
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
24. 9. (PO) Za + rodiče Macháčovy, dceru, zetě a Pavla a na poděkování za dožití 75-ti let  
  života, s  vyprošením zdraví a ochrany Panny Marie a Boží požehnání pro celou  
  rodinu, NL 117 
25. 9. (ÚT) Za + rodiče Fojtíkovy, + dceru Anežku, 4 zetě, 2 vnuky, za řeholní sestru Ubaldu 
  Macháčovou, NL 16 
26. 9. (ST) Za + Anežku a Cyrila Slaběňáka, + dceru, 3 + zetě a duše v očistci, s prosbou o  
  dar zdraví, ochranu a Boží milosrdenství pro živou rodinu Fojtíkovou a Machá- 
  čovou, NL 94 
27. 9. (ČT) Za + Karla Šerého, + rodiče, bratra Aloise, švagrovou Marii, duše v očistci,  
  ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 13 
28. 9. (PÁ) 7:00 Za živé a + Václavy z naší farnosti 
  18:00 Za + Václava a Anežku Turečkovy, jejich 4 + dcery, 3 + zetě a + vnuka,  
  dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 174 
29. 9. (SO) 7:00 Poděkování za dožití 60-ti let, za + Aloise Kozubíka, + Marii Svobodo- 
  vou, + rodiče Macháčovy, ochranu a pomoc Boží pro r. Macháčovou, Ne 331 
30. 9. (NE) 7:15 Za manžela a syna, 4 bratry, a rodiče z obou stran, za zdraví a ochranu 
  Panny Marie pro celou rodinu Vaňkovou, NL 88 
  9:00 Za + Františka a Annu Vaňkovy, + rodiče z obou stran, + Anežku a Emila  
  Dohnanských, ochranu Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 161 
  10:30 Za farníky 

OZNAMY: 25. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář: Ve čtvrtek  Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
                                   V pátek  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 
                                  V sobotu Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů             
1. Pohlednice, které děti posílaly do soutěže, si mohou vyzvednout na stolečku s časopisy. 
2. V pondělí po mši sv. bude modlitební setkání maminek a babiček. 
3. V úterý po mši sv. na faře bude setkání ekonomické rady. 
4. V pátek na Slavnost sv. Václava budou dvě mše svaté, a to ráno v 7.00 hod. a večer v 18.00 

hod. bude mše sv., adorace, chvály, svědectví a promluva pro biřmovance, jejich rodiče a 
kmotry. Téma: Dary Ducha svatého. Prosím biřmovance, kteří ještě nepřinesli peníze, aby tak 
učinili co nejdříve. Účast všech biřmovanců povinná. Prosíme, aby byl přítomen alespoň jeden 
zástupce skupinky, kterou vedl. 

5. V pátek začíná Triduum modliteb matek. V pátek přede mší sv. a v sobotu po mši svaté budou 
prosby a odprošení za chyby a hříchy a v neděli ve 14.00 hod budou chvály a díky za udělené 
milosti našim rodinám. 

6. Děkuji za úklid kostela 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.  
7. Dnes odpoledne od 14.30 hod. jste všichni srdečně zváni ke kostelu na farní guláš, kde spo-

lečně posedíme, popovídáme a zavzpomínáme na o. Marka. Je připraveno i vzpomínkové 
video a fotky, které se budou promítat hned na začátku. Nápoje jsou zajištěny. Prosíme hos-
podyňky, aby přinesly něco dobrého na zub - buchty, chlebíčky, očka….Toto setkání je pro 
všechny farníky,  tak prosíme, přijďte, otec by si to jistě přál. V případě nepříznivého počasí 
se bude tato akce konat v hospodě u Švachů. 

8. V pondělí 1. října ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Aloise Naňáka z Nedašova. 
Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane..     

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

25. neděle v mezidobí                                                           23. září 2018         
                                           

                  

 PETROVO VYZNÁNÍ A PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ (Mk 9, 30 - 37) 
Když Pán Ježíš procházel Galilejí, chtěl být s učedníky sám. Říkal jim totiž o tom, že ho 
lidé zavřou, zabijí, ale že po třech dnech vstane z mrtvých. Učedníci tomu ale nerozumě-
li. Báli se ho však zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byli v domě, Pán Ježíš se učední-
ků zeptal: „O čem jste si cestou povídali?“ Učedníci ale mlčeli a nic neříkali. Cestou totiž 
mluvili o tom, kdo z nich je největší a nejdůležitější. Pán Ježíš jim na to řekl: „Kdo chce 
být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před 
ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mě přijímá; a kdo 
mě přijme, přijímá toho, který mě poslal, Pána Boha.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak být největší? 
Pane Ježíši, často toužíme po tom, abychom byli v něčem první, abychom vynikli nad 

druhé. Ale tys řekl pravý opak: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední!“  
Pane, pomáhej mi, abych dokázal ustoupit a neprosazoval jen to, co chci já.  

