
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
3. 9. (PO) Za + rodiče Holbovy, + syna Františka, s prosbou o pomoc a ochranu 
  Panny Marie pro živou rodinu, Ne 215 
4. 9. (ÚT) Za + rodiče Novákovy a Miklasovy, ostatní + příbuzné a duše v očistci,  
  Ne 153 
5. 9. (ST) Za živé a + spolužáky z ročníku 1948, jejich učitele a + rodiče, za  
  dožití 70-ti let Marty a Vlasty, ochranu Panny Marie a Boží požehnání 
  pro všechny 
6. 9. (ČT) Za + rodiče Šenkeříkovy, dva syny, za + prarodiče Šenkeříkovy a Jana 
  Špirku, Ná 82 
7. 9.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Vojtěšku Raškovou a ostatní + spolužáky z ročníku 1949 
8. 9. (SO) 7:00 Za živé a + Marie z naší farnosti 
9. 9.  (NE) 7:15 Za + Marii Šenkeříkovou, + rodiče z obou stran, + syna Zdeň- 
  ka, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 142 
  9:00 Za + rodiče Líňovy, švagra, ostatní příbuzné, duše v očistci, s  
  prosbou o dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu Líňo- 
  vou, Kupčíkovou, NL 184 
  10:30 Za farníky 

OZNAMY: 22. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář: V pondělí Památka sv. Řehoře Velikého 

                         V sobotu  Svátek narození Panny Marie                      
1. Prosím děti, které poslaly pohlednici do soutěže, aby zůstaly po mši svaté 

v kostele, budou odměněny. 
2. Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 

8:30 v Nedašově, v pátek od 8:30 v Návojné a Ned. Lhotě. Prosím příbuzné ne-
mocných z Nedašova a Návojné, aby v sakristii nahlásili nemocné. 

3. Mše svatá na první pátek bude ráno v 7.00 hod. a večer v 18.30 hod. 
4. Prosím rodiče prvňáčků, aby přinesli do sakristie přihlášky dětí do náboženství. 
5. Dnes je sbírka na opravu schodů, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
6. Děkuji za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Nedašova. Příští týden bude 

uklízet 4. skupina z Návojné.  
7. Ve čtvrtek v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Petra Hořáka z Návojné. 

Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane..     
Ohlášky:  

 V sobotu 8. září v 11.00 hod. hodlají uzavřít v Nedašově církevní sňatek Martin 
Macháč z Návojné a Veronika Vaňková z Nedašova. Kdo by věděl o nějaké zá-
važné překážce, která by bránila k pravoplatnému uzavření manželství, ať ji 
nahlásí na faře. 

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

Drahé Matky, buďte jako Svatá Monika a nikdy to nevzdávejte. Bez přestání se modlete za 
své děti.                                                           (papež František) 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

22. neděle v mezidobí                                                              2. září 2018         
                                           
 

                                    NEUMYTÉ RUCE 
(Mk 7, 1 – 8. 14 – 15. 21 - 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čistota vnější a vnitřní 
Pane Ježíši, tys napomenul farizeje, kteří se starali hlavně o to, co je vidět, všechno 

dělali naoko poctivě, ale ve skutečnosti to tak nemysleli. Pane Ježíši, vezmi si mé srdce 
do své ochrany, aby ti bylo blízko, abych dělal všechno opravdově a s čistým úmyslem. 

Amen. 



PRÁZDNINY KONČÍ, ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU JE ZA DVEŘMI  
Drazí rodiče, milé děti! Všechno jednou musí skončit, stejně tak i prázdniny. Čas do-
volených a odpočinku je za námi, teď se musíme navrátit ke svým povinnostem; 
rodiče za prací a děti do školy. O prázdninách jsme jistě všichni zažili krásné chvíle 
se svou rodinou a přáteli, poznali nové místa, ale i nové lidi. Děkujme společně Bohu 
za tento požehnaný a klidný čas, za to, že jsme se v bezpečí dostali všude, kam jsme 
chtěli, ale také za to, že jsme se vrátili zpět do svých domovů. Pán byl po celou dobu s 
námi, ať už jsme byli na cestách, nebo doma ve farnosti. Stejně jako jsme se na za-
čátku prázdnin svěřovali do Jeho ochrany, svěřme se Mu i na začátku školního roku. 
Aby nás provázel, vedl naše myšlenky a rozhodnutí, pomáhal nám v každé těžké i 
radostné chvíli. Vyprošujme si Boží požehnání nejen pro sebe, ale i učitele, katechet-
ky, rodiče, pana faráře, prvňáčky, tento rok maturující a skládající zkoušky, ale i za 
třeťáky, kteří příští rok přistoupí k 1. svatému přijímání. Ať nám Pán žehná!      L.F. 

