
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
26. 3.  (PO) 7:00 Poděkování za dožití 80-ti let života, za + manžela, s prosbou o ochranu 
  Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 55 
27. 3. (ÚT) 7:00 Za + Jozefu Slaběňákovou, švagra Karla, rodiče z obou stran, za duše v 
  očistci a za živou rodinu, Ne 156 
28. 3.  (ST) Za + rodiče Janáčovy, + dceru, rodiče a prarodiče z obou stran, pomoc a ochranu 
  pro živou rodinu, Ná 140 
29. 3. (ČT) ZELENÝ ČTVRTEK 
30. 3.  (PÁ) VELKÝ PÁTEK 
31. 3.  (SO) BÍLÁ SOBOTA 
1. 4. (NE) 7:15 za věřící z Nedašova 
  9:00 za mládež z Nedašova 
  10:30 za + Josefa Šenkeříka, rodiče Šenkeříkovy a Korčakovy, + sestry, švagry 
  a švagrovou a pomoc Boží pro celou živou rodinu   

OZNAMY:  Květná neděle 

1. Dnes odpoledne ve 14.30 hod. jste srdečně zváni na křížovou cestu. 
2. Velikonoční zpověď v naší farnosti bude zítra v pondělí 26. 3. od 9 - 12 hod. a odpoledne od 

13.30 - 17 hod. Kdo by chtěl přijmout svaté přijímání v den zpovědi, bude se podávat v 10.30 
hod. a v 11.45 hod. a také odpoledne v 15.00 hod. a v 16.30 hod.  

3. V pondělí a v úterý budou mše svaté ráno v 7.00 hod. 
4. V úterý v 16.00 hod. bude v našem kostele generální úklid. 
5. Obřady Velikonočního Tridua se začnou na Zelený Čtvrtek v 18.00, na VELKÝ PÁTEK v 18.00, 

na BÍLOU SOBOTU v 19.00 hod. U hrobu Pana Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě 
a příští neděli bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci.  

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude 
uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. Děkuji všem také za úklid fary na Velikonoční svátky. 

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

8. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří při-
spěli do sbírky na farnost z minulé nedě-
le, a také členům živého růžence 
z Nedašovy Lhoty za dar na kostel. 

9. V sobotu 7. 4. se bude konat v Praze Po-
chod pro život. Pojede vlak z Brumova až 
do Prahy a cena pro dospělého je 330 Kč, 
děti zadarmo. Přihlásit se můžete na 
www.pochodprozivot.cz 

10. V sobotu 14. 4. se budou v naší farnosti 
konat Godzone misie. Téma hledání po-
volání a životní cesty. Bližší informace 
jsou na nástěnce a internetové stránce. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

Květná neděle                                                                25. březen 2018                
                         
 

            

PÁN JEŽÍŠ PŘIJÍŽDÍ DO JERUZALÉMA 

Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla 
blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici na-
jdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“ Učedníci šli a přivedli oslátko 
k Pánu Ježíši. Pán Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma. Kolem cesty stálo mno-
ho lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými větvič-
kami a volali: „Sláva!“   

 
 
 
 
 
 

 
 

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma  
Pane Ježíši, tys vjížděl do 
Jeruzaléma a davy lidí ti 

provolávaly slávu.  
Zanedlouho titíž lidé  

volali na Piláta:  
„Ukřižuj ho!“  

Odpusť, Pane, že my lidé 
jsme tak nestálí  

a necháváme se často strh-
nout míněním davu. Pomoz 
mi, aby všechno, co dělám i 

co mluvím, bylo ke tvé  
slávě. Amen. 

