
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
23. 4. (PO) Poděkování Pánu Bohu za dožití 55-ti let života Vojtěcha a Marie, za + rodiče  
  Bůbelovy a Vaculíkovy, jejich 5 synů, 2 zetě a snachu, s prosbou o ochranu  
  Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 353 
24. 4. (ÚT) Za + Josefa Káňu, + příbuzné, duše v očistci a Boží požehnání a ochranu  
  pro celou živou rodinu, Ná 103 
25. 4. (ST) Za + rodiče Holbovy, rodiče z obou stran, syna, zetě, snachu, ochranu a  
  pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 304 
26. 4. (ČT) Za rodiče Josefa a Kristýnu Naňákovy, syna, dceru, zetě a vnuka, za rodiče 
  Ovesné a jejich příbuzné a za duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Boží 
  pro živou rodinu, Ná 31  
27. 4. (PÁ) Za + rodiče Fojtíkovy, rodinu Roncovou, ochranu a pomoc Boží pro jejich  
  děti, NL 44 
28. 4. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70-ti let života, za + manžela,  
  za + rodiče Fojtíkovy a Miklasovy, bratra Josefa, s prosbou o dar zdraví,  
  ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 280 
29. 4.  (NE) 7:15 Za + Františka Bartošáka, + rodiče, + rodiče Lalošákovy, + Ludmilu,  
  + Jitku a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Bartošákovou, NL 86 
  9:00 Za + rodiče Josefa a Annu Kolínkovy, jejich rodiče a prarodiče, za duše  
  v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 73 
  10:30 ZA FARNÍKY  

OZNAMY:  4. Neděle Velikonoční 

Liturgický kalendář: V pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
                                  Ve středu Svátek sv. Marka, evangelisty 

1. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaše přispění do sbírky z minulé neděle na pomoc obyvatelům 
Středního a Blízkého Východu  

2. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 2. 
skupina z Nedašova. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Neděle Dobrého pastýře -  Následovat Ježíše není tupost 
"Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život", říká Ježíš. 
Ježíš ty, kteří ho následují, mnohokrát přirovnává k ovcím. Proč? Obraz tupého zvířete může člo-
věka provokovat. Kdo z nás by chtěl obětovat vlastní rozum, plány a tužby a jít se stádem jako 
nějaká ovce? Každé přirovnání se dá posuzovat z různých úhlů pohledu. Toto podobenství ale 
nepojednává o "duševní výbavě" ovcí, nýbrž zabývá se něčím jiným: ovce jde za pastýřem, proto-
že důvěřuje, že ji dovede na pastvu. Jinými slovy - pastýř se postará, aby přežila a měla se dobře. I 
těm, kdo slyší Ježíšův hlas a jdou ve svém životě za ním, Ježíš nabízí život.  A to nejen přežití, ale 
život v Boží blízkosti, život v plnosti, život věčný. 
I když se nám někdy zdá, že víme nejlíp, kde je tráva zelená a jak věci dělat po svém, můžeme si 
být jisti, že naslouchat jeho hlasu a v důvěře ho následovat, není tupost ani ztráta, ale v posledku 
zisk. Rozumí nám, i když sami sobě nerozumíme, vidí věci v dlouhodobém horizontu, ví, čím nás 
obdaroval i kde je naše slabé místo. 
Ježíši, otevři mé uši, abych dnes rozeznal tvůj hlas, veď moje kroky, když nevím, jak dál, 
ukazuj mi, kde je život a ne jen přežívání,obnov mou důvěru v Tebe. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

4. neděle velikonoční                                                        22. duben 2018                

                         
                  O DOBRÉM PASTÝŘI (Jan 10, 11 – 18) 

 Pán Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Komu ovce 
nepatří a stará se o ně za peníze, ten když vidí přicházet vlka, utíká od ovcí pryč, aby se 
zachránil, a na ovcích mu nezáleží. Vlk potom ovce uchvátí a rozežene. Já jsem dobrý 
pastýř, znám své ovce a ony znají mne, jako mne zná Bůh Otec a já znám Boha Otce. Za 
své ovce dávám svůj život.“  
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ježíš je dobrý pastýř 
Pane Ježíši, tys o sobě řekl, že jsi dobrý pastýř, který zná své ovce a stará se o ně.  

Děkuji ti, že se staráš i o mě a o celou naši rodinu.  
Pomoz nám, ať dokážeme poznávat tvůj hlas a nikdy se ti nezatouláme. Amen. 

 
 



Pán Ježíš je náš dobrý 

pastýř. Jsme my ale jeho 

poslušné ovečky, nebo se 

pořád ztrácíme? Podívej se 

na obrázky dětí a vybarvi ty 

děti, které dělají Pánu Ježíši 

radost. 

