
 

ZÁŘÍ 2020 
 

 8. 9.  Narození Panny Marie 
 19. 9.  Chvály, tentokrát na téma „Bůh je má  

  síla“ 
 26. 9. Konference „Poslaný“ ve Valašských 

 Kloboukách 
 28. 9. Svátek sv. Václava, patrona naší země 

Drazí farníci! 
Po poněkud delší době jsme se rozhodli dát našemu Farníčku 
nový „kabátec.″ Věříme, že si na něj rychle zvyknete a tato 
změna bude jen a jen pozitivní a oku lahodící!  
Jistě jste si nemohli nevšimnout, že se datuje již září a s ním 
spojený návrat do školy. Prázdninám odzvonilo a je načase, 
aby se děti opět usadily do školních lavic a rodiče navrátili ke 
svým povinnostem. Věříme, že čas volna jste si všichni užili, 
hlavně si odpočinuli a načerpali nejen fyzické ale zejména 
duchovní síly. Nový školní rok 2020/2021 bude zajisté 
výjimečný v mnoha oblastech a proto je třeba na všechny 
školou povinné pamatovat. Nejen na ně, ale i učitele, 
vychovatele, katechetky a celý personál školy. Rovněž by 
nebylo úplně od věci vzpomenout v modlitbě i na naše politiky 
a místo hrubé kritiky jim raději požehnat. 
Čelíme událostem, které nás jen tak rychle neopustí. Možná to 
vypadá, jakoby některým z nás otrnulo a konečně jsme se 
radovali z vítězství nad nějakou pandemii. Nebylo to 
předčasně?  Copak jste docela zapomněli na dobu, kdy jsme 
nemohli být fyzicky přítomni na bohoslužbě? Není to tak 
dávno! Proto prosím každého z Vás, abyste byli i nadále 
zodpovědní. Přece byste nechtěli číst někde na internetu nebo 
v novinách, že farníci ze Závrší porušují vládní nařízení. Kdo 
založil roušky hluboko do šuplíku, můžete je opět oprášit a 
nasadit na tváře. Jsme sice Boží děti a každý máme svou 
důstojnost, ale náš drahý Otec se dívá spíše než na naše tváře 
do našich srdcí… 
Občas si říkám, jestli to, co nám sdělí v televizi, rádiu či na 
internetu, je pravda. Někdy se dočteme holé nesmysly. 
Informací máme přehršel a tím pádem nevíme, čemu věřit a 
možná i proto bereme některé věci na lehkou váhu. Kde je 
pravda, to nejspíš nikdy nezjistíme. Jisté je to, že kolem 
koronaviru se teď bude celý svět točit ještě nějakou dobu. 
Stačilo by položit si otázku: Komu věříme? Odpověď je 
snadná: Věříme v Krista Ježíše, Lékaře duše i těla, Spasitele 
světa a našeho Ochránce. A s touto vírou pojďme vstříc i 
nástrahám a situacím, které nás po prázdninách čekají. Přeji 
všem hromadu Božího požehnání. +          L. F. 

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

Zveme vás na venkovní chvály (2. pokus)  

u nedašovského kostela.  

Přijďte se s námi společně pomodlit,  

zazpívat chválové písničky  

a porozjímat nad tématem "Bůh je má síla".  

Kdy? V sobotu 19. 9. v 18:00 hodin 

V případě nepříznivého počasí  

se přesuneme do kostela. 

 

KLIENTI NADĚJE NEDAŠOV NA PROHLÍDCE 
KOSTELA A FARY 
Ve čtvrtek 20. 8. dopoledne byla pro klienty NADĚJE připravena 
prohlídka našeho kostelíka a fary. Po příchodu se někteří 
vypravili na hřbitov zapálit svíčky na hroby svých blízkých, jiní 

už čekali v kostele na 
společnou modlitbu 
litanii. Všechny velmi 
mile překvapil 
nečekaný záměr otce 
Marka, a to 
odsloužení rychlé 
mše svaté. Po mši 
čekalo na klienty 
příjemné posezení a 

občerstvení pod altánem vedle fary. Za zvuku odbíjejících 
zvonů, které hlásily 12 hodin, jsme se vypravili zpět domů. Ještě 
předtím ale následovala modlitba Anděl Páně a požehnání od 
otce. Tímto způsobem tedy všichni z NADĚJE srdečně děkují 
otci Markovi za pohoštění a příjemně strávený čas. Pán Bůh 
zaplať!  

