
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
4. 6. (PO) Za + rodiče Jelínkovy, syna Františka a jeho manželku, ostatní + příbuzné, 
  duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ná 46 
5. 6. (ÚT) Na poděkování za dožití 85 let a ochranu a pomoc pro živou rod., Ne 344 
6. 6. (ST) Za + Jana Řeháka, + rodiče, bratry, švagry, za + řeholního bratra,  
  s prosbou o pomoc a ochranu Boží požehnání pro živou rodinu, NL 151 
7. 6. (ČT) Za + Josefa Šenkeříka, jeho + rodiče a + bratra, + rodiče Šuráňovy, jejich 
  dva + syny, + dceru a + vnučku a vnuka, Ne 246 
8. 6. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Františku a Josefa Skřekovy a + zetě, s prosbou o  
  ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 70 
9. 6. (SO) 7:00 Za + Františka a Marii Šánkovy, sestru Marii, švagry Petra a  
  Josefa, + Aloise Kolínka, dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rod., Ná 42 
10. 6. (NE) 7:15 Za živou a + rodinu Fojtíkovou a Košsovou, NL 51 
  9:00 Za + Ludmilu Mišovou, její živou a + rodinu, Ne 241 
  10:30 Za + rodiče Kolínkovy, + prarodiče, + sourozence a + švagry a  
  ostatní příbuzné, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu  
  Vaňkovou a Kolínkovou, Ne 180 

OZNAMY:  9. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář: V úterý Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

                         V pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

                        V sobotu Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

1. V pondělí bude mše svatá ve 14.00 hod. v  DSS v Návojné. 
2. V úterý bude mše svatá v 9.00 hod. v Naději.  
3. V pátek na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Pana Ježíše bude jenom jedna mše svatá 

večer v 18.30. 
4. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude 

uklízet 4. skupina z Nedašova.  
5. V neděli 10. 6. připravuje Valašský soubor Závršan pouť krojovaných na Svatý Hos-

týn. Přihlásit se můžete v zákristii. 
6. Zapisování úmyslů mší svatých (na druhé pololetí) bude 12. června odpoledne 

v 15.00 hod. na faře. 
7. Poutníci do Polska ať přijdou po mši svaté do zákristie. 

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

Když je přítomen Duch Svatý, něco se 

vždycky stane. Tam, kde vane Duch svatý, 

věci nejsou nikdy v klidu. 

                                                                              (papež František) 

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

9. neděle v mezidobí                                                         3. červen 2018         
                                           

          
Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové 
mu řekli: „Proč dělají, co se v sobotu nesmí?“ Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udě-
lal David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl 
posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině?“ A řekl jim: „Sobota je 
pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!“ Ježíš 
pak opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Farizeové dávali na 
Ježíše pozor, zda ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. On tomu člověku s ochr-
nulou rukou řekl: „Vstaň, pojď doprostřed.“ Pak se Ježíš farizeů zeptal: „Smí se v sobotu 
jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?“ Ale oni mlčeli. Zarmoucen nad 
zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu člověku: „Vztáhni svou 
ruku!“ Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku. Farizeové šli ihned ven a s herodovci se proti 
němu radili, jak by ho zahubili. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkusme si 
Sobota je pro Židy tímtéž, čím pro nás neděle - velkým Božím darem. Zkus se sám nebo 
společně se sourozenci nebo kamarády zamyslet, jak byste „dobro neděle“ mohli roz-
množit pro ty, kdo jsou kolem vás, a zkuste to. Můžete připravit něco dobrého k jídlu, 
někomu pomoci s přípravami na neděli, zorganizovat zajímavý výlet nebo program… 

Můžete se pak vzájemně sdílet a inspirovat pro další týdny. 



