
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
14. 5. (PO) Za + Anežku Prekopovou, manžela Milana a rodiče z obou stran, ochranu a 
  pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 328 
15. 5. (ÚT) Za + Anežku Holbovou (1. výročí úmrtí) a Boží požehnání pro celou ž. r., Ne 30 
16. 5. (ST) Za + Josefa Macháče, syna Josefa, sourozence, za rodiče z obou stran, rodiče  
  Lysáčkovy, za duše v očistci, za pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou  
  rodinu, Ne 248 
17. 5. (ČT) Za + rodiče Aloise a Anežku Fojtíkovy, jejich + příbuzenstvo a za živé rodiny  
  Fojtíkovy a Švachovy, NL 121 
18. 5. (PÁ) Za + Jozefa Fojtíka, za + manželku, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu  
  Fojtíkovou, Ne 80 
19. 5. (SO) 7:00 Za + Františka Tomečka (1. výročí úmrtí) a za + manželku Marii, + rodiče 
  Ptáčkovy, ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, Ne 211 
20. 5.  (NE) 7:15 Za věřící z Návojné 
  9:00 Za mládež z Návojné 
  10:30 Na poděkování za 70 let života a 50 let manželství, s prosbou o ochranu 
  a pomoc Boží a požehnání pro celou rodinu Pacíkovou 
 

OZNAMY:  7. Neděle Velikonoční 

Liturgický kalendář:    V pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola 
   Ve středu Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
   V neděli Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

1. Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Zveme na májové pobožnosti po mši svaté, zvlášť zve-
me děti s básničkami. Celý tento týden zveme do kostela na mši svatou děti, které přijaly první 
svaté přijímání. 

2. Ve středu po mši svaté bude setkání maminek a babiček, které se modlí za svoje děti a vnuky. 
3. V pátek po mši svaté bude setkání biřmovanců, skupinka o. Marka. 
4. V sobotu v 19.00 hod. budeme mít vigilie - mši svatou ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Jste 

srdečně všichni zváni. 
5. Srdečné pán Bůh zaplať za dar na kostel. 
6. Příští týden bude sbírka na církevní školy. 
7. Srdečné pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do sbírky na elektřinu z minulé neděle. 
8. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 3. 

skupina z Nedašova.  
 

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

 Nebe a země 
„Zodpovíš-li tuto otázku,“ říká profesor teologie studentovi, „dostaneš plný počet bodů. Takže: 

Jaká je vzdálenost nebe od země?“ 

Student chvíli přemýšlí a pak vystřelí odpověď: „Pětadvacet dní.“ 

Profesor se podiví: „Jak jsi k tomu dospěl?“ 

„Ježíš přece řekl: Já odcházím, ale nenechám vás samotné. Pošlu vám Ducha Utěšitele. A přesně 

za padesát dní po Velikonocích, na Letnice, posílá svého Ducha Svatého. Tak to je přesně dvacet 

pět dní tam a dvacet pět dní zpátky,“                                                              (z knihy V ráji bude veselo) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

7. neděle velikonoční                                                       13. květen 2018         
 
                                 
                      MODLITBA ZA UČEDNÍKY (Jan 17, 11b - 19)  

Když Pán Ježíš domluvil všechno, co chtěl učedníkům říct, podíval se k nebi a začal se za 
učedníky modlit: „Otče, prosím tě za své učedníky. Dej, ať jdou vždycky za tebou. Ať v 
sobě mají hodně radosti, která vychází ze spojení s tebou. Já teď odcházím k tobě, ale 
oni zůstanou na zemi. Prosím, chraň je ode všeho zlého.“ 

Ježíš nás posílá do světa 
Pane Ježíši, ty ses modlil k nebeskému Otci za ty, které jsi zanechal ve světě. To jsme i 
my, Pane! Děkuji ti, že nám dáváš své slovo a chráníš nás od zlého. Pomoz mi a veď 

mne, abych ve světě dával dobrý příklad a obstál s čistým srdcem. 
Amen. 