 

ROK BIBLE - ROK BOŽÍHO SLOVA  
Svatý otec František vyhlásil tento rok 
Rokem Božího slova. Jak ho prožít? 
Jsme ještě schopni zaslechnout 
Stvořitele a žít život s jeho slovem, sytit 
se jím a nechat se vést? 
Mnoho lidí v současném světě hladoví 
a žízní po životě, uzdravení a pokoji, 

které může dát jedině Kristus. Víme, že pro svou lásku hovoří 
Kristus s lidmi jako s přáteli (Jan 15,14–15) a žije mezi námi, 
takže může každého člověka pozvat k přátelství se sebou (Dei 
Verbum, čl. 2).  



Proto: Dříve než otevřete Bibli k modlitbě, najděte si vhodné a 
klidné místo, nalaďte se k četbě Písma např. zapálením svíce, 
pomodlete se před četbou, vybraný text si přečtěte nahlas a 
nechte jej v sobě v tichosti doznívat. A nakonec zakončete 
četbu Bible opět modlitbou. 
MODLITBA PŘED ČETBOU BIBLE: Dobrý Bože, mnoho už bylo 
řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní 
slova. Jeto to slovo, které se týká mého života, slovo, které 
povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. 
Bože, ať zaslechnu, co říkáš, a jednám podle toho. Amen. 
 MODLITBA NA ZÁVĚR ČTENÍ BIBLE:Bože, děkuji ti za tvé slovo. 
Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než 
receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě 
a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít 
podle něho. Amen.                            (České katolické biblické dílo) 

 
CO ŘÍKÁ BIBLE O… 
…LÁSCE? (Římanům 13:10)  
Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona 
láska.  
…POKOŘE? (Sirachovec 4:19)  
Hospodinova moc je totiž veliká, ale oslaven je tam, kde je 
pokora. 
…NENÁVISTI? (Leviticus 19:17)  
Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního 
otevřeně  napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem! 
…HŘÍCHU? (Genesis 4:7) 
Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš 
jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale 
máš nad ním panovat. 
…VÍŘE? (Římanům 10:10)  
Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke 
spáse.                                                                  

…PRAVDĚ? (Jan 8:32)  
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. 
…MAJETKU? (Kazatel 5:10)  
Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy má jeho majitel? Je to 
jen pastva pro oči. 
…LŽI? (Efeským 4:25)  
Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ -  
jsme přece údy téhož těla!  
…STVOŘENÍ? (2. Korintským 5:17)  
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu 
nové!  
…HNĚVU? (Přísloví 12:16)  
Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MŠE SVATÁ NA KAŇÚŘE 
V sobotní snad poslední velmi horký den zavítali mnozí farníci 
na kopec Kaňúr, kde byla sloužena mše svatá za zesnulého otce 
Marka Martišku. Opět po roce ji celebroval otec František 
Cinciala z Vlachovic. Ve svém kázání se zaměřil na osobu Panny 
Marie Královny a zdůrazňoval důležitost modlitby růžence. 
Neopomněl ani krátkou vzpomínku na svého zesnulého přítele. 
Po celou dobu mše svaté nám počasí přálo, přestože se v dáli 
na nebi začaly postupně rojit dešťové mraky. Za zpěvu písně 
Toto je den a veselého potlesku se mnozí začali vracet zpět do 
domovů. Většina z nás ale zůstala, koho přepadl hlad, mohl si 
opéct špekáčky nebo si prostě jen povídat s ostatními. Poslední 
paprsky sluníčka se brzy začaly schovávat za mraky a možná i to 
přimělo farníky, aby se navečer vrátili zpět domů a nabrali síly 
pro další mši svatou v přírodě slouženou na druhý den u 
kapličky na Brezové. 
Tímto způsobem bych ráda poděkovala o. Františkovi za 
odsloužení mše svaté, mysliveckému spolku za realizaci této 
události a Vám všem, kteří jste na mši svatou dorazili, patří 
velké díky.      L. F. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FARNÍCI NA HOSTÝNĚ 
Milí nedašovští farníci! Chtěla bych Vám všem tímto způsobem 
předat sílu, útěchu, lásku, potěšení na srdci a pozdrav do všech 
rodin od naší Maminky Panny Marie svatohostýnské.  
Tradičně jsme se s ní setkali při zájezdu na sv. Hostýn. Krátce po 
příjezdu jsme se pomodlili křížovou cestu a u 14. zastavení 
vzpomněli na duše v očistci. Někteří z nás využili možnosti 



