
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
9. 4. (PO) 7:00 Poděkování za dožití 50-ti let, + tatínka, prarodiče, dar zdraví a  
  ochranu Panny Marie pro ž. rodinu Švachovou a Marmanovou, Ne 345 
  18:30 Za + rodiče Vaňkovy, + 2 syny, + švagrovou, ochranu a pomoc  
  Boží pro živou rodinu Vaňkovou, Ná 36 
10. 4. (ÚT) 18:45 Za + rodiče Novákovy a Kolínkovy, jejich děti, vnuky a švagry a  
  požehnání pro živou rodinu, Ne 196 
11. 4. (ST) 18:45 Za + manžela Karla (1. výročí úmrtí), + švagra Jaroslava, jejich +  
  rodiče, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu    
  Macháčovou, NL 133 
12. 4. (ČT) Za + Jaroslava Bartošáka a prarodiče Bartošákovy a Fojtíkovy, strýce       
  Karla a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 32 
13. 4. (PÁ) 7:00 Za + Vojtěšku Raškovou a ostatní živé a + spolužáky z r. 1949 
14. 4. (SO) 7:00 Za + rodiče Vaňkovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu  
  Vaňkovou, NL 103 
15. 4.  (NE) 7:15 Za + rodiče Macháčovy, za + sourozence Jaroslava a Karla, za +  
  strýce Josefa a Aloise a za ostatní + příbuzné; a za Boží požehnání pro  
  celou živou rodinu, NL 
  9:00 Za + rodiče Macháčovy a jejich sourozence a za + Dagmar        
  Jílkovou, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Jílkovou a Macháčo-
  vou, Ná 105 
  10:30 ZA FARNÍKY  

OZNAMY:  2 .neděle Velikonoční 

Liturgický kalendář:  V pondělí Slavnost Zvěstování Páně 
1. Dnes odpoledne máme ještě mši svatou v 15.00 hod k Božímu milosrdenství. 
2. V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá večer v 18.30 hod. Po mši 

svaté bude v kostele setkaní maminek a babiček, které se modlí za své děti a vnuky. 
3. V úterý a ve středu budou mše svaté večer v 18.45 hod. 
4. V pátek 13. 4. bude mše svatá ráno, odpoledne zveme na fatimskou pobožnost do 

Brumova. 
5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 

1. skupina z Návojné. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do sbírky na kostel z minulé neděle a za 

dary na hrob v Jeruzalémě. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel. 
7. V sobotu 14. 4. v se budou naší farnosti konat Godzone misie. Téma: Hledání povolá-

ní a životní cesty. Bližší informace jsou na nástěnce a internetové stránce. Povinnost 
zúčastnit se mají zvláště biřmovanci. 

8. Ty, kteří se nahlásili na pouť do Polska po stopách sv. Jana Pavla II., prosím, aby tento 
týden v zákristii nahlásili rodné číslo a číslo občanek a zaplatili za pouť 4500 Kč. 

9. Příští neděli je sbírka na pomoc obnovy domovů obyvatel Středního a Blízkého Vý-
chodu. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)                 8. duben 2018                
                         

            
                           2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Jan 20,19-31) 
Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomí-
nali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo ne-
mohl dostat. Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil 
Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Neboj-
te se!“  Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý 
bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Druhý den vypravovali učed-
níci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána Ježíše neuvidím 
živého, nebudu tomu věřit.“  Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Pán 
Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „Podívej se na mě. Poznáváš 
mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. Teď 
už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty. “ 

 

 
 
 
 
 

Zmrtvýchvstalý Ježíš a učedníci 
 Pane Ježíši, když ses ukázal po 

zmrtvýchvstání svým učedníkům,  
dal jsi jim Ducha Svatého a moc  

odpouštět hříchy.  
Děkuji ti, že máme svátost smíření a 

můžeme k tobě kdykoliv přijít. Prosíme 
tě za kněze, aby jich bylo dost a byli 

svatí. Amen. 
 
 

  

 
 
 
 



 
 
Podívej se pozorně 

na oba obrázky. 

Ten spodní potře-

buje vybarvit. 

Vezmi pastelky a 

vybarvi ho. Poznáš, 

kdo na horním ob-

rázku chybí? Pověz, 

v čem se ještě oba 

obrázky liší. Čím to 

je? Co se změnilo, 

když mezi učedníky 

přišel Pán Ježíš?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SMĚJEME SE S NEZBEDOU 

 Pan farář říká věřícím na závěr mše svaté: 
„Drazí věřící! Mám pro vás jednu dobrou a jednu zlou zprávu. Ta dobrá je, že máme 
dost peněz na opravu kostela. Špatná zpráva je, že tyto peníze jsou stále ve vašich 
kapsách…“ 

 Biskup říká mladému knězi: „Tak vás pošlu do Zadní Lhoty, jsou tam hodní lidé, a je 
tam krásné a zdravé prostředí, samé lesy.“ Mladý kněz nedokázal ovládnout své 
zklamání: „Takový zapadákov, vždyť tam lišky dávají dobrou noc!“                             
„No vidíte, i ty lišky jsou tam zdvořilé,“ konejší ho biskup. 