Amen. 



Během tohoto týden nám přišel dopis až ze slovenské Oravy, ve kterém se chce odesí-
latel podělit o zážitek, jak se během jednoho večera spřátelil s otcem Markem.  
Je krásné vidět, jak otec dokázal spojit nejenom nás farníky v nedašovské farnosti, ale i 
farnosti navzájem. 
Srdečne Vás pozdravujem zo Slovenskej Oravy, i keď snáď neskoro, ale sa ozývam. Dnes 
som chcel písať mail Vášmu duchovnému otcovi Marekovi a keď som zistil, čo sa stalo, 
skoro som omdlel a položil si snáď ako každý otázku: PREČO? 
Ale idem pekne od začátku. O smrti som sa dozvedel až dnes. S otcom Marekom sme sa 
stretli začiatkom júna na púti v Lichni, keď sa Vám pokazil autobus a museli ste ostať o 1 
deň dlhšie. Otec Marek aj s vodičom prišli k nám a niekoľko hodín sme sa bavili o 
všetkom možnom, ale najmä o poľovačke, a tak som ho pozval na našu sv. omšu v lokali-
te Bjeranka v obci Novoť, na našu slávnostnú sv. omšu pri príležitosti 6. výročia posväte-
nie kaplnky sv. Huberta, kde mal prísť aj p. biskup Rábek - on veľmi chcel prísť, ale bolo 
to v termíne, keď mal dostať do farnosti p. kaplána a myslím, že spomínal aj dovolenku. 
Dňa 10.08.2018 som v rannej téme nášho katolíckeho rádia Lumen práve písal o tej uda-
losti, ako sme sa s Marekom oznámili, a mal som chuť im napísať, aby ho tiež navštívili a 
urobili s ním rozhovor. Príspevok sa im veľmi páčil a odmenili ma CD-čkom. To som do-
posiaľ neotvoril a ani neotvorím - nechám si ho ako pamiatku a spomienku na tohto 
vzácneho kňaza. 
Keďže Marek na našu slávnostnú poľovnícku omšu nemohol prísť, tešil sa že každopádne 
príde o rok, ale nezabudol nás pozvať ešte k Vám na Vašu sv. omšu s poľovníkmi /myslím 
že to malo byť niekedy v októbri/. Škoda, už asi neprídeme. Dnes som článok o jeho smr-
ti stiahol na Facebook a prosil som o modlitby za neho. Musím ešte pripomenúť vy-
jadrenia pána vodiča, ktorý bol s veriacimi na púti, ktorý tvrdil, že je neveriaci, ale tak 
dobrého a správneho človeka vraj v živote nestretol a jeho schopnosti naplniť kostol vo 
Vašej farnosti je neuveriteľné a myslím si to aj ja, že mal pravdu. Ale všetko do všetkého 
akosi zapadá, je snáď potrebná dlhšia úvaha a možno zamyslieť sa nad myšlienkami, či 
spomienkami. 
Ešte prikladám text, ktorý bol odvysielaný v rádii 10. 08. 2018, o ktorom som spomínal. 
keby mi bola ostala aspoň nejaká foto spomienka, ale ostalo mi mobilné číslo, to aby ste 
vedeli, že s Marekom sme behom jedného večera vytvorili neuveriteľné priateľstvo. 
Text v rádii Lumen: 
„Pri organizovaní pútnických zájazdov sa takýchto problémov vyskytne dosť. Spomeni-
em tú poslednú z pred dvoch mesiacov, ktorý sa síce nám nestal, ale kolegom z Mora-
vy. Boli sme na púti v Lichni a tam sa pútnikom z Moravy pokazil autobus a museli o 
jeden deň zostať dlhšie a čakať na nový. My sme však z tohto dôvodu spoznali vynika- 
júceho kňaza Mareka Martišku, ktorý teraz pôsobí vo farnosti Nedašov na Morave, ale 
je to slovenský kňaz marián. Takže oni mali smolu či nešťastie a my radosť zo spo-
znania. Napadlo mi to práve teraz, lebo mu práve píšem mail a pozvanie do našej far-
nosti.“ 
Požehnaný deň Vám všetkým prajem  
Štefan Kolenčík z Novote 

