
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
16. 4. (PO) Za Josefa a Františku Bartošákovy, Františka Bařinku a za celou živou a  
  + rodinu Bartošákovou a Bařinkovou, NL 96 
17. 4. (ÚT) Za + rodiče Bartošákovy a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 91 
18. 4. (ST) Za + dceru Janu Novákovou, + rodiče Novákovy, + tetu Annu Novákovou, 
  + rodiče Šeré, jejich 2 + syny, za ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
  Novákovou, Ne 186 
19. 4. (ČT) Za + syna, rodiče z obou stran, živou a + rodinu, Ne 229 
20. 4. (PÁ) Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží 
  pro živou rodinu, NL 131 
21. 4. (SO) 7:00 Na poděkování za dožití 75-ti let a za 55 let manželství, 
  s prosbou o ochranu Boží do dalších let pro celou rodinu, Ná 131 
22. 4.  (NE) 7:15 Za Anežku a Jana Fojtíkovy, rodiče z obou stran a celou živou  
  rodinu, Ne 104 
  9:00 Za + Vojtěcha Bartošáka, jeho sourozence a za + zetě, za ochranu 
  a pomoc Boží pro živou rodinu Bartošákovou, Ne 205 
  10:30 ZA FARNÍKY  

OZNAMY:  3. neděle Velikonoční 

1. Děkuji za veškerou pomoc při organizování setkání pro mladé a zvláště pro biřmovan-

ce. 

2. V pondělí bude mše svatá v DSS v Návojné ve 14.00 hod. Přede mší se bude zpovídat. 

3. V pátek po mši svaté bude lectio divina (modlení se Sv. Písmem). Jste srdečně zváni. 

4. Děkuji za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet 

skupina z Nedašovy Lhoty. 

5. Ty, kteří se nahlásili na pouť do Polska po stopách sv. Jana Pavla II., prosím, aby 

v zákristii nahlásili rodné číslo a číslo občanek a zaplatili cenu za pouť ve výši 4500 Kč.  

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

 Pán zve každého z nás ke svatosti, Tebe také. 

 Jsi povolán k zasvěcenému životu? Buď svatý a žij svoje závazky s radostí. 

 Žiješ v manželství? Buď svatý(á) tak, že se staráš o svého manžela nebo manželku, tak jak to 
činí Kristus se svou Církví 

 Vyděláváš si na živobytí? Buď svatý tím, že pracuješ s důstojností a dovedností ve službě svých 
bratří a sester. 

 Jste rodič nebo prarodič? Buďte svatí tím, že trpělivě učíte malé děti jak následovat Ježíše. 

 Jste v pozici autority? Buďte svatí tím, že pracujete pro společné dobro a vzdáváte se osobní-
ho profitu. 

 Být chudý srdcem, reagovat s vlídností a pokorou, umět plakat s ostatními, žíznit po spravedl-
nosti, vidět a reagovat s milosrdenstvím: to je svatost. 

 Svatí se poznají podle ducha modlitby a nutnosti komunikovat s Bohem. Neexistuje svatost 
bez modlitby. 

                                                                                                                                                            (papež František) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

3. neděle velikonoční                                                        15. duben 2018                

                         
  „ DOTKNĚTE SE MÝCH RUKOU A NOHOU“  (Lk 25,35 - 48) 
Když se učedníci opět sešli, dva z nich vyprávěli o tom, co se jim přihodilo po cestě do 
Emauz a jak poznali Pána Ježíše při lámání chleba. Bylo to v době, kdy Ježíš byl již vzkří-
šen a přicházel mezi své učedníky i jiné lidi. Potkával a mluvil s nimi. Náhle se Pán Ježíš 
objevil mezi shromážděnými učedníky. Oni se ale lekli a mysleli si, že vidí ducha. Pán 
Ježíš se zeptal: „Proč pochybujete, že mě vidíte? Podívejte se na moje ruce a na moje 
nohy. Dotkněte se a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ 
Ukázal jim své ruce a nohy. Oni ale pořád ještě nevěřili, že vidí opravdu Ježíše. Jenom se 
nesmírně divili. Pán Ježíš je požádal o něco k jídlu. Podali mu kousek ryby a on ji před 
nimi snědl. To vše udělal Pán Ježíš proto, aby učedníci měli naprostou jistotu, že on je 
opravdu živý vzkříšený Mesiáš. Pán Ježíš posílá své učedníky ke všem národům světa, 
aby se dozvěděli, že byl vzkříšen.  Mnoho lidí ho vidělo a dokonce si mohli sáhnout na 
jeho ruce a nohy, mohli ho vidět jíst. Pán Ježíš chtěl, aby všichni věřili, že jim byly odpuš-
těny hříchy díky jeho smrti na kříži a jeho zmrtvýchvstání. 

