
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
28. 5. (PO) Za Jana Novosáda, jeho + rodiče a sourozence z obou stran, s prosbou o  
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 110 
29. 5. (ÚT) Za + Augustina Ručka, syna Gustáva, + rod. Ručkovy a Fojtíkovy, NL 164 
30. 5. (ST) Za + Marii Fojtíkovou (1. výročí úmrtí), manžela Františka a rodiče z obou  
  stran, ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 37 
31. 5. (ČT) 7:00 za + Vojtěcha Diváckého, poděkování za dožití 60-ti let, za dar zdraví  
  a Boží požehnání pro rodinu Diváckou, Macháčovou a Patockou, Ne 323 
  18:00 Za farníky 
1. 6.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + rodiče Josefa a Františku Fojtíkovy, sourozence z obou stran,  
  Boží požehnání pro živou rodinu Mikuškovou, Ne 48 
2. 6. (SO) 7:00 Za Marii Hořákovou a rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou  
  rodinu, Ne 217 
3. 6.  (NE) 7:15 Za Františka a Františku Bartošákovy, rodiče z obou stran, zetě, duše v 
  očistci, ochranu a pomoc Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 69 
  9:00 Za + rodinu Zvonkovou a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 346 
  10:30 Za farníky, zvláště za živé a + 65-níky 

OZNAMY:  Neděle Nejsvětejší Trojice 

Liturgický kalendář: Ve středu Památka sv. Zdislavy 

                         Ve čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ                      

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

2. Ve čtvrtek na slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer v 18.00 hod. 
Po večerní mši svaté bude procesí po naší farnosti. Zveme krojované, také děti, které letos při-
jaly první svaté přijímání, a vás, kteří můžete. 

3. Tento týden máme první pátek. Zpovídat budeme ve středu v Návojné, ve čtvrtek 
v NedašovéLhotě a v pátek v Nedašově.  

4. Na první pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod a večer v 18.30 hod., po večerní mši svaté 
bude lectio divina. 

5. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli do sbírky na církevní školy z minulé neděle. 
6. Děkuji za úklid kostela minulý týden 3. skupině Návojné. Příští týden bude uklízet skupina 

z Nedašovy Lhoty.  
7. V neděli 10. 6. připravuje Valašský soubor Závršan pouť krojovaných na Svatý Hostýn. Přihlásit 

se můžete v zákristii. 
8. V sobotu 2. 6. v 11.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Miroslav Holba 

z Nedašova a Ilona Šánková také z Nedašova. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji 
nahlásí na faře. 

9. Zastupitelé Obce Nedašov vás zvou na divadelní představení pro děti "Jak bylo, když nebylo", 
které se bude konat dnes v 15:00 hodin v Kulturním domě Nedašov. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
„Nejsi-li svobodný vůči majetku, musíš k němu zaujmout odstup a prosit Pána. Pokud ti Pán dal 
majetek, pak proto, abys rozdával druhým a v jeho jménu prokazoval dobro druhým. Majetek 
však má schopnost nás svádět a podlehneme-li tomuto svodu, staneme se otroky majetku.“. 

(papež František) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

Nejsvětější Trojice                                                            27. květen 2018         
                                           

          
    JDĚTE A KŘTĚTE VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO (Mt 28, 16 - 20) 
 Jedenáct zbylých učedníků se sešlo po Ježíšově vzkříšení na hoře v Galileji. Tam dříve 
sedávali se svým Mistrem a on je zde učil. Dával jim různá ponaučení, jak žít správně svůj 
život, aby se líbili Bohu a aby byli šťastni. I tentokrát se mezi nimi Pán Ježíš objevil. Na 
rukou a na nohou měl rány po hřebech. Ti, kteří ho poznali, začali se mu klanět, ale ně-
kteří měli pochybnosti, že je to skutečně on. Ježíš k učedníkům přistoupil a řekl: „Dostal 
jsem od Boha Otce veškerou moc na nebi a na zemi. Jsem váš král a nyní vás posílám do 
celého světa. Jděte a vyprávějte všude, co jsem vás učil. Křtěte tyto nové učedníky ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého. A nebojte se, neboť já budu všude s vámi až do kon-
ce světa.“ 

 

 

 

 

Nejsvětější Trojice  

Pane Ježíši, před svým  

nanebevstoupením jsi dal 

učedníkům úkol, aby šli ke 

všem národům a křtili je 

ve jménu Otce i Syna  

i Ducha Svatého.  

