
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
7. 5. (PO) Za + rodiče Annu a Josefa Šenkeříkovy, s prosbou o dar zdraví pro ž. rod., Ne 88 
8. 5. (ÚT) Za + Andělu Havlíčkovou (1. výročí úmrtí), Ne 276 
9. 5. (ST) Za + Bohumila Řeháka, + syna Jaromíra, + rodiče Surých, ochranu a pomoc Boží 
  pro celou živou rodinu, Ne 9 
10. 5. (ČT) 7:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 65-ti let života Anežky, za + rodiče z  
  obou stran, za nemocnou osobu, s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží po- 
  žehnání pro celou živou rodinu, Ná 150 
.  18:30 Za + Petra a Aloise Pacíka, Františka a Marii Šánkovy, sestru Marii, švag-
  ra Josefa, ostatní příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 124 
11. 5. (PÁ) Za + manžele Novákovy, syna, 2 zetě a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 179 
12. 5. (SO) 7:00 Za + rodiče Františku a Josefa Fojtíkovy, za + Františku a syna Josefa  
  Chamajovy, Boží požehnání pro živou rodinu Chamajovou, Ne 363 
13. 5.  (NE) 7:15 Za + manžela, rodiče, prarodiče, příbuzné a celou živou rodinu, s  
  prosbou o pomoc a ochranu Boží a Panny Marie, Ne 114 
  9:00 1. Svaté přijímání 
  11:00 Za farníky  

OZNAMY:  6. Neděle Velikonoční 

Liturgický kalendář: Ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 
1. Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, po mších svatých budou v našem kostele májové pobož-

nosti, zveme zvlášť děti s básničkami. 
2.V pondělí bude mše svatá v DSS v Návojné ve 14.00 hod. 
3.Ve čtvrtek máme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté budou ráno v 7.00 hod. a večer 

v 18.30 hod. Ve čtvrtek bude také mše svatá v Naději v 9.00 hod.  
4.Příští neděli máme v naší farnosti první svaté přijímání. Mše svaté budou v 7.15, v 9.00 a 

v 11.00 hod. Nácvik dětí k 1. sv. příjímání bude v pondělí v 10.00 hod., v úterý v 15.00 hod. a ve 
čtvrtek v 15.00 hod. 1. svatá zpověď pro děti a rodiče bude v sobotu ve 13.00 hod. odpoledne. 
Průvod v neděli začneme od křížku u školy v 8.30 hod.  

5.Srdečné pán Bůh zaplať za dar na kostel. 
6.Děkuji za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina 

z Ned. Lhoty. Rodiče dětí prvopřijímajících se postarají o výzdobu v kostele a kolem kostela. 
7.Ohlášky: V sobotu 12. května v 10.30 hod. v našem kostele chtějí přijmout svátost manželství 

Petr Vaněk z Nedašova a Hana Bůbelová z Nedašovy Lhoty. Kdo by věděl o nějaké závažné pře-
kážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
„Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů…“ 
           
Bůh nás vysvobodil, abychom milovali druhé lidi. Proto nedovolme, aby nás lidé, kteří nám způ-
sobili bolest, ochromovali a bránili nám prožívat radost z lásky. Bůh ví, že je vždy riskantní dát 
někomu kus svého srdce, ale On nás stvořil, abychom se těšili z daru jedinečných přátelství. Vybí-
rejme si moudře ty, do nichž budeme investovat čas a energii, a těm, které milujeme, dopřejme 
svobodu selhat. Pamatujme, že nás nikdy nikdo nebude tak dokonale milovat, jako Bůh Otec. 
Pokud Mu odevzdáme svá zklamání, která vztahy provázejí, budeme moci svobodně dávat a 
přijímat bezpodmínečnou lásku. Většina lidí potřebuje lásku nejvíc, když si ji nejmíň zaslouží…  
       (Sheri Rose Shepherd, upraveno) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

6. neděle velikonoční                                                        6. květen 2018         
 
                                 
                                          LÁSKA (Jan 15, 9 - 17) 

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako můj Otec, Pán Bůh, miluje mě, tak i já miluji vás. 
Zůstaňte v mé lásce. Když budete zachovávat má přikázání, zůstanete v mé lásce. Stejně 
jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Mé přikázání zní: 
Milujte se navzájem, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přáte-
le položí svůj život. A vy jste moji přátelé. Už nejste moji služebníci, ale moji přátelé. A 
toto vám říkám: Milujte se navzájem.“ 

 
 
 
 

Nové přikázání 
Pane Ježíši, ty po nás  

nežádáš nic, co bys napřed 
sám neudělal.  

