
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
11. 6. (PO) Na poděkování za 90 let života, + manžela, duše v očistci, ochranu a  
  pomoc Boží pro živé rodiny, Ná 40 
12. 6. (ÚT) Za + Václava Vaňka, příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 12 
13. 6. (ST) 7:00 Poděkování za 40 let manželství, + bratra a dar zdraví pro celou 
  živou rodinu, Ne 183 
14. 6. (ČT) Za + manžela, jeho + otce, + rodinu Martiškovou a Masaříkovou, ochranu 
  a pomoc Boží pro rodinu Kolínkovou, Ne 185 
15. 6. (PÁ) Za + Aloise Fojtíka, rodiče Macháčovy, bratry, švagry, duše v očistci a  
  Boží ochranu pro živou rodinu, Ne 327 
16. 6. (SO)  7:00 Za + rodiče Valentovy, + dceru a 2 syny a duše v očistci, Ná 84 
17. 6. (NE) 7:15 Za + manžela, + rodiče Vaculíkovy, + bratra Františka, + rodiče   
  Myšákovy, + manžele Koláčkovy, Ne 223 
  9:00 Poděkování za dožití 55 let, dar zdraví a ochranu Panny Marie  
  pro rodinu Holbou, Ne 13 
  10:30 Za farníky 

OZNAMY:  10. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář:  
         V pondělí Památka sv. Barnabáše, apoštola 
         Ve středu Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve                

1. V úterý bude mše svatá v 7.00 hod.  
2. V úterý odpoledne v 15.00 hod. se budou na faře zapisovat úmysly na druhé pololetí.  
3. Ve středu ráno bude mše svatá v 7.00 hod ráno, odpoledne zveme na Fatimskou po-

božnost do Brumova. 
4. V pátek bude mše svatá v 7.00 hod. večer v 19.15 hod. bude v kostele setkání biřmo-

vanců, skupinka otce Marka. 
5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 

4. skupina z Návojné.  
6. V sobotu 16. 6. v 11.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Michal 

Horák, Brno-Židenice a Klára Švachová, Nedašov. Kdo by věděl o nějaké závažné pře-
kážce, ať ji nahlásí na faře. 

7. V sobotu 16. 6. ve 13.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Michal 
Klíč, Brno - Bosonohy a Radka Macháčová, Nedašov. Kdo by věděl o nějaké závažné 
překážce, ať ji nahlásí na faře. 

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

Byla založena emailová adresa zavrsacek@seznam.cz. Pište nám, prosíme, svoje při-
pomínky, nápady, co by nemělo v našem Farníčku chybět, pozvánky nebo svědectví, se 

kterými se chcete podělit s ostatními. Ale také pokud máte nějaké dotazy  
ohledně našeho kostela, farnosti, svátostí, aj. Děkujeme. 

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

10. neděle v mezidobí                                                      10. červen 2018         
                                           

          
                             PÁN JEŽÍŠ A JEHO PŘÍBUZNÍ (Mk 3, 20 - 35) 
Když Pán Ježíš učil lidi, objevili se někteří, kteří o něm tvrdili: „ Je posedlý Belzebubem, 
vládcem zlých duchů! To s jeho pomocí zlé duchy vyhání.“   Pán Ježíš si je zavolal a řekl 
jim: „Jak může satan vyhánět satana? Když v nějakém království bojují jedni proti dru-
hým, s takovým královstvím to špatně skončí. Tak ani satan nemůže bojovat sám proti 
sobě.“ Pak za ním přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavo-
lat. Lidé, kteří seděli kolem Pána Ježíše mu říkali: „Tvoje matka a příbuzní jsou venku a 
ptají se po tobě.“ Pán Ježíš jim ale odpověděl: „Kdo je moje matka a mají příbuzní?“ Roz-
hlédl se kolem sebe, podíval se na ty, kteří tam seděli a řekl: „To je má matka a to jsou 

moji příbuzní! Každý, kdo 
dělá to, co chce Pán Bůh, to 
je můj bratr i sestra i mat-
ka.“ 
 

 

 

 

Jsme Boží rodina 

Pane Ježíši, tys řekl,  

že všichni, kdo plní Boží vůli 

a zachovávají Boží  

přikázání, jsou jednou  

velkou Boží rodinou.  

Pomoz nám, abychom se 

měli navzájem opravdu 

rádi a pomáhali si.  

Amen. 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

V dnešním evangeliu jsme četli o tom, 

kdo je příbuzný Pána Ježíše.  

Je to ten, kdo se mu podobá svým  

chováním. I někteří lidé na obrázku jsou 

spolu příbuzní.  

Spoj dvojice lidí, kteří jsou si v něčem 

podobní. 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Péťa prožil rušný den. 

Mnohokrát se musel rozhodovat, 

jak se má zachovat. 

Podívej se na obrázky  

a zakroužkuj všechny, na nichž se 

nechal vést Pánem Ježíšem 

a škrtni ty, kde mu radil ďábel. 

 

 
 
 

 
 

          PRO DOSPĚLÉ  
Vše má svůj čas 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: 
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. 
Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. 
Je čas plakat i čas smát se, 
čas truchlit i čas poskakovat. 
Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, 
čas objímat i čas objímání nechat. 
Je čas hledat i čas ztrácet,  
čas opatrovat i čas odhazovat. 
Je čas roztrhávat i čas sešívat, 
čas mlčet i čas mluvit. 
Je čas milovat i čas nenávidět, 
čas boje i čas pokoje. 
Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění? 
Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. 
On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, 
jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. 
Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. 
A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění 
dobrých věcí, je dar Boží. 
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky, nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. 
A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před Ním.  
Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo, a Bůh vyhledá, co zašlo.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sv. Vít (asi 297 - asi 304) - světec ze Sicílie, mučedník. Jeho jméno 

znamená veselý, živý.  
Je jedním z patronů české země.  
V životopisech sv. Víta je asi jen málo informací, o kterých bychom mohli 
s určitostí říct, že jsou pravda. Přesto je sv. Vít v české zemi jedním z 
nejznámějších, mj. k tomu určitě přispívá fakt, že je mu zasvěcen chrám 
na Pražském hradě. 
Asi roku 297 (podle jiných 293) se narodil v přístavním městě Mazara di 
Vallo na západě Sicílie jako syn pohana Hylase. Díky své chůvě a jejímu 
muži jako sedmiletý uvěřil; když mu pak bylo dvanáct, začalo v Římské říši 
nechvalně známé pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem. Malý 
Vít se tak stává nebezpečným pro celou rodinu a otec na něho začíná 

naléhat, aby se víry vzdal. Když Vít odmítá, jeho otec ho vydává jako křesťana římským úřadům. 
Bývá znázorňován jako chlapec s palmovou ratolestí, často u sebe mívá kotel, kohouta nebo lva, 
případně model kostela. 
Sv. Vít je patronem herců a komediantů, tanečníků, rybářů, houbařů, nemocných epilepsií a 
ochránce před bleskem; je ochráncem před zaspáním. 