svátosti smíření a vyznali se tak ze svých hříchů před tváří 
našeho Pána. Kdo chtěl, mohl si nechat v sakristii zapsat úmysl 

mše svaté. Poté 
následovala samotná 
bohoslužba sloužena 
třemi kněžími, přičemž 
jeden z nich byl ze 
sousedního Slovenska. 
Ke konci nám otec 
posvětil věci nakoupené 
ve stáncích, dokonce i 
malou sklenku slivovice. 

Jsme slivovicový kraj, kdyby u nás rostly hrozny, nechali 
bychom si posvětit třeba litr vína… Po mši svaté následoval 
oběd v podobě křupavé kačeny se zelím a bramborovým 
knedlíkem a samozřejmě jsme si nezapomněli nabrat svěcenou 
vodu. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Lidečku na zmrzlinu. 
Byl to opravdu skvělý zájezd! 
Řeknu Vám, že o. Richard měl pravdu, když nás předával o. 
Martiškovi a řekl mu, že mu svěřuje nejlepší farnost. Letos 
v květnu mi bylo 65 let, projela jsem ve svém životě hodně 
zájezdů s různými lidmi, ale klobouk dolů před farníky 
z Nedašova. Cestovat na Hostýn při modlitbě růžence a za 
zpěvu Mariánských písní, které zněly celým autobusem jedna 
za druhou, to se jen tak nevidí, to musíte zažít! Může Vám to 
potvrdit náš letitý řidič Zdeněk, kterému děkujeme za slušnou, 
opatrnou a ve zdraví skončenou jízdu a návrat zpět k rodinám. 
Děkuji také Andělce za vedení křížové cesty a organizátorům za 
starost a zdárný průběh celého zájezdu. Děkujeme!!! 
Někteří farníci, které třeba ani neznám, mi děkují za krásné a 
srozumitelné čtení. Snad to myslí upřímně, protože taková 
slova mi dodávají hrozně moc velkou sílu, za kterou Vám děkuji. 
Snažím se co nejvíce, abyste si poté slovo Boží nesli ve svém 
srdci a tak Vás nikdy neopustilo, ať jste kdekoli, ať děláte cokoli. 
Nezlobte se za mou upřímnost, ale pokud by mě chtěl někdo u 
ambónu vystřídat, ráda mu ustoupím! 
Děkuji Vám všem za pochopení a pozornost při čtení. A pokud 
chcete vědět víc, vítá Vás před vchodem na faru Panna Maria, 
krásná, bílá, čistá. Sedněte na lavičku, zklidněte se a zadívejte 
se jí chvilku do jejích modrých očí, krásných jako samotné 
nebe!    
                     Jsem jenom jedna z Vás, farnice Anna M. Hacajová 

PRAVĚKÝ FARNÍ TÁBOR 
Letošní tábor byl zase o něco jiný než předchozí léta. Různá 
opatření a zákazy v nás vyvolávaly strach, že se tábor nepovede 

podle našich představ, anebo neuskuteční vůbec. Opak se stal  
 
ale pravdou! Vše, až na pár zranění, vyšlo úžasně a děti domů  
odjížděly s nadšením, obohaceni o nové zážitky, a vzpomínky. 
Ze začátku si sice myslely, že jim začíná týdenní volno bez 
rodičů, ale s vedoucími jsme jim rychle ukázali pravý smysl 
tábora (rozcvičky v pyžamu, stezka odvahy, drsné hry ale i 
odpočinkové aktivity). Po pětiměsíční karanténě byl oříšek děti 
opět rozpohybovat, v pátek už to zvládaly perfektně. Náš 
duchovní program obohatil dokonce příjezd otce Jiřího, který se 
s námi společně pomodlil a odsloužil mši svatou. Tímto mu 
děkujeme a rovněž díky i rodičům za jejich důvěru, podporu a 
spolupráci! Těšíme se zase příští rok!                                  V. H.  
 
