
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
21. 5. (PO) Za + Annu Mikuškovou (1. výročí úmrtí), manžela a 2 dcery, ochranu Boží pro  
  živou rodinu, Ne 264 
22. 5. (ÚT) Májová mše svatá v přírodě - za živé a zemřelé kněze, kteří působili a působí v  
  naší farnosti 
23. 5.  (ST) Za + Josefa Surého, dvoje rodiče a příbuzné z obou stran, Ne 262 
24. 5. (ČT) Za + Františka Šenkeříka, + bratra, + švagry a + rodiče z obou stran a živou rodi-
  nu Šenkeříkovou, Ne 85 
25. 5. (PÁ) Za nedožitých 95 let Anežky, + manžela Karla, syna Karla, zetě Stanislava, + rodi-
  če Poláchovy a děti, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou  
  rodinu, Ne 31 
26. 5. (SO) 7:00 Za + Anežku a Jaroslava Fojtíkovy, + zetě Josefa, s prosbou o dar zdraví 
  a Boží požehnání pro celou živou rodinu Fojtíkovou, Ne 198 
27. 5. (NE) 7:15 Za + rodinu Juřicovou a + rodinu Fojtíkovou a duše v očistci a dar zdraví 
  pro rodinu Fojtíkovou, Ne 258 
  10:00 Poutní mše svatá u kapličky Nejsvětější Trojice v Návojné 

OZNAMY:  Seslání Ducha Svatého 

Liturgický kalendář: 
                       Ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze 
                       V sobotu Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
                      V neděli Slavnost Nejsvětejší Trojice 

1. Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Zveme na májové pobožnosti po mši svaté, zvlášť zve-
me děti s básničkami.  

2. V úterý bude mše svatá v Návojné na stráni, pokud bude zlé počasí, bude mše svatá v kostele. 
3. Ve středu bude po večerní mši svaté ve 20.00 hod. setkání ekonomické rady. 
4. V pátek po mši svaté budou chvály. 
5. Příští neděli na Slavnost Nejsvětější Trojice máme pouť v Návojné. Mše svaté budou ráno 

v 7.15 hod. v kostele a v 10.00 hod. u kapličky v Návojné. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel. 
7. Děkuji za úklid kostela minulý týden 3. skupině Nedašova. Příští týden bude uklízet 3. skupina 

z Návojné.  

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

 

MODLITBA MAMINKY 

Pro nezamhouřené noci dej mi, Pane, sílu, 

pro uspěchaná rána dej mi, Pane, trpělivost, 

pro stále stejné dny dej mi, Pane, vděčnost, 

pro mé ukřičené děti dej mi, Pane, radost, 

pro mého unaveného muže dej mi, Pane, lásku 

a pro mé sobecké srdce dej mi, prosím, pokoru, 

ať smím být tvým nástrojem pokoje. 

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

Boží hod svatodušní                                                      20. květen 2018         
                                           

          
1. čtení:                    SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Sk 2, 1 – 11) 

Když nastaly letnice (to je velký židovský svátek), sešli se všichni apoštolové společně 
pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr. Nad hlavami 
apoštolů se objevily ohnivé jazyky. Všichni byli naplněni Duchem svatým. K domu, kde 
apoštolové byli, přiběhlo mnoho lidí. Apoštolové jim vyprávěli o tom, že Pán Ježíš vstal 
z mrtvých. Lidé kolem se velice divili, když apoštoly slyšeli. Všichni jim totiž rozuměli, i 
když se spolu jinak nemohli domluvit. Mluvili totiž každý jinou řečí. To Duch svatý dával 
apoštolům schopnost, aby mluvili cizími jazyky.  

