
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
25. 6. (PO) Za + Aloise Šerého, ochranu Boží pro živou rodinu, NL 132 
26. 6. (ÚT) Za + rodiče z obou stran, poděkování za dožití 40 let života, za pokoj a  
  ochranu Panny Marie pro rodinu Kolínkovou 
27. 6. (ST) Za + Annu Chovancovou, NL 181 
28. 6. (ČT) Poděkování za dožití 95 let života, + manžela, syna a ochranu Panny  
  Marie pro živou rodinu Macháčovou, NL 49 
29. 6. (PÁ) 7:00 Na poděkování za uplynulý školní rok, za děti, mládež, rodiče a  
  učitele 
  18:30 Za + rodiče Bůbelovy, + vnuka, + syna a Boží požehnání pro celou 
  živou rodinu, NL 6 
30. 6. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 55 let života, dar  
  zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou ž. rodinu a za + rodiče, NL 161  
1. 7.  (NE) 7:15 Za + rodiče Vaňkovy, dceru a zetě, za + rodiče Filípkovy a syny a 
  za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 18 
  9:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran, s prosbou na přímluvu  
  Panny Marie o dar zdraví, stálou ochranu a pomoc Boží pro celou živou  
  rodinu, Ne 233 
  10:30 Za farníky 
 

OZNAMY: 12. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář:  Ve čtvrtek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
                                   V pátek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
                                   V sobotu Svátek Výročí posvěcení katedrály 

1. Dnes odpoledne ve  14.00 hod. bude zakončení TRIDUA modlitby matek. 
2. V pondělí po mši svaté bude setkání vedoucích skupinek biřmovanců. 
3. V úterý po mši své bude setkání pastorační rady. 
4. V pátek na Slavnost Petra a Pavla budou mše svaté, ráno v 7.00 hod. a večer v 18.30 

hod. Na ranní mši svatou zveme zvlášť děti a učitele, zakončíme v kostele školní rok 
a poděkujeme za vše dobré, co jsme se naučili a co nám Pán dal. 

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

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel od rodičů prvopřijímajících dětí. 
7. V neděli 1. července v 15.00 hod. začne farní odpoledne. Zveme všechny farníky. 

Bude připravené občerstvení, hry pro děti, zábava a bohatá tombola. Prosíme 
ochotné hospodyňky, které by také mohly přinést malé občerstvení. 

8. Oznam pro biřmovance: Dopis pro otce biskupa prosím vložit do košíku na oltáři 
Božího milosrdenství a podepsat se na seznamu. Kdo nebyl v pátek na setkání, ať se 
kontaktuje s panem farářem ohledně doplnění informací a naplánovaní zkoušky. 
Další informace budou na internetové stránce v sekci Biřmovanci. 

  

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

12. neděle v mezidobí                                                      24. červen 2018         
                                           

          
NAROZENÍ JANA KŘTITELE (Lk 1, 57 – 66.80) 

Alžbětě se naplnil čas a narodil se jí syn. Když sousedé a příbuzní uslyšeli, jak velkou mi-
lost jí Pán Bůh prokázal, radovali se s ní. Osmého dne po narození přišli dítě obřezat a 
chtěli mu dát jméno po otci - Zachariáš. Jeho maminka Alžběta na to ale řekla: „Ne, bude 
se jmenovat Jan.“ Namítli jí: „Tak se ale nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje!“ Zeptali 
se tedy tatínka Zachariáše, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vzal tabulku a na ni napsal: 
„Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu velmi divili. Zachariášovi se hned uvolnil jazyk a on 
mluvil a chválil Boha. Všech, kdo tam byli, se zmocnil úžas a ptali se: „Co asi z toho dítěte 
bude? Vždyť Pán Bůh nad ním drží svou ruku!“  
Chlapec rostl a sílil. Když dospěl, odešel na poušť a tam začal lidi připravovat na příchod 
Pána Ježíše. 

                              
 

 
 

Jan Křtitel a jeho úkol 
 Bože, když se Zachariášovi  

a Alžbětě narodil  
Jan Křtitel, měli z toho  

velkou radost. 
Bůh svěřil Janovi důležitý úkol: 

měl připravit lidi na příchod 
Ježíše Krista. 

Pomoz nám, abychom svým 
rodičům dělali radost 

a snažili se objevovat úkol, 
který máš  

pro každého z nás. 
Amen. 

 
 
 
 
 



Zachariáš, otec Jana Křtitele, v dnešním evangeliu nemohl mluvit. Jméno Jan tedy na-
psal na tabulku. Mnoho jiných věcí ale musel umět vyjádřit jinak. Rozuměl bys mu? 
Podívej se na obrázky a řekni, co který člověk zrovna vyjadřuje. Pomoci ti může nápo-
věda. Můžeš jednotlivé řádky spojovat se správnými obrázky.  