 
 

 

 

 

 

 

Svatý Jiří (24. dubna) 
Všichni známe obraz, na kterém svatý Jiří bojuje s dra-
kem. Bývá zobrazován jako štíhlý rytíř na koni, nad ním 
vlaje korouhev, ladně a jakoby bez námahy bodá oště-
pem draka přímo do chřtánu. Drak symbolizuje ďábla a 
Jiří je pro nás příkladem statečného muže, který překo-
nal strach a s nadějí se pustil do boje, který ho mohl 
stát život. 
Kdo byl tento statečný Jiří? 
Křesťan Jiří žil kolem roku 300 a byl vojákem římské 
říše. Legenda vypráví, že tenkrát ohrožoval obyvatele města Silene drak, vynořoval se z jezera a 
jedovatým dechem otravoval město. Denně žádal jednu oběť zvířecí a jednu lidskou. Oběti byly 
vybírány losem. Lidé si zoufali. Jednoho dne los padl na královskou dceru. Tu se do celé záležitosti 
vložil Jiří a nabídl se, že město od draka osvobodí. 
Doprovodil princeznu na místo a čekal. Drak se objevil. Syčel a supěl, plival oheň a rozdupával 
všechno, co mu přišlo do cesty. Jiří pobodl koně, pokřižoval se a vyrazil neohroženě proti němu. 
Rozpřáhl se a přesným zásahem mu probodl hrdlo. Pak vyzval princeznu, aby drakovi vhodila na 
krk svůj pás. Jak to učinila, drak jako zázrakem zkrotl. Když ho potom přivedli do města, jednou 
ranou ho Jiří usmrtil. Vděčný král Jiřího obdaroval, ten však rozdělil všechno mezi chudé, pro sebe 
nechtěl nic. Přesvědčil je o tom, že draka přemohl jedině s pomocí Boží. Celé město proto přijalo 
křesťanskou víru. 
Za nějaký čas však propukla další pronásledování křesťanů. Tehdy byl Jiří zajat a nakonec usmr-
cen. Jeho svátek slavíme u nás 24. dubna. 
A co ty? Podařilo se ti někoho před něčím zachránit? 

 
         PRO DOSPĚLÉ                   

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem 
já uprostřed nich.” (Mt 18,20) 
Když se řekne povolání, většinou si představíme rozhodování, zda se staneme lékařem, učitelem 
nebo právníkem. V životě křesťana má ale tento pojem větší význam. Myslí se tím hledání toho, 
jakou nabídku dává Bůh každému člověku pro jeho život. A právě o tématu Hledání povolání a 
životní cesty nám podávali svědectví mladí lidé ze Slovenska z projektu Godzone. 
Vše začínalo v 16 hodin v našem kostele, kde jsme si nejen my biřmovanci mohli vyslechnout 
svědectví různých lidí, kteří svůj život odevzdali Bohu a s Jeho pomocí se vydali na svou cestu 
životem. Mezi jednotlivými svědectvími probíhaly chvály a přímluvné modlitby, celá akce byla 
nakonec završena společnou mší svatou. Každý si odtamtud odnesl něco jiného, každý těch pár 
hodin prožil jiným způsobem. Nejdůležitější však bylo, že jsme ten čas mohli trávit spolu s naším 
nebeským Otcem, který byl neustále s námi, vyslýchal naše prosby a odpovídal na naše volání. 
Není náhoda, že jsme na světě. Jsme tady proto, protože nás tu Bůh chce mít. „Bůh se pro Tebe 
rozhodl. V každé chvíli svého života si připomeň, že Bůh o Tebe stojí!” Po celý čas je s námi. I když 
se cítíme sami, život nás nenaplňuje, bloudíme, hledáme, všechno se nám sype pod rukama, a 
nevíme, kudy kam. Věřme, že pro nás má ale připravenou tu nejlepší cestu a volá nás k povolání. 
Někoho do manželství, někoho ke kněžství či jinému řeholnímu povolání, někoho ale i ke svobo-
dě. Ať už má s námi Pán jakýkoli záměr, ale my sami jsme ho ještě nenašli, odevzdejme Bohu naši 
budoucnost. Jak bylo řečeno ústy jedné dívky: „ Nepřijde to jako blesk z čistého nebe, ale pomalu. 
Dětskými krůčky.” Dejme Bohu čas a šanci. Jeho načasování je dokonalé! Pak se budou v našem 
životě dít velké věci… 
Na závěr bych chtěla za nás za všechny poděkovat těm, kteří pro nás tento program připravili, 
zejména vedoucím našich biřmovacích skupinek a otci Markovi. Také všem, kteří si přišli svědectví 
vyslechnout a strávit odpoledne nejenom s Bohem, ale i ve farním společenství. Pevně věřím, že 
se něco takové v naší farnosti neuskutečnilo naposled a že se v ještě větším počtu na podobné 
akci znovu potkáme.                                                                                                                                L.F. 
 

MODLITBA ZA POVOLÁNÍ 
Pany, Ty znáš mé srdce, mé touhy i má skrytá přání. 
Nyní Ti je chci všechny svěřit a odevzdat Ti svůj život:   
svou minulost Tvému milosrdenství, svou přítomnost Tvé 
spravedlnosti, svou budoucnost Tvé prozřetelnosti. 
Vždyť Ty sám nejlépe víš, jaká životní cesta je pro mě ta nejlepší. 
 
Sešli mi svého Ducha a dej mi pravou svobodu, 
abych dobře poznal/a své životní povolání a tak naplnil/a 
Tvou svatou vůli v pokoře a v pravdě. 
Dej mi sílu, abych s tvou pomocí dokázala naplnit 
 toto povolání v pokoji a s radostí. 
 
Neboť Ty jsi Bůh jediný, vševědoucí a všemohoucí,  
řídíš celý svět, žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
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