Poděkování 
Jménem rodičů a jejich dětí děkujeme mladým z naší farnosti (a 
nejenom z ní ) za krásný týden plný her, radovánek a 
modliteb, který mohly naše děti prožít opět po roce v Horní 
Lhotě. Kdo takovouto akci někdy organizoval, ví, kolik práce, 
času a nervů za tím vším je.  
Také děkujeme všem, kteří své modlitby obětovali za klidný 
průběh farního tábora. 
Velký dík vám všem, ať vám náš nebeský Otec žehná + 

 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ZÁŘÍ 
 
1. 9. (ÚT) 7:00  
2. 9. (ST) 18:30 Za Aloise a Anežku Fojtíkovy a Jana a Boženu Fojtíkovy a za živé z jejich rodiny, NL 121 
3. 9. (ČT) 18:30 Za + rodiče Vaňkovy, Kolínkovy, vnučku, 2 švagry a ostatní příbuzné, za dar zdraví pro živou rodinu  
  Kolínkovu, Ne 282 
4. 9. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Poděkování za 55 let života, nedožitých 60 let manžela, + rodiče Šerých, + Josefa Fojtíka, všechny  
  + příbuzné a odpuštění duším v očistci, NL 13 
5. 9. (SO) 7:00 Za + Jana Fojtíka, za nemocnou manželku a Boží ochranu pro živou rodinu, NL 75 
6. 9. (NE) 7:15 Za + rodiče Aloise a Annu Vaňkovy, jejich děti Vojtěcha, Aloise a Marii, ochranu Panny Marie pro  
  živou rodinu Vaňkovou, NL 64 
  9:00 Za + rodiče Měřičkovy, rodiče Mišovy a jejich + děti a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 150 
  10:30 Za farníky 
7. 9. (PO) 18:30 Poděkování za dožití 75-ti let života, za + manžela, + dceru, + syna a za dvoje + rodiče, Ná 17 
8. 9. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
9. 9. (ST) 18:30 Za + rodinu Fojtíkovu a Hejdovu, duše v očistci a ochranu Boží a pomoc Panny Marie, Ne 257 
10. 9. (ČT) 18:30 Za + rodiče Bartošákovy, + rodiče Novákovy, + Anežku a Milana Prekopovy, + tetu Rozalii, + sestry  
  a ostatní příbuzné, za duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny, NL 167 
11. 9. (PÁ) 18:30 Za dožití 85-ti let života Marie a 50 let života syna Jana, za + manžela a syna Karla a za rodiče z   
  obou stran, NL 88 
12. 9. (SO) 7:00 Na poděkování za dožití 50-ti let života Jana, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu 
13. 9. (NE) 7:15 Za + Marii Šenkeříkovou, + Zdeňka a rodiče z obou stran, za duše v očistci a Boží požehnání pro  živou  
  rodinu Šenkeříkovou, Ná 142 
  9:00 Za + Josefa Šenkeříka, + rodiče z obou stran, + sestry, + švagry a + švagrovou Marii a dar zdraví pro  
  živou rodinu, Ná 145 
  10:30 Za farníky 
14. 9. (PO) 18:30 Za + prarodiče Smolkovy, rodiče Cíchovy a Podešťovy, Václava Zichu, ochranu Boží pro živou rodinu  
  a dar víry pro naši farnost, NL 63 
15. 9. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Heriánovy, + dcery Františku, Ludmilu a Annu, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 260 
16. 9. (ST) 18:30 Za + rodiče Novákovy, + dceru Janu, + rodiče Šeré, jejich 2 + syny, + tetu Annu Novákovou, s prosbou o  
  ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Novákovu, Ne 186 
17. 9. (ČT) 18:30 Za + rodiče Švachovy, Grígerovy a všechny příbuzné, za dožití 70-ti let Jaroslava, ochranu a pomoc Boží  
  pro celou živou rodinu, Ne