
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
2. 4. (PO) 7:15 ZA VĚŘÍCÍ Z NEDAŠOVY LHOTY 
  9:00 ZA MLÁDEŽ Z NEDAŠOVY LHOTY 
  10:30 Za + Vincence Kozubíka, vnučku a příbuzné a ochranu Boží pro živou  
  rodinu, Ne 236 
3. 4.  (ÚT) 18:30 Za + Jaroslava Řeháka a + rodiče a prarodiče a za dar zdraví a Boží po- 
  žehnání pro živou rodinu, Ná 95 
4. 4.  (ST) Za + rodiče Kolínkovy, Novákovy, + příbuzné a duše v očistci, Ne 133 
5. 4.  (ČT) Za + Františka Miklase, + rodiče Miklasovy, Šuráňovy, 2 syny a ochranu Boží pro 
  živou rodinu Miklasovou, Ne 28 
6. 4.  (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
  18:30 Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + švagra Petra, + rodiče Šánkovy,  
  Fojtíkovy, Ivánkovy, + příbuzné, za duše v očistci, dar zdraví duše i těla, ochranu 
  Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 263 
7. 4.  (SO) 7:00 Na poděkování za dožití 65-ti let a za dar zdraví, za + rodiče Vaculíkovy 
  a Tillovy a ochranu Panny Marie pro živou rod. Vaculíkovou a Šupolovou, Ná 76 
8. 4. (NE) 7:15 Za + rodiče Holbovy, Miroslava Trochtu a dar zdraví pro živou rodinu  
  Holbovou, Ne 13 
  9:00 Za + manžela, + rodiče, jejich + sourozence a za ochranu Panny Marie a 
  za živou rodinu Zichovou, NL 85 
  15:00 ZA FARNÍKY  

OZNAMY:  Hod Boží Velikonoční 

Liturgický kalendář: Celý týden budeme prožívat Velikonoční oktáv 
            Příští neděle je Neděle Božího Milosrdenství 
1. V pondělí máme mše svaté jako v neděli v 7.30, 9.00 a v 10.30 hod. 
2. Od úterý budou večerní mše svaté v 18.30 hod. 
3. Celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství. 
4. Máme prvopátkový týden. Zpověď nemocných bude ve středu v Návojné, ve čtvrtek 

v Nedašové Lhotě a v pátek v Nedašově. V pátek budou mše svaté v 7.00 hod. a v 18.30 hod. 
5. Za týden máme neděli Božího milosrdenství. Mše svaté budou ráno 7.30 a v 9.00 hod. a odpo-

ledne v 15.00 hod 
6. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 1. 

skupina z Nedašova. 
7. Děkuji za dar na kostel od členů živého růžence z Nedašova a od Bohu známé osoby. 
8. Také děkuji za generální úklid našeho kostela, za výzdobu, kostelníkům a ministrantům za 

službu, varhaníkům a zpěvákům za zpěv, vám všem za účast a modlitby. 
9. V sobotu 7. 4. se bude konat v Praze Pochod 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 na téma Hledání povolání a 

životní cesty. Bližší informace jsou na nástěnce a internetové stránce. 
11. Tento týden máme 2 pohřby: v úterý ve 14:30 hod. paní Anděly Šánkové z Návojné a ve čtvr-

tek ve 14.30 hod. pana Milana Marka z Nedašova. Odpočinutí věčné dej jim Pane… 
12. Zítra na mši v 9.00 hod. bude hodnocení soutěže dětí a přijetí 3 nových ministrantů. 

Velikonoční přání všeho dobrého od kněží Mariánů, hodně Božích milostí,  
pokoje od Ježíše Zmrtvýchvstalého, který zvítězil nad hříchem a smrtí. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

Boží hod velikonoční                                                        1. duben 2018                
                         
 

            
                           SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Jan 20,1-9) 

Když Pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod při-
valili veliký kámen. 
V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se pole-
kala. Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela 
k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Pána Ježíše někdo odnesl!“  
Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je 
opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen.  
Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš 
říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal 
z mrtvých. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ženy jdou k Ježíšovu hrobu   
Pane Ježíši, když šly ženy k tvému hrobu, zjistily, že je prázdný. Díky, Pane, že jsi vstal z 
mrtvých a ukázal všem lidem, že žádné zlo, ani smrt, nebude mít poslední slovo. Díky, 

že i my máme naději na věčný život. Amen. 
 

http://www.pochodprozivot.cz/


 

 Petr a Jan běželi 

ke hrobu. Zkus 

zjistit, který z nich 

doběhl první. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
         PRO DOSPĚLÉ          

Neměnil svět zabíjením 
Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství 
nenávisti a smrti 
O Velikonocích prožíváme tragickou událost jedinečného 
muže, který změnil svět nikoliv tím, že zabíjel druhé, ale tím, 
že se sám nechal zabít přibitím na kříž. Tento člověk, který 
svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je Synem Božím, 
který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost 
služebníka... ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti ne kříži“ (Flp 2,7-8). Ježíšův 
potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem. 
Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž, na kterém visí mrtvý muž, ale tento 
muž byl „Synem Božím“. 
Kristus umírá na kříži z lásky k nám! 
Bolestné umučení Ježíše představuje vrchol zjevení lásky Boží ke každému z nás: „Bůh 
tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahy-
nul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Z lásky k nám Kristus umírá na kříži! Během dvou 
tisíciletí se zástupy mužů a žen nechávaly přitáhnout tímto tajemstvím a následovaly jej, 
aby jako on a s jeho pomocí daly svůj vlastní život jako dar ostatním. Mnozí z nich nám 
zůstávají neznámí. I v této době je mnoho lidí, kteří v tichu svého každodenního života 
spojují své utrpení s Kristovým a stávají se apoštoly pravé obnovy! 
Budeme žít! 
Bratři a sestry! Na Golgotě se tyčí kříž, ale pohled naší víry míří k rozbřesku nového dne. 
Zakoušíme již radost a zář Velikonoc. „Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvěd-
čeni, že spolu s ním také budeme žít“ (Řím 6,8). S touto jistotou pokračujme na naší ces-
tě. 
Vám všem radostné Velikonoce ve světle vzkříšeného Pána! 
                                                                         (Zpracováno podle promluvy papeže Benedikta XVI. dne 11. 4. 2009) 

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

Člověče, zpívej Hospodinu píseň svou, píseň srdcem složenou. 
Zpívej Hospodinu se všech sil. 

On rozpomene se na smlouvu svou,  
na smlouvu krví sepsanou. 

A i když jsi pochybil, s láskou ti, člověče, odpustil. 
+++ 

Tak jako každé ráno slunce nad obzorem vychází, 
tak i mne každý den touha k Bohu v srdci provází. 

Tak jako mořský příboj hučí, když vlny tříští se o skály, 
tak mé srdce k Tobě Bože volá a křičí: „Smiluj se nad námi!“ 