JAK ZACHÁZET S BOLESTÍ 
Život se zpravidla nepodobá procházce růžovým sadem. Někdy přichází nezvaná bolest, která na 
naši životní cestu navrší celou horu kamení. Bolest s sebou nese změnu a změna přináší těžký 
úkol. Hora však může být zdolána a problémy se dají zvládnout. Všichni jsme dílem milujícího 
Stvořitele, jsme úžasným celkem mysli a těla, duše a citů. Jestliže se jedna nebo více částí tohoto 
celku vychýlí z rovnováhy, působí bolest jako výstraha a signál. Ať už je bolest, se kterou se máme 
vypořádat, krátkodobá nebo vleklejší, ať je to zranění nebo nemoc, duševní otřes či ztráta, mů-
žeme hledat a nalézat slova, která nám dodají odvahu a budou nás inspirovat. 
Níže uvedené myšlenky nám mohou být pomocí. Nenabízejí žádná rychlá a jednoduchá řešení. 
Může to však být nabídka, jemná připomínka. Každá cesta od zranění k celistvosti je totiž proces, 
který potřebuje malé konkrétní krůčky: 
* Bolest nás učí určovat si priority. Možná teď vidíme nový smysl a význam toho, co jsme předtím, 
když jsme byli zaneprázdněni, bez povšimnutí přecházeli. Vypočítejme si v duchu, co nyní může-
me přičíst ke svému životu. 
* Občas se nám možná zdá, že nás nikdo nechápe. Stane-li se to, odolejme svému nutkání přeru-
šit kontakt s lidmi. Koneckonců jsme všichni do určité míry zakusili bolest a schopnost se vcítit je 
jednou z nejdůraznějších Božích připomínek, že jsme si v tolika směrech podobní. 
* Hledejme nové cesty, na které nás může nasměrovat naše bolest. Změna směru nás může po-
sunout k netušeným možnostem. Jednoduchá objížďka nám poskytne nejedno dobrodružství 
života! 
* Zkrášleme své dny díkůvzdáním a chválou! Vystupme ze sebe a ze své bolesti, abychom mohli 
poděkovat za všechno, co nám Bůh dává, co nám už dal. Zakoušení Božího pokoje a lásky nás 
pozvedne nad všechny starosti a záležitosti tohoto světa. 

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

VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY - DOVOLENÁ RODIN 
Letos jsme měli možnost zúčastnit se dovolené rodin na Třeboň-
sku, kterou pořádalo Centrum pro rodinu z Valašských Klobouk. O 
této akci jsme se dozvěděli z letáčku a oznamů v kostele. Upřímně, 
nevěděli jsme, do čeho jdeme. Na internetu jsme si našli informa-
ce o ubytování, co bychom chtěli v Jižních Čechách navštívit, a od 
pořadatelů jsme získali pár informací, jak asi bude dovolená pro-
bíhat. Ale vše předčilo naše očekávání. Poznali jsme mnoho lidí, které jsme znali jen „od vidění“ 
z okolních městeček a dědinek. Pro děti zde bylo mnoho možností vyžití. Svůj volný čas mohli 
strávit v přilehlém lesíku, v herně vybavené hračkami, v knihovně plné knih, na pískovišti, s rodiči 
na kolech nebo na raftu na řece Lužnici. Každé ráno začínalo společnou snídaní, kterou pro nás 
připravovali organizátoři, a program během dne si každý přizpůsobil svým potřebám. O tom, že 
v Jižních Čechách je nekonečné množství možností vyžití nemusím snad ani hovořit. Večer nechy-
běl táborák, společná večerní modlitba s vyprávěním pro děti, zpívání při kytaře, popovídání na 
různá duchovní i „obyčejná“ témata. Naše děti se denně ptaly, „kdy už bude to modlení“.  Po dva 
večery bylo připraveno „letní kino“.  
Velký dík organizátorům z Centra pro rodinu za tuto skvělou dovolenou, za to, jak perfektně se o 
nás starali, za plno originálních nápadů. Díky Bohu a Panně Marii, že nás po celou dobu ochraňo-
vali, že jsme všichni zvládli dalekou cestu tam i zpět, že se dětem ani dospělým nic zlého nestalo. 
Pokud by někdo přemýšlel o této možnosti, jak prožít příjemnou dovolenou v příjemné společ-
nosti a krásném prostředí, vřele doporučujeme. Nebudete litovat, stejně jako my ;-)                        
J. + J. 


