
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
18. 6. (PO) Za + rodiče Fojtíkovy, + rodiče z obou stran, za dar zdraví a ochranu Boží a Panny 
  Marie pro živou rodinu Fojtíkovou, Ne 230 
19. 6. (ÚT) Za + Jana a Annu Fojtíkovy, 2 syny, 2 snachy, vnuka Josefa, zetě Karla a ostatní  
  + příbuzné a za dar zdraví duše i těla, ochranu Boží pro živé rodiny, Ne 105 
20. 6. (ST) 7:00 Za + Annu Šenkeříkovou a za ž. r. Šenkeříkovou a Miklasovou, Ne 267 
21. 6. (ČT) Za + rodiče Kolínkovy a Šánkovy, bratra Josefa, švagrovou Marii, švagry Petra a 
  Josefa a příbuzné, s prosbou o zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou živou  
  rodinu, Ná 162 
22. 6. (PÁ) Za + rodiče Holbovy a Bělaškovy, manžele Krčovy, prarodiče z obou stran a za  
  dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ná 104 
23. 6. (SO) 7:00 Za Josefa Kolínka, + rodiče Kolínkovy a Fojtíkovy, ochranu Boží pro   
  celou živou rodinu Kolínkovou, Ne 295 
24. 6.  (NE) 7:15 Za + rodinu Kolínkovou, Fojtíkovou, Hábovou a Boží požehnání pro  
  celou živou rodinu, Ne 8 
  9:00 Za + Aloise Kolínka, dvoje rodiče, + příbuzné, dar zdraví a Boží požeh- 
  nání pro živou rodinu, Ne 67 
  10:30 Za farníky 

OZNAMY:  11. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář:Ve čtvrtek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
                                  V neděli Slavnost Narození Jana Křtitele 
1. V pondělí po mši svaté bude setkání maminek a babiček, které se modlí za svoje děti a vnuky. 
2. Ve středu bude mše svatá ráno v 7.00 hod. 
3. V pátek po mši svaté bude setkání všech biřmovanců. 
4. Od pátku 22. 6. do neděle 24. 6. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pátek a v sobotu 

po mši svaté budou prosby za odpuštění a v neděli ve 14. 00 hod. chvály a díky za dary a mi-
losti udělené našim rodinám. 

5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina 
z Nedašovy Lhoty. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel. 
7. Příští týden bude sbírka na potřeby farnosti. 
8. Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii. 
9. V neděli 1. července odpoledne v 15.00 hod. bude farní odpoledne. Zveme všechny farníky. 

Ty, kteří se chtějí zapojit do organizování farního dne, zveme ve čtvrtek po mši na faru. 
10. V sobotu 23. 6. v 10.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Michal Zvonek, 

Lačnov a Marcela Fojtíková, Brumov-Bylnice. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji 
nahlásí na faře. 

11. Tento týden máme dva pohřby: V pondělí ve 14.30 p. Karel Miklas z Nedašovy Lhoty 33.   
     V pátek 14.30 p. Rostislav Matúšů z Návojné 148.  
Odpočinutí věčné dej jim Pane…. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
„Evangelizace má tři charakteristické rysy, totiž zvěstování, službu a nezištnost. 
Můžeme hlásat dobré věci, ale bez služby není zvěsti. Zdá se, že ano, ale není. Duch svatý tě 
totiž nejenom vede ke hlásání Pánových pravd a Pánova života, ale vede tě také k bratřím a 
sestrám, abys jim sloužil. Služba, i v drobnostech."                                                   (papež František) 

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

11. neděle v mezidobí                                                      17. červen 2018         
                                           

          
                  PODOBENSTVÍ O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ (Mk 4, 26 - 34) 

                              

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 
Semínko a Boží království 

Pane Ježíši, pomocí podobenství nám vysvětluješ velká tajemství. Z malého semínka 
může vyrůst velký strom, a proto ho přirovnáváš k Božímu království. Pane, pomoz mi, 

abych dělal i malé věci s láskou; protože jen pak mohou přinést velký užitek. Amen. 

