíše z pouhé zbabělosti. Nikdy se neprojevil jako zbabělec. Nechybí mu 
charakter, ochabuje jeho víra." 
Ježíš přece věděl, že ho zapřeš, a přece ti chtěl jednoho dne odhalit tvé poslání a řekl ti: 
"Petře, na tobě zbuduji svou církev." Pro Ježíše, pro ostatní učedníky, pro křesťany všech 
dob jsi vždycky představoval víru, měl jsi vůdčího ducha. A přece jsi zradil Mistra. Proč? 
Snad proto, že Bůh, který neponechává nikdy nic náhodě, chtěl nám tvým prostřednic-
tvím říct, že přes naše slabosti nás miluje nekonečnou láskou. 
Milý Petře, když uvažuji o tom, co se ti přihodilo, myslím na naši křehkost, na naši malo-
věrnost, na naši omezenou lásku k Bohu, na naše sobecké zájmy. 
Naše víra, často zárodečná, nás často vede k tomu, abychom si vytvořili "boha" k svému 
užívání a konzumování nebo morálku přizpůsobitelnou každé situaci. Jsme jako ty, Petře, 
když zapíráme Ježíše v malých nebo velkých životních zkouškách, při kterých by zralá víra 
vnukala naopak naprostou důvěru v Boha, jistotu, že za onou otřesnou nebo dramatic-
kou událostí chce nám dát Bůh znamení milosrdenství. 
Milý Petře, tvá zrada mi také připomněla a trochu oživila, co cítil Ježíš při tvém zapření. 
Také toto utrpení mělo být zřejmě součástí jeho pašijí. 
Biblická moudrost nás napomíná: "Přítel je poctivý, i když tě zraňuje, nepřítel tě klame, i 
když tě líbá ... Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr." 
Jaké hluboké zklamání, jakou hořkost a sklíčenost v sobě pociťujeme, když shledáme, že 
jsme byli zrazeni, obelstěni někým, s kým nás pojilo hluboké přátelství! 
Ale Ježíš tě neodsoudil, dokonce tě měl i nadále rád. Když máme někoho rádi, milý Petře, 
nedovedeme přát zlo tomu, kdo nám je působí. Jakmile máme nenávistné pocity vůči 
někomu, koho milujeme a kdo nám ublížil, je to známka, že naše láska nebyla pravá, že 
to nebylo upřímné přátelství. 
Je doba, kdy se mají dokázat city mezi osobami, láska, úcta, náklonnost. Sirachovec říká: 
"Přítel tě miluje za každé okolnosti, je to bratr v den protivenství." 
Milý Petře, také nám se stává jako tobě, že milujeme přítele, a přece ho zapřeme. Ale 
důležité je, abychom uměli uznat své křehkosti a snažili se je odstranit. Díky za tvé slzy 
lítosti a za pokání! Poučil jsi mě, že naděje nikdy nepřestává, že se hodí vždy a pro 
všechny. Bezpečná naděje z vědomí, že Někdo nás bez ohledu na naše viny miluje.                                                   
        (z knihy Otevřené dopisy)  

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Otevrene-dopisy.html