 V hodině náboženství: „Kdo porazil Filištínské?“ 
„To nevím, ještě jsem nečetl sportovní rubriku.“ 

 Dvě sousedky klevetí: „Slyšela jsi? Sousedka celé kázání při mši svaté chrápala!“   
„Ano, všechny nás tím probudila.“                                     

         PRO DOSPĚLÉ                  Prožívejme a předávejme...  
Nenechme uplynout příležitost, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým 
nás Bůh zahrnuje od věků. On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opa-
koval, že nás má rád a chce s námi sdílet svůj život. A náš první úkol, zejména v naší době plné 
velkých nadějí a silných protikladů, spočívá v uvedení všech do obrovského tajemství Božího milo-
srdenství.  
Shrnutí křesťanské víry 
Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosr-
denství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ 
(Ef 2,4) Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného a milostivého, shovívavého, velmi 
laskavého a věrného“ (Ex 34,6), dával nadále poznávat svoji božskou přirozenost různými způsoby a v mno-
ha dějinných momentech. V „plnosti času“ (Gal 4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy všechno připraveno, 
poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí 
Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrden-
ství. 

Jsme milováni navždy i přes naše omezení 
Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou 
naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství samého Boha. Milosrdenství je poslední a svr-
chovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci 
každého člověka hledícího upřímným zrakem na bližního, kterého v životě potká. Milosrdenství je cesta, 
která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého 
hříchu. 

Praktikujme milosrdenství tělesné i duchovní 
Vroucně si přeji, aby křesťané přemýšleli o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To bude způsob, 
jak probouzet naše svědomí často ukolébané pohledem na dramata chudoby a jak hlouběji pronikat k jádru 
evangelia, ve kterém jsou chudí božským milosrdenstvím upřednostňováni. Ježíšovo kázání nám tyto skutky 
milosrdenství prezentuje, abychom mohli chápat, zda žijeme jako Jeho učedníci či nikoli. Objevme proto 
znovu skutky tělesného milosrdenství: dávat najíst tomu, kdo má hlad, a napít žíznivým; odívat toho, kdo 
nemá, co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapo-
mínejme na skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, učit neznalé, napomínat hříšníky, těšit 
sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet protivné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.  

Budeme tázáni, zda jsme pomáhali 
Nemůžeme utéci před Pánovými slovy, podle nichž budeme souzeni: zda dáme najíst hladovému a napít 
žíznivému; přijmeme cizince a oblečeme toho, kdo nemá co na sebe; zda budeme mít čas být s tím, kdo je 
nemocný a ve vězení (srov. Mt 25,31-45). Stejně tak budeme tázáni, zda jsme pomáhali vyvádět z pochyb-
ností, které stahují do strachu a často jsou zdrojem osamocení; zda jsme uměli přemáhat neznalost, v níž žijí 
miliony lidí, zejména děti, kterým se nedostává pomoci, aby mohly vyváznout z chudoby; zda jsme byli na-
blízku tomu, kdo je osamocen a sklíčen; zda jsme odpustili tomu, kdo nás uráží, a odmítli každou formu zášti 
a nenávisti vedoucí k násilí; zda jsme byli trpěliví podle příkladu Boha, který má trpělivost s ná-
mi. Nezapomeňme na slova svatého Jana od Kříže: „Na sklonku života budeme souzeni podle lásky“. 

Prožívejme a předávejme  
Nenechme uplynout příležitost, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Bůh 
zahrnuje od věků. Nechme se Bohem překvapit. On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, aby 
nám opakoval, že nás má rád a chce s námi sdílet svůj život. Život křesťanů je autentický a věrohodný, když 
je milosrdenství jejich přesvědčivou zvěstí. Náš první úkol, zejména v naší době plné velkých nadějí a silných 
protikladů, spočívá v uvedení všech do obrovského tajemství Božího milosrdenství. Církev je povolána být 
jako opravdovou svědkyní milosrdenství vyznávaného a žitého jako jádro Zjevení Ježíše Krista.  

„Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně“ (Žl 25, 6). 
(Úryvek z buly papeže Františka „Misericordiae Vultus“) 

 