Evangelium:        PŘÍMLUVCE, DUCH SVATÝ (Jan 15, 26 – 27; 16, 12 - 15) 

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Až budu v nebi u svého Otce, pošlu vám 

Přímluvce, Ducha svatého. Ten vám pomůže pochopit, všechno, co jsem vám říkal. Chtěl 

bych vám toho říct ještě mnoho, ale teď byste to nepřijali. Ale až k vám přijde Duch sva-

tý, všechno vám řekne. On mě oslaví.“ 

 

Seslání Ducha Svatého 

Pane Ježíši, když ses po svém 

zmrtvýchvstání objevil uprostřed 

učedníků, řekl jsi: „Pokoj vám!“ 

„Přijměte Ducha Svatého!“ 

I my potřebujeme Ducha Svatého, 

a proto prosíme: 

Přijď, Duchu Svatý, 

naplň srdce svých věrných  

a zapal v nich oheň své lásky! 

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 



SVATODUŠNÍ SVÁTKY 
Když se apoštolové shromáždili po Ježíšově nanebevstoupení a společně se modlili za 
seslání Ducha Svatého, slavili zrovna židé v Jeruzalémě svátek - děkovali za polní úro-
du. Dodnes označení tohoto svátku používáme vedle názvu „svatodušní svátky“ také 
pro slavnost Seslání Ducha Svatého. Jak zní tento název? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verunka chtěla udělat někomu 
radost. Chtěla potěšit své mladší 
sourozence, a tak jim napsala a 
nakreslila pohádku. Pomoz jí 
vybrat, co je k tomu potřeba. 
 

          
 
 
 
 

          PRO DOSPĚLÉ  

Myšlenka k evangeliu 

Vrcholí velikonoční doba a církev nám k dnešní slavnosti Seslání Ducha svatého nabízí 
úryvek z Janova evangelia, ve kterém Ježíš říká, že nám dá svého Ducha, který nás uvede 
do celé pravdy, Ducha, který o Něm vydá svědectví. A také to, že i my máme o Něm - 
Ježíši - vydávat svědectví. Svědectví však mohu vydávat pouze o tom, koho důvěrně 
znám z vlastní zkušenosti, kdo je mi blízký, komu věřím. A jak teda mohu Ježíše opravdu 
poznávat, kde se s ním mohu osobně setkávat, aby se mi stal skutečně osobně blízkým, 
abych o něm mohl/a svědčit svým životem? S pomocí Ducha svatého mohu poznávat 
Ježíše z Písma, mohu se s Ním setkávat v Eucharistii. A On mě bude postupně proměňo-
vat… Jde jen o to, najít si denně čas na chvíli ztišení úryvkem z Písma svatého (aspoň 15 -
20 minut) a třeba nejen v neděli prožít mši svatou (případně adoraci před Eucharistii). A 
hlavně dát Ježíši prostor, aby ke mně mohl mluvit. Skrze Písmo, obraz, jiného člověka, 
nebo skrze vnitřní dotek, vnuknutí. Dáme-li Bohu čas a prostor v našem životě, začne 
mluvit a začne konat, potřebuje pouze naše svolení. Ježíš Svého Ducha nikomu neodmít-
ne, tak o Něj prosme dnes, v den Letnic, ale i každý den. Prosme o Ducha a vezměme si 
Písmo, prosme a setkejme se s Ježíšem v Eucharistii. Ježíš nás bude proměňovat a pove-
de nás k Otci. A my o Něm budeme vydávat svědectví - svým chováním a jednáním, svý-
mi postoji, svými životními hodnotami.  
                               (s. Františka Kadlíčková, Kongregace sv. Cyrila a Metoděje, upraveno) 

Bez Ducha svatého by... 
 Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou 

osobností. Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich 
životech. 

 Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem. S Duchem svatým křesťanská 
víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích. 

 Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou. S Duchem svatým se Bible stává 
Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace. 

 Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací. S 
Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem. 

 Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií. 
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu. (Křesťan je biřmováním 
označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu a stává se 
”vojákem církve Kristovy.”)  

 Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem. S Duchem 
svatým se liturgie stává setkáním s Bohem. 

 Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí. S Duchem svatým se 
stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla. 

 Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností. S Duchem svatým se 
charita stává osvobozující pomocí.     
Duch svatý se nabízí každému!                                                  (www.pastorace.cz)       

http://www.pastorace.cz/