 
 

 
 

Začali rozumět Písmu  
Pane Ježíši, učedníci se nejdříve  

polekali, když tě po zmrtvýchvstání  
znovu uviděli. Tys jim dovolil,  
aby se tě dotkli a pochopili,  

proč se to všechno muselo stát. 
 Prosím Tě, dotkni se i nás  

a otevři naši mysl, 
 abychom i my rozuměli  

slovům Písma. Amen. 
 
 

 
 

  



 
 

Pán Ježíš poslal učedníky, 
aby o něm vyprávěli 

lidem. Děti na obrázku 
také jdou druhým 

vyprávět o Pánu Ježíši, 
nebo udělat někomu 

radost. 
Najdi, kdo ke komu jde, 

můžeš jim dát jména. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pán Ježíš přišel za 
svými učedníky a jedl 
s nimi. Před námi je 
prostřený stůl, jen 

k němu zasednout a 
pustit se do jídla.  

Na stole je ale devět 
věcí, které k jídlu  

určitě nejsou.  
Najdeš je? 

 
 
 

         PRO DOSPĚLÉ                   

Pochod pro život a rodinu: „Kde jsou děti, tam je život!”  

V sobotu 7. 4. se v našem hlavním městě Praze 
opět konal Národní pochod pro život a rodinu. 
Jedná se o „protestní” akci proti umělým potra-
tům a uskutečňuje se v mnoha zemích světa. 
Tento rok jsem měla i já tu možnost tento po-
chod spolu s desítkami farníků z naší farnosti a 
okolí absolvovat.  
Ráno jsme časně vyjeli z Bylnice vlakem, který 
nás (i když s částečným meškáním), zavezl bez-
pečně do Prahy. Z hlavního nádraží jsme jeli autobusem na mši do katedrály sv. Víta, ale 
kvůli zdržení jsme stihli jen část mše svaté, kterou sloužili moravští a čeští biskupové, 
hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka OP. Po ukončení mše ještě někteří z nás 
obdivovali velkolepost a krásu katedrály, jiní odcházeli na Klárov, kde byl přichystaný 
další program nejen pro děti. V 14:00 jsme centrem Prahy pochodovali až na Václavské 
náměstí, kde pochod končil, a odtud na nádraží. Plni únavy jsme se do svých domovů 
vrátili ve večerních hodinách.  
Mnozí z nás pochod neabsolvovali poprvé, já jsem se ale tento rok zúčastnila prvním 
rokem. Byl to pro mě úžasný zážitek vidět tisíce křesťanů, kteří se nebojí vyjádřit svůj 
názor a pro které je rodina, manželství a děti prioritní. Vidět kolem sebe lidi, od těch 
nejmenších v kočárcích, po ty nejstarší, kteří pochodují za správnou věc, bylo nepopsa-
telné. Celou akci řídila policie a těžkooděnci, takže jsem občas pociťovala strach 
z kolemstojících skupinek, kterým potrat nepřišel nijak špatný, naopak vykřikovali, že 
potrat bude s námi, i bez nás.  
Mají pravdu. Interrupce je v ČR povolena. Je legální. Statistiky ukazují, že k nejvíce potra-
tům došlo v r. 1990 a to neuvěřitelných 100 000! Sto tisíc předčasně ukončených životů. 
Tyto nenarozené děti nikomu lásku už nedají… Život je dar od Boha, proto nemá nikdo 
právo jej vzít. Naštěstí se počet potratů od r. 2007 snížil na asi 20 000 ročně. 
Takže možná ne, potrat díky nám zakázaný v ČR nebude, ale můžeme aspoň různými 
způsoby dávat najevo nesouhlas a bojovat za každý život. A jedním z takových způsobů 

byl i tento pochod. 
Z celého srdce děkuji našemu Drahému Otci, 
že díky Němu jsme se pochodu bezpečně 
zúčastnili, že nám mimo jiné dopřál krásné 
počasí a že nad námi po celý den držela svou 
ochrannou ruku i Panna Maria. A dá-li Pán, 
věřím, že jsme se této akce nezúčastnili spo-
lu naposled a přibudou k nám i další lidé 
bojující za životy dětí.                                   L. F. 

 


