
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
10. 9. (PO) Za + rodinu Fojtíkovou a Hejdovou, duše v očistci a za ochranu a pomoc 
  Boží, Ne 257 
11. 9. (ÚT) Za + Josefa Šuráně, rodiče Šuráňovy, Kolínkovy, Šemodovy, švagra Zdeň -
  ka, bratra Josefa a tetu Andělu, s prosbou o požehnání pro celou rodinu, 
  Ne 289 
12. 9. (ST) Za + rodiče Novákovy, + dceru Janu Novákovou, + tetu Annu Novákovou, 
  + rodiče Šeré, jejich dva + syny, s prosbou o ochranu Panny Marie pro  
  celou živou rodinu Novákovou, Ne 186 
13. 9. (ČT) 7:00 Za + Vincence Miklase, za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro 
  celou živou rodinu, Ne 280 
14. 9. (PÁ) Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče Šánkovy, Fojtíkovy, Ivánkovy, 
  + příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví duše i těla, za ochranu Panny 
   a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 263 
15. 9. (SO) 7:00 Za Marii a Františka Trochtovy, dva syny, + Josefa Turenu a  
  + Anežku a Jana Fojtíkovy a za duše v očistci, Ná 30 
16. 9.  (NE) 7:15 Za + Jana Fojtíka, rodiče z obou stran, za dar zdraví a ochranu  
  Boží pro živou rodinu, NL 75 
  9:00 Za + manžela a ostatní + rodinu, s prosbou o Boží požehnání pro 
  celou živou rodinu, Ne 55 
  10:30 Za farníky 

OZNAMY: 23. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendř: Ve středu Památka Jména Panny Marie 

                               Ve čtvrtek  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

                               V pátek  Svátek Povýšení svatého Kříže 

                         V sobotu  Památka Panny Marie Bolestné 

1. Ve čtvrtek bude mše svatá ráno v 7.00 hod. Odpoledne v 16.00 hod. Vás zveme na 
Fatimskou pobožnost do Brumova. 

2. V pátek 14. září po mši svaté bude nácvik biřmovanců. Účast povinná. 
3. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do sbírky z minulé neděle 

na opravu schodů. 
4. Tento týden začíná ve škole pro třeťáky výuka náboženství. 
5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklí-

zet skupina z Ned. Lhoty.  
6. Otec arcibiskup Vás všechny srdečně zve v sobotu 22. září od 15.00 hod. na Vele-

hrad na pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání.  Odjezd autobusů bude ve 
13.00 hod. Zájemci se můžou přihlásit v sakristii. 

Ohlášky:  
V sobotu 15. září ve 12.00 hod. hodlají uzavřít v Nedašově církevní sňatek  Luděk 

Hrabal z Břestu a Marie Pacíková z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o nějaké závažné pře-

kážce, která by bránila k pravoplatnému  uzavření manželství, ať ji nahlásí na faře. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

23. neděle v mezidobí                                                              9. září 2018         
                                           
 

                  UZDRAVENÍ HLUCHONĚMÉHO (Mk 7, 31 - 37) 
Když šel Pán Ježíš ke Galilejskému moři, přivedli k němu hluchoněmého člověka. 
Prosili Pána Ježíše, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho. Pán Ježíš ho vzal stranou, 
vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, podíval se k nebi a řekl: „Effatha!“, 
to znamená: „Otevři se!“ Vtom se hluchoněmému otevřel sluch i ústa, slyšel a mluvil. 
Pán Ježíš pak lidem přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více jim to však přika-
zoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hlu-
chým dává sluch, i němým řeč!“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ježíš všem pomáhá 
Pane Ježíši, v evangeliu jsme slyšeli o tom, jak jsi uzdravil hluchoněmého. Lidé, kteří to 

viděli, žasli. Ty sis všímal každého lidského utrpení a všem lidem jsi pomáhal. Otevři 
moje oči a uši, Pane, ať i já jsem pozorný k tomu, co druzí kolem mne potřebují,  

a dokážu jim pomáhat. Amen. 