          PRO DOSPĚLÉ  
Myšlenka k evangeliu  
Častokrát se necítíme jako někdo, kdo by měl být nositelem Božího království tady na 
Zemi, mezi svými kamarády nebo v rodině. Naopak, vnímáme svoji hříšnost a našim 
představám svatého člověka jsme na míle vzdáleni. Pán Ježíš nám ale ukazuje druhou 
stránku věci. A to sebe samého a jeho lásku k nám. Bůh je živý a je dost živý na to, aby 
nás vztah s Ním nebyl jenom o nás a naší snaze, ale především o tom, co dělá On. Bůh je 
schopný proměnit náš život v úžasné dobrodružství. Vše, co je k tomu potřeba, je jen dát 
Mu prostor. Člověk z evangelia také musel něco udělat, ale nebylo to nic velkého. Stačilo 
zasít semeno, ono samo pak rostlo ze své vlastní síly. Takovým semenem může být kaž-
dodenní modlitba, rozjímání nad Písmem nebo četba duchovní literatury. Dejme Bohu 
prostor pracovat v nás a věřím, že nás až překvapí, co má pro nás připravené a jak je 
úžasné být Božím dítětem.                                                                                        (Filip Mana) 

 
Zjistil jsem, že věřím v eucharistii 
Jako dítě mě zaujalo, když spolužáci katolíci poklekali před kostelními vraty: co mohlo ty 
divoké děti vést k pokleknutí? Když mi pak bylo osmnáct, svěřil jsem jednomu příteli to, 
co už jsem nemohl dál skrývat: „Chtěl bych se stát knězem.“ Odpověděl mi: „To je hezké, 
ale nemyslíš si, že máš malý problém?“ „Malý problém? Ne, nevím, co by...“ 
„Vždyť jsi protestant!“ „No jo, to je pravda.“ 
Přesně v tu chvíli jsem věděl, že se jednoho dne stanu katolíkem. Dělal jsem tehdy var-
haníka ve Filadelfii (USA), takže jsem navštěvoval mnoho protestantských modliteben. 
Všechny si byly podobné: bílé, holé, prázdné... Cítil jsem v našich kostelech to, co proží-
vají katolíci na Velký pátek: nepřítomnost Přítomného - když je prázdný svatostánek. A 
tím pádem jsem zjistil, že věřím v eucharistii! Byl jsem tímhle bláznovstvím Boha, který 
se zcela vydává do rukou nás hříšníků, tak uchvácen, že jsem o tom řekl svému otci. Šok 
byl brutální. Můj bratr mě hned začal provokovat: 
„Katolíci tvrdí, že chléb je Kristovo tělo a víno je Kristova krev. To je bláznovství! Snad 
tomu taky nevěříš?“ „Ano, věřím.“ 
Poprvé v životě jsem formuloval svoji katolickou víru veřejně, před svědkem. V tu chvíli 
se ze mě stal katolík. Požádal jsem o křest, o první svaté přijímání a o biřmování. Vstoupil 
jsem do církve a přijal Tělo Kristovo. 
Moje rodina se sotva smířila s mým přestupem ke katolictví, pak se stěží museli přizpů-
sobit myšlence, že budu knězem. A po několika letech jsem jim řekl, že budu františká-
nem! Musel jsem jim to říct na obědě v restauraci, aby jim nezbylo nic jiného než zacho-
vat dekorum!                                                                   (podle knihy Luc Adrian, Františkáni z Bronxu) 
 

„Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému 
přijímání. Je to jako byste říkali, že jste nemocní, a proto nechcete ani lékaře, ani 
léky. ”                                                                                        (sv. Jan Maria Vianney) 

 

https://ikarmel.cz/produkt/frantiskani-z-bronxu