 
 
 
 

 
 

http://www.pochodprozivot.cz/


 
 

Učedníci hledají oslíka 
pro Pána Ježíše. Ukážeš 
jim správnou cestu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
         PRO DOSPĚLÉ          

Katolický týdeník: Příprava na Velikonoce    
Velikonoce jsou za dveřmi. Většina Čechů se těší na volno a na koledu. Jak se na ně ale chystat 
v křesťanské rodině napříč generacemi? Hovořili jsme o tom s autorkou řady metodických ma-
teriálů pro výuku náboženství a redaktorkou dětského časopisu Duha EVOU MUROŇOVOU. 
Co bychom měli a mohli v rodině udělat, aby Velikonoce nebyly jen výše zmíněnou koledou, 
hladem na Velký pátek nebo dětskou nudou během dlouhých obřadů v kostele? 
Svět, ve kterém žijeme, nás nutí pořád něco plánovat a organizovat. Přitom zrovna oslava není 
prostor pro výkon. Sám Hospodin nám jde příkladem: šest dní tvořil a sedmý ustanovil 
k odpočinku. Sám nám ukazuje jednu z překvapivých možností: nechat věci, aby se děly samy. Dát 
Velikonocům čas vyniknout - prostě se účastnit a prožít. 
Všimněme si, že mnozí prarodiče mají dost zkušenosti a životní moudrosti, aby si sedli a nechali 
tu duchovní i rodinnou pohodu jen plynout kolem. Jejich děti, tedy rodiče, vidí obvykle spoustu 
úkolů a nutností, svých představ Velikonoc. Jenomže Boží věci a duchovno nepřicházejí podle 
našich plánů, jsou na nás nezávislé. Stačí jen vytvořit prostor a nechat se překvapit. 
Co znamená vytvořit prostor? 
Udělat si čas jít do kostela, setkat se s Bohem i lidmi, ztišit se. Ve snaze být připravení a všechno 
mít v rukou často přehlušíme onu chvíli, kdy k nám Bůh promlouvá. Ptala jsem se svých dětí, co si 
pamatují z Velikonoc, a jejich vzpomínky se týkaly vesměs rodinné historie - tedy toho, co zvlášt-
ního, neočekávaného nebo překvapivého se v té době stalo. Neopakovatelné příběhy se zapisují 
do paměti. A myslím, že každá rodina si prožívá ve velikonočním čase ty své. Mohla by k nim být 
tedy vnímavější, pěstovat a uchovávat si je jako součást rodinné kultury. 
Rozumím, ale přeci je třeba nějak plánovat, abychom takový prostor vytvořili… 
Ale vždyť ono je to už naplánované a připravené celé věky! A jde to hezky za sebou: Zelený čtvr-
tek, Velký pátek, Bílá sobota, vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží. Dny pevně dané 
tradicí, do nichž stačí vplout. Už teď v postní době prožíváme čtyřicetidenní přípravu a po veliko-
nočním triduu následuje šest týdnů velikonoční doby, ve které to celé můžeme „dožít“. Tak by se 
to mělo odrážet i v rodině - s tím si vystačíme, přičemž rodinné oslavy se prostě stanou. Stačí si 
říci, kdy a kde. 
O tento pravidelný rytmus se můžeme s důvěrou opřít. Co se mění, jsou naše životní situace, 
které dávají nám i naší rodině novou perspektivu. Něco jiného prožijeme o Velikonocích jako 
malé děti, jako zamilovaní nebo jako mladí rodiče s miminkem. Docela odlišné budou Velikonoce 
v čase těžkostí či krize víry, nebo když nám někdo umře. Každý může ze své životní situace přečíst 
z Velikonoc právě to, co je určené pro něj.                                                           (www.cirkev.cz) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
„Věrný Bůh nemůže zapřít sám sebe, nemůže zapřít nás, nemůže zapřít svoji lásku, nemůže 
zapřít svůj lid. Nemůže zapřít, protože nás má rád. Taková je věrnost Boha. Když přistupujeme 
ke svátosti smíření, nedomnívejme se, prosím, že jdeme do čistírny odstranit špínu. Nikoli. 
Jdeme přijmout objetí lásky tohoto věrného Boha, který nás neustále očekává. Neustále.“               
 
„Taková je Boží láska. Jako láska maminky. Bůh na nás nezapomíná nikdy. Nemůže, je věrný 
svojí smlouvě. To nám dává jistotu. O sobě můžeme říci: »Můj život je nepěkný. Jsem hříšník, 
hříšnice. Jsem v nesnázích.« On však na tebe nezapomíná, protože je niternou láskou, je otcem 
i matkou.“                                                                                                             (papež František) 

http://www.cirkev.cz/