 
Modlitba na začátek školního roku  
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s Tebou můžeme začínat další školní 
rok. Víme, že jsme slabí a nedokonalí.  
Proto Tě prosíme za sebe i druhé.  
Prosíme Tě za všechny, kdo chodí do naší školy,  
ať se pilně vzdělávají a nepohrdají možností studovat. 
Prosíme Tě za všechny učitele a vychovatele, aby nám byli moudrými průvodci. 
Prosíme Tě za naše rodiče, ať s námi mají trpělivost a pochopení.  
Prosíme Tě za ty, kdo do školy chodit nemohou, abys Ty sám byl jejich Učitelem. 
Prosíme Tě i za ty, kteří vyučují náboženství, aby nám neustále přibližovali Tebe. 
Prosíme Tě za naše spolužáky a kamarády, ať jsou nám vždy oporou.  
Prosíme Tě i za nás samotné,  
abychom do nového školního roku vkročili s Tvým požehnáním. 
O toto všechno Tě prosíme, náš nebeský Otče, 
a vkládáme tyto prosby rukama Panny Marie do Tvé otcovské náruče. Amen. 

 

Modlitba za déšť 
Bože, náš Otče, Ty jsi stvořil nebe i zemi 

a celému stvoření neustále projevuješ svou štědrost. 

Vyznáváme, že jsi Bůh mocný, 

který slyší naše modlitby a určuje ...běh přírody i dějin. 

Už od křtu, ve kterém jsi nám skrze svého Syna daroval nový život, 

jsi vláhou našeho života a jen v Tobě rosteme a prospíváme. 

V tento čas sucha, který nás sužuje,  

Tě prosíme o dar deště, který teď tolik potřebujeme. 

Dej ať je tato nouze pro nás příležitostí k většímu přimknutí se k Tobě, 

dárci všeho dobrého a větší solidaritě mezi lidmi. Amen. 

 

 
 

8. ZÁŘÍ - SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 

Maria, tys růže naše nebeská. 

Já zahradníkem tvým chtěl bych být. 

Zaléval bych tě láskou svou vždy, kdy bys chtěla pít. 

Chránil bych tě srdcem svým, kdyby ti chtěl vítr ublížit. 

Za chladných nocí bych tě přikrýval touhou a pokorou. 

 
             

 
SVĚDECTVÍ Z CAMPFESTU  
Letos jsme se již po čtvrté s manželem a dětmi zúčastnili Ca-
mpfestu v Královej Ľehotě. Téma letošního 20. ročníku bylo 
PREMENIŤ. Pro nás je Campfest místo, kde se země dotýká 
nebe. Všude je cítit pokoj, láska a ohleduplnost k druhým. Za-
jímavé je, že i přesto, že se jedná o festival, kde se sejde kolem 
6000 lidí, tak je všude pořádek, nikde se nepovalují odpadky a 
lidé se na sebe navzájem usmívají. Pro děti je po celou dobu 
akce zajištěn dětský program (divadla, chvály, tvoření aj.) Pro 
ostatní je připraven jiný, velmi bohatý a pestrý program: 
přednášky, dynamické chvály, svědectví, koncerty, tance, ne-
tradiční sporty a především možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru. Za 
Campfestem stojí tým mladých lidí z mnoha křesťanských církví ze Slovenska. Bě-
hem festivalu jsem prožila velmi silný moment, kdy mi Bůh zjevil obraz naší farnosti, 
a já jsem cítila, jak je nutné, abychom drželi pospolu, abychom nezavrhovali jeden 
druhého, ale měli otevřená srdce, bez ohledu na to, kdo jací jsme. Cítila jsem, jak Bůh 
touží po naší jednotě a to jsem ještě ani netušila, co nás čeká… 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
DRAZÍ FARNÍCI!  
V RÁMCI UDÁLOSTÍ, KTERÉ NÁS ZA POSLEDNÍ DNY POTKALY, JSME SE ROZHODLI, ŽE 
VYPRACUJEME SPECIÁLNÍ FARNÍČKOVÉ VZPOMÍNKOVÉ ČÍSLO NA OTCE MARKA. PO-
KUD BYSTE I VY CHTĚLI PŘISPĚT NĚJAKÝM KRÁTKÝM SVĚDECTVÍM, VTIPNÝM OKA-
MŽIKEM NEBO VZPOMÍNKOU NA NĚJ, SVÉ MYŠLENKY MŮŽETE (I ANONYMNĚ) VHAZO-
VAT VZADU V KOSTELE DO KRABIČKY NA STOLE NEBO POSÍLAT NA EMAIL  
zavrsacek@seznam.cz DO 12. ZÁŘÍ. MY JE POTÉ OTISKNEME VE FARNÍČKU A SPOLEČ-
NĚ SI ZAVZPOMÍNÁME NA TO, CO JSME S OTCEM PROŽILI, CO PRO NÁS ZNAMENAL A 
JAKÝ BYL JEHO DUCHOVNÍ PŘÍNOS V NAŠEM ŽIVOTĚ.  
BUDEME RÁDI ZA KAŽDÝ VÁŠ PŘÍSPĚVEK. DĚKUJEME 

 