 Smějeme se s Nezbedou 

Z Afriky došel do domovského kláštera po čase opět dopis jednoho otce misionáře.  
Bratr s ním pospíchá k otci opatovi: „Ctihodný otče, náš otec Placidus si už opět stěžuje 
na nedostatek vody v poušti.“ 
„No, to přece dělá v každém dopise.“ 
„To jo, ale tentokrát je známka přišitá nití.“ 

          PRO DOSPĚLÉ  

U ohně 
Jednou přišel za Ježíšem nějaký člověk: „Mistře, vím, že přicházíš od Boha a že nám ukazuješ 
pravou cestu. Ale tvoji následovníci se mi nelíbí. Skoro vůbec se neliší od ostatních lidí – nežijí 
vždycky ve shodě a lásce, hádají se, někteří provozují nečisté obchody… Chtěl bych Tě následovat, 
ale přitom nechci mít nic společného s těmi takzvanými apoštoly!” 
Ježíš ho pozorně a s láskou vyslechl. „Poslyš, povím ti jeden příběh. Několik lidí sedělo pospolu a 
povídalo si. Když nastala noc, postavili do hranice dřevo a zapálili oheň. Seděli jeden vedle druhé-
ho, tiskli se k sobě a oheň jim barvil tvář do červena. Jeden z nich však najednou nechtěl být 
s ostatními u jednoho ohně, odešel o kus dál, kde byl sám. Vzal si z ohně kus větve, která nejsilně-
ji hořela, a šel si sednout dál od ostatních. Jeho kus dřeva zpočátku nádherně hořel a sálal teplo, 
ale po chvíli začal oheň slábnout a uhasínal. Muže, který seděl o samotě, začala pohlcovat tma. 
Třásl se nočním chladem. Pak se na chvíli zamyslel, zvedl se, vzal svůj kousek dřeva a přinesl ho 
zpátky ke hranici svých přátel. Jeho kousek dřeva hned vzplanul a oheň se na něm znovu rozho-
řel. Zahřál se a zář ohně se odráželo od jeho tváře.” 
Ježíš se usmál a posléze dodal: „Kdo chce ke mně patřit, bude u ohně spolu s mými přáteli. Proto-
že já jsem přišel, abych na zem přinesl oheň, a hlavně si přeji, aby plál co nejvíc…” 
A právě to je Církev – je to záruka, že jsme blízko ohně.  
                           (Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše)  

 
Pokora 
Pokorní lidé nejsou ti, kdo se sami činí malými, kteří se poníženě schovávají před jakoukoli odpo-
vědností a úkolem, protože si nevěří. Nejsou to lidé shrbení, kteří se v hrbaté pokoře sami ponižu-
jí. Jsou to lidé, kteří mají odvahu stát si za svým a být přitom skromní. Vědí, že všechny propasti 
světa se skrývají také v nich samých.  
Proto nikoho neposuzují a neodsuzují. Protože se sklonili k zemi, půdě (pokora se latinsky řekne 
humilitas – od slova humus, půda), v níž je pravda, mohou se stát anděly pokory, kteří napřimují 
skrčené a zlomené.  
           (Petr Weissman, Poděkování za každý den) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zasvěcení domova Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 
Panno Maria, naše Matko, toužíme, aby se náš domov stal místem bezpečí, lásky a přijetí, 
a byl prostředím, kde skrze vzájemné vztahy porosteme ve svatosti a v poznávání Boha. 
Ve tvém Neposkvrněném Srdci našel Bůh zalíbení, stala ses novou Archou úmluvy 
a ve tvém těle začal Bůh v plnosti přebývat mezi námi. 
Proto tvému Neposkvrněnému Srdci zasvěcujeme svůj domov. 
Dej, ať do něj můžeme vcházet a přebývat v něm jako ve stánku setkávání, 
ať ho můžeme prožívat jako bezpečné místo a prostředí, 
kde nemá místo nepřítel spásy a kde Pána budeme vnímat jako Emanuele – Boha mezi námi. 
Daruj nám radost a pokoj v Duchu Svatém, ochraňuj nás před každým zlem a nebezpečím, 
ať se náš domov stane místem přijetí, života, opravdového přátelství, 
lásky a milosrdenství, aby v nás Bůh mohl růst a jednou nás 
všechny přivedl do věčného příbytku v nebi. 
Amen. 