            PRO DOSPĚLÉ  

Bůh námi občas zatřese 
Před několika lety jsem řídila na dálnici auto, když mě najednou přepadl mikrospánek. Probudil 
mě až náraz do svodidel. Nikomu se nic nestalo, jen auto bylo trochu odřené. Byl to sice krátký 
okamžik, ale pro mě měl zásadní důsledky. Tato příhoda mě totiž přinutila „zastavit se“ a srovnat 
si svůj postoj vůči Bohu. Byla jsem přesvědčena, že to byl on, kdo mě chránil. Zaplavila mě vděč-
nost. Vnímala jsem to jako jeho zájem o mě, což mělo za následek, že jsem se snažila přehodnotit 
svůj žebříček hodnot. 
Bůh volá na člověka různými způsoby, aby se „probral“ a zamyslel se nad svým dosavadním živo-
tem. Mohou to být jen krátké okamžiky, určitá událost nebo změna životní situace. 
Možná máme tendenci na Boží otázku: „Kde jsi?“ Bohu vysvětlovat důvody svého jednání. Možná 
své nedobré jednání svádíme na někoho jiného, možná dokonce na Boha samého.  Bohu ale nic 
vysvětlovat nemusíme, on vidí do našeho srdce. Když nás Bůh volá, je to pro nás dobrá příležitost, 
abychom si některé věci pojmenovali a případně změnili úhel pohledu, způsob myšlení a jednání. 
Boží zájem o nás nemůže nic narušit. Patří k Boží podstatě, že mu jde o každého z nás. Touží, 
abychom se od něj nevzdalovali. Protože ale nejsme jeho loutky, dal nám svobodu, čas od času na 
nás zavolá, abychom si uvědomili, kde jsme. Jsme-li od něj daleko, můžeme se kdykoli vrátit. 
Jsme-li u něj blízko, můžeme si více uvědomovat jeho milující náruč.  Bohu ale vždy jde o člověka, 
nenechává ho v nouzi a chce být s ním. 

Dobrý nebo špatný táta? 
Teď je mu padesát, děti vyrostly a on cítí, že mu jejich dětství nějak uteklo. 
 V albu na tatínka vykukovalo batole se širokým úsměvem, které se ani trochu nestydělo, že má 
pouze jeden zoubek. Dvě děti hrající si na pláži. Pastýř pevně svírající vycpané jehně v jesličkové 
hře, kterou by i laskavý kritik nazval nízkorozpočtovou. Spousty Vánoc, tetiček a strýčků a dosta-
tek zvířat na malou zoologickou zahradu. 
Tu zahlédl fotku zapadlou v obalu alba. Usmívá se na ní mladý muž, stojící v nemocničním pokoji, 
v náručí chová novorozeně. Tento muž vybudoval obchodní firmu, zasedal v mnoha radách a 
výborech a bezpochyby dosáhl toho, co by mnozí nazvali úspěchem. Jak se tak díval na fotografii, 
poklesla mu ramena. Po chvíli zvedl hlavu a zašeptal: „Všecko bych to dnes vyměnil za možnost 
vrátit ty roky zpátky a začít znovu.“ 
Je tento muž špatným otcem? Nestará se o své děti? Ne, v mnoha ohledech je dobrým otcem, 
svou rodinu miluje, stará se o ni a snaží se jí dát to nejlepší. Kdybyste se ho zeptali, co je pro něho 
nejdůležitější - jestli jeho práce, koníčky, nebo rodina - bez váhání by odpověděl: „Manželka a 
děti.“ Ale teď je mu padesát, děti vyrostly a on cítí, že mu jejich dětství nějak uteklo. 
Děti mi neposlaly pohlednici s varováním, že teď jejich dětství končí... 
Sám mu velmi dobře rozumím. Když byl můj syn John malý, chodíval za mnou ráno do koupelny a 
říkal: „Tati, řekni mi pohádku, než se oholíš.“ Chtěl to po mně každý den. Pak jednoho dne nepři-
šel. Neposlal mi pohlednici s varováním, že to nastane, neřekl ani: „Mimochodem, tati, dnes ráno 
je to naposledy.“ Prostě se jen toho deštivého zimního dne v sedm hodin ráno tichounce zavřely 
tyhle dveře dětství. 
Zkuste si představit osmnáct let dětství jako přesýpací hodiny, které místo písku obsahují dny. 
Když se vaše dítě narodí, máte tam 6 570 dní, když je mu deset let, už jen 2 920. Žádná peněžní 
suma, moc ani prestiž to číslo nezmění. 
Využijte a nepromarněte ten čas. 
Už dnes...                                                                   (podle knihy: Roba Parsons: Supermatce řekni sbohem) 