 

         PRO DOSPĚLÉ  

Nepřibližovat se k ďáblu, i když je už odsouzen  

(papež František) 
„K ďáblovi se nesmíme přibližovat, ani s ním vést 
dialog. Je sice přemožen, ale je nebezpečný, pro-
tože svádí a jako vzteklý pes pokouše každého, 
kdo jej pohladí,“ řekl papež František v homilii při 
ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Kázal o tom, jak 
se chránit před šalbami Zlého.  
Podnět si vzal z evangelia (Jan 16,5-11), ve kterém 
Ježíš mluví o seslání Ducha svatého, který »usvěd-
čí svět ze soudu: že vládce tohoto světa je už 
odsouzen«. „Mohli bychom říci, že vládce tohoto světa čili ďábel umírá. V každém případě je 
odsouzen, ale je to svůdce, a my se, bohužel, rádi necháváme klamat“ - konstatoval Petrův ná-
stupce. 
„Ďábel má tuto schopnost, je schopen svádět. Proto je těžké pochopit, že je poražen, neboť se 
prezentuje se značnou mocí. Slíbí ti spoustu věcí, obdaruje tě překrásně zabalenými dary, ale ne-
víš, co je uvnitř. Obal je však hezký. Svádí nás takovýmto balíčkem, aniž by nám dal spatřit, co je v 
něm. Dovede své návrhy předkládat naší marnivosti a zvědavosti.“ 
„Lovci říkají“ - pokračoval papež - „že není radno přibližovat se k umírajícímu krokodýlovi, protože 
ještě dovede zabít jediným úderem ocasu. Podobně nebezpečný je ďábel. Všechny jeho návrhy 
jsou lež a my pošetilci jim věříme. Ďábel je obrovský lhář, otec lži. Umí dobře mluvit, umně opěvu-
je, aby obelhal. Je poražený, ale předstírá, že vítězí. Jeho světlo oslňuje jako ohňostroj, ale pomíjí 
a hasne. Avšak Pánovo světlo je mírné a nepomíjivé.“ 
„Ďábel,“ - řekl dále papež - „nás svádí, dovede se dotknout naší marnivosti a zvídavosti, a my na 
všechno naletíme, podlehneme pokušení. Ačkoli poražený, je tedy nebezpečný. Před ďáblem se 
musíme mít na pozoru,“ - poznamenal papež a vybídl k bdělosti, modlitbě a půstu. Jen takto, jak 
doporučuje Ježíš, se přemáhá pokušení. „Zásadní je nepřibližovat se k ďáblu, protože je jako 
vzteklý a rozzuřený pes, který je sice přivázán, ale není radno jej hladit, protože kouše.“ 
„Pokud vím, že se duchovně přibližuji k onomu myšlení, oné vůli a přikláním se tam či onam, přibli-
žuji se vzteklému, uvázanému psu. Prosím, nedělejte to! Někdo řekne: »Mám těžké zranění...« - 
Kdo ti je udělal? »Pes.« - A byl uvázán? - »Ano, šel jsem jej pohladit«. - Máš tedy, cos chtěl. - Nikdy 
se nepřibližujme proto, že je uvázán. Nechme jej uvázaného tam.“ 
Musíme se vyvarovat vedení dialogu s ďáblem, což však neučinila Eva, která se domnívala, že je 
velká teoložka, a padla. Ježíš si tak nepočíná. Na poušti odpovídá pokušiteli Božím Slovem. Vyhání 
démony, někdy se jich zeptá na jméno, ale nevede s nimi dialog. S ďáblem se dialog nevede, pro-
tože jinak nás přemůže. Je inteligentnější než my. Předstírá, že je andělem světla, ale je andělem 
 tmy, andělem smrti“ - upozorňoval papež. 
„Je odsouzený, poražený, spoutaný a dokonává, ale je schopen vraždit. My se máme modlit, činit 
pokání, nepřibližovat se k němu a nevést s ním dialog. A nakonec jít za matkou, jako děti. Když 
mají děti strach, jdou za maminkou... například, když mají zlé sny. Jděme za Madonou, Ona nás 
střeží. Církevní otcové, zvláště ruští mystici říkají, že v duchovních zmatcích je třeba se utíkat pod 
plášť Matky Boží. Jděme za Matkou. Ona kéž nám pomáhá v tomto boji proti poraženému, připou-
tanému psu, abychom zvítězili.“ 
                                                                                                                                            (radiovaticana.cz) 