Chceš, abychom se měli  
navzájem rádi, jako jsi ty 

miloval nás. Jenže ty jsi pro 
nás ztratil život! Pomoz mi, 
Pane, abych uměl pro druhé 
ztrácet alespoň čas, úsměv, 

slovo, dobrý skutek.  
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 



ZE ŽIVOTA PANNY MARIE 
Před sebou máš obrázky ze života Panny Marie. Dokážeš o každém něco povyprávět? 
Seřaď je správně, tak jak šly události za sebou (podle Písma svatého). Písmenka v ro-
zích obrázků pak dosaď do tajenky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Smějeme se s Nezbedou  
 Dvě malá děvčátka si prohlíží obrázkovou publikaci o Bibli. Ta větší ukazuje na jeden 
z obrázků a povídá té druhé: „Vidíš, to je Maria s Ježíškem!“ „A kdepak je Ježíškův tatí-
nek?“ ptá se zvědavě ta menší. Ta větší se zamyslí: „Tatínek není na obrázku, protože 
právě Marii a Ježíška fotí!“ 
 Do nebe přilétne dušička. Je celá pomačkaná, v ruce ještě drží pokroucený volant. 
Přichází před soudnou stolici Boží a po chvilce přilétne její anděl strážný, celý udýchaný 
se omlouvá: „Já sice mám trénovaná křídla, ale on jel s tím Porshem tak rychle, že jsem 
mu zkrátka nestačil!“ 

         PRO DOSPĚLÉ  

 Myšlenka k evangeliu  
„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.” Toto je naprosto zásadní úkol, ke které-
mu nás Ježíš vyzývá. Bez toho nemůžeme žít správně křesťanský život. „Kdo nemiluje, 
Boha nepoznal, protože Bůh je láska.” Je důležité poznávat, jakou láskou nás Ježíš miluje 
a jakou miloval své učedníky. Když tu lásku nevidíme a nikdy jsme ji nepocítili, těžko 
můžeme stejným způsobem milovat. A stejně tak pokud my druhým neprojevíme 
opravdovou lásku, tak ani oni jí nebudou schopni. Ježíšova láska, které se máme učit i 
my, je extrémně velkorysá. Je jako hrnek plný kofoly - ať už do něj hodíme sladkou kost-
ku cukru nebo špinavý kamínek, ven vycákne vždy kofola. Stejně tak z Ježíšova srdce 
tryská stále láska, a to nejen když jeho lásku opětujeme, ale dokonce i když ho urážíme a 
ubližujeme mu. Takovéto srdce je jistým způsobem transformátor, do kterého jde 
všechno možné, dobré i špatné. Ale to špatné v sobě zadrží a promění to, takže ven jde 
jen to dobré. Když se podíváme na Ježíšův život, vidíme, že to tak skutečně je. Když si pro 
něj přišli vojáci, aby ho zatkli, a jeden z nich přišel Petrovým mečem o ucho, Ježíš ho 
uzdravil. Když Ježíše ukřižovali, on se za ně modlil.  
A jak reaguješ ty, když někdo hodí do tvého hrnku špinavý kamínek? 
                                                                                                                 Pavel Němec, student VUT Brno (upraveno) 

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

Růže krásná, jež rozkvetla jsi z nenadání; 

růže vzácná, ta, jež byla jsi Božím přáním. 

Rostla jsi s láskou a beze spěchu, 

rostla jsi pro Něj, jenž skrze tebe měl přijít dát lásku světu. 

A když nastal čas a On na svět přišel skrze tebe, 

přišel zasít do srdcí lidí lásku vzácnou, lásku z nebe. 

Léta plynula a z něj muž se stal 

a pro lásku, již všem rozdával, byl lidmi milován. 

Jenže člověk, to tvor zvláštní je... 

Láska Jeho už mu vzácná není, 

a tak jednoho dne jej na kříž přibije. 

Růže krásná, jež zrodila ses pro něj, aby žil, 

teď pod křížem klečí, pod křížem, kde její Syn svou duši ke svému Otci vypustil. 

Růže krásná, přimluv se u Syna svého za nás za lidi, za národy, 

ať sešle do srdcí všech Ducha svého, neboť srdce naše už zapomnělo na lásku Jeho. 