OTÁZKY, NA KTERÝCH V ŽIVOTĚ ZÁLEŽÍ 

Proč existuje tolik utrpení? 
 Dokud jsme mladí, možná si tak úplně neuvědomujeme, že ve světě je také utrpení. Proží-
váme zklamání, nesnáze ve škole nebo doma, dokonce smutné chvíle. Možná v televizi vidíme 
záběry chudoby v jiných částech světa. Nejspíš občas procházíme kolem lidí bez domova. 
Nedokážeme ale tato setkání se strastmi pojmout, dokud sami neprožijeme něco podobného. 
Teprve když o něco zestárneme, máme za sebou nejspíš už dost zkušeností, abychom pocho-
pili, co to je utrpení. Možná až smrt prarodiče nám dá poznat, co prožívají ti, kdo ztratili pří-
buzné. Kamarádovi se třeba rozvedou rodiče a my poznáváme, jak velká trápení přináší roz-
pad rodiny. Možná jsme prožívali nějaký vztah a zjistili, jaké to je, když má člověk zlomené 
srdce. Až když jsme sami trpěli, dokážeme si uvědomit nezměrnost utrpení, které nás obklo-
puje, a nechat se jím zasáhnout. Bezpochyby nás to přivede k otázce: „Proč existuje tolik utr-
pení?” Na některé zdroje utrpení máme jen malý vliv. Na lidi přicházejí nemoci, stávají se jim 
nehody, přírodní pohromy páchají velké škody. Jak to, že jeden člověk dostane rakovinu, a 
jiný ne? Jak to, že někdo žije na zlomové linii nebo tam, kde je mimořádně velké riziko tsu-
nami? Proč existuje takový virus Ebola? Tyto otázky nemají odpověď. Jsme součástí přírody, 
podléháme jejím zákonům a procesům. Vždycky je sice dobře ptát se proč, někdy se ale mu-
síme smířit s tím, že to úplně pochopit nelze. Důležité je, jak s těmito událostmi budeme žít. 
Ten, kdo se nám dosud zdál být dokonale vyrovnaný, najednou dostane záchvat schizofrenie. 
Jde z toho hrůza! Uvažujeme: Proč se to stalo? Je to snad něčí chyba? Odpovědět na otázku, 
proč existuje tolik utrpení, je mnohdy velice těžké. Raději se proto ptejme: „Jak mám žít, aby 
se toto utrpení stalo zdrojem života? Jak můžu milovat tohoto člověka v jeho křehkosti, ve 
chvíli, kdy mě potřebuje? Jak mu můžu pomoci objevit, že ho někdo má rád a že na něm zále-
ží? Jak může z pohromy vzniknout život? ” Možná že začínající bouře dokáže společenství 
stmelit. Nemoc a smrt jsou často chvíle nesmírné bolesti, ale mohou sloužit i jako výborné 
příležitosti k přechodu do nového období-jako posvátný čas, který nám připomíná, že život je 
zázrak, i to, jak důležité je být druhým nablízku.                            (Jean Vanier: Cesta) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Modlitba Sv. Pia z Pietrelciny  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítom-
nost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak 
snadno Tě opouštím.  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji 
Tvou sílu, abych nepadal tak často.  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez 
Tebe mi chybí horlivost. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách.  
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.  
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě.  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi toužím milovat Tě a být ve Tvé společnosti.  
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný.  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a 
hnízdem lásky.  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil - můj život plyne a blíží se 
smrt, soud a věčnost. 
Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě.  
K tomu potřebuji Tebe…Amen. 

14. září - Svátek Povýšení svatého kříže  
Povýšení sv. Kříže je křesťanský svátek, který připomí-
ná legendární událost, při které křesťané znovu získa-
li svatý Kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. 
Byzantský císař Herakleios v 7. století přemohl perské-
ho Chosroa a tak prý získal, převezl a pak v Jeruzalémě 
vztyčil (povýšil) pravý Kříž na oltáři či Golgotě. Svátek 
připomíná utrpení Ježíše Krista a den po něm se při-
pomíná svátek Panny Marie Bolestné, který ukazuje na 
žal Panny Marie při Kristově smrti. 

Co znamená „povýšení kříže“? Kříž se pozdvihuje, abychom ho měli dobře před očima. Dvě 
zkřížená břevna však nemají smysl sama o sobě. Kříži dává smysl jen „Syn člověka“, který je 
na něm vyzdvižen. Ježíš Kristus nám nezjevil Boha tím, že zemřel na kříži. Zjevil nám ho ces-
tou, proč a jak na něm zemřel. 
Člověk, který bytostně touží stoupat stále výš - intelektuálně, profesně, ekonomicky, spole-
čensky..., je pozván učit se od Ukřižovaného, jak lze dosáhnout skutečného povýšení: „On, 
ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, 
vzal na sebe přirozenost služebníka..., ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži. 
Pohled víry spočívá v tom, že v muži, přibitém na kříž, poznáváme plnost svobody - svobody 
milovat až do krajnosti. V Ježíši zneuctěném a znetvořeném utrpením poznáváme plnost 
důstojnosti - důstojnosti Božího Syna. Pohled na Krista vyzdviženého na kříži nás učí, že se 
nemusíme křečovitě držet svých postojů a práv, neboť post Božího dítěte, který nám on zís-
kal, nepodléhá zákonitostem kariérních postupů a sestupů. 
Naopak, kdo se sehne a poskytne svůj vlastní hřbet, aby se po něm jako po mostě mohli druzí 
dostat blíže k Bohu, toho Bůh sám povýší. Kdo se sám zřekne své „image“ a svého jména pro 
to, aby druzí objevili Boží obraz, podle něhož jsou stvořeni, tomu dá Bůh sám jméno, které je 
nad každé jiné.                                                                                                                     (www.paulinky.cz) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pohlížej k nebi 
Nejenže nikdo nemůže dosáhnout toho, aby nezemřel, dokonce si nedokáže ani o chviličku 
prodloužit přirozeným způsobem život. Ať je to král, císař, papež, poddaný nebo pán, bohatý 
nebo chudý, mudrc nebo člověk neučený, mládenec nebo stařec, zdravý nebo nemocný – 
zkrátka kdokoli, měl by si uvědomit, že každý okamžik může znamenat konec jeho života. 
Také Ty na to pamatuj a žij v bázni Boží! A proto nemůžeš-li si zajistit zítřejší den, ba ani to, 
že se dožiješ konce této hodiny rozjímání, uvědom si své myšlenky a skutky, ber vážně ná-

pravu života, začni žít svatěji a pilněji směřuj k dokonalosti. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DRAZÍ FARNÍCI! V RÁMCI UDÁLOSTÍ, KTERÉ NÁS ZA POSLEDNÍ DNY POTKALY, JSME SE 
ROZHODLI, ŽE VYPRACUJEME SPECIÁLNÍ FARNÍČKOVÉ VZPOMÍNKOVÉ ČÍSLO NA OTCE 
MARKA. POKUD BYSTE I VY CHTĚLI PŘISPĚT NĚJAKÝM KRÁTKÝM SVĚDECTVÍM, VTIP-
NÝM OKAMŽIKEM NEBO VZPOMÍNKOU NA NĚJ, SVÉ MYŠLENKY MŮŽETE (I ANONYMNĚ) 
VHAZOVAT 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 
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