Děkuji ti, že i já jsem směl 

přijmout toto znamení  

Nejsvětější Trojice. Sláva 

Otci i Synu  

i Duchu Svatému.  

Amen. 

 
 
 
 
 



Pán Ježíš nám v dnešním evangeliu slíbil, že bude stále s námi 
Když se David narodil, rodiče ho brzy nechali pokřtít. Tak začala jeho cesta životem 
s Pánem Ježíšem.  Vezmi pastelku, začni u křtu a vyznač bludištěm Davidovu cestu 
životem až k Bohu, který nás čeká v nebi. 

Jaké je to mít staršího bratra? Má někdo z Vás staršího bratra? Když mě chrání, hraje si 
se mnou, vozí mě na kole, čte mi, vymýšlí zábavu, je to bezvadné. Když by si se mnou 
nechtěl hrát, zlobil se na mě a ubližoval mi, to by bylo úplně špatné. Takže mít dobrého 
staršího bratra je vynikající. 
Dnes je svátek Boží Trojice, svátek Boha Otce, který je mým tatínkem a který mi posílá 
svého Ducha, protože mě má rád a protože chce, abych nežil s „vybitými baterkami.“ 
Poslal nám lidem i svého Syna Ježíše. Mám Boha tatínka, jsem jeho syn nebo dcera, Ježíš 
je jeho syn, to znamená, že Ježíš je můj??? Bratr. Náš tatínek Bůh si nás z lásky vybral za 
své děti a dal nám tak i bezvadného, nejlepšího staršího bratra.                                        
Toho nejúžasnějšího - Ježíše.                                      (Pastorace.cz, Vyskočilová Ludmila, upraveno) 

          PRO DOSPĚLÉ  

„Tajemství Trojice je nepochopitelné, a přece tak prosté.” 
Říká se, že tajemství Nejsvětější Trojice je nepochopitelné, a snad tomu tak doopravdy je. A přece 
je tak prosté, když ho žiješ! 
Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo jasnější a pravdivější. Čím by byl Otec bez Ježíše? A čím by 
byl Ježíš bez Otce? A kde by byla plnost a láska bez Ducha, který je spojuje? Který ze tří činí jed-
no? Zamysleli jste se někdy nad Ježíšovým výkřikem v noci? Nad jeho modlitbou v poušti či v 
Getsemanech? Kdyby nebylo Otce, který mu odpovídá, co by mu vlastně zbylo - a co by zbylo 
nám? Jak hrozná by musela být osamělost Boha uzavřeného do své děsivé jednoty! Avšak Ježíš 
vykřikl a Otec mu odpověděl. 
A jejich věčná jednota, to je Láska. Jakou radostí je Duch! Ze tří činí jedno a v této znovunalezené 
jednotě spočívá veškerá Boží blaženost! Všechno je jeden, všechno jsou tři. V jednotě se dáváme 
do pohybu, avšak v Trojici objímáme Boží plnost. Dokonalost je v Trojici. Já, Ty, Láska. Otec, Syn, 

Duch. Duch je objetí, které činí ze tří jedno a obdarovává Tě radostí z této jednoty.                                                                                 
                                                                              (Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem) 

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

Maria, Paní má, tys královna má jediná. 

Své srdce na dlani chci ti dát  

a přitom si vroucně přát… 

Ať každá duše na světě vzývá jméno Tvé, 

jméno, jež je tak nádherné. 

Ať každé srdce na této planetě  

poklekne před srdcem Tvým, 

před srdcem naším hříchem zraněným. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MÁJOVÁ POBOŽNOST  

NA STRÁNI  
V krásný úterní podvečer  
22. května 2018 byla slavena 
mše svatá a májová pobožnost 
u kříže na Stráni v Návojné.  
Zúčastnili se jí věřící ze všech 
tří farních obcí a mši sloužil  
P. Marek Martiška. Prostranství 
kolem kříže bylo předem 
vhodně upraveno pracovníky 
návojské obce, za což jim patří 
upřímné poděkování.                     
 (A.N.) 
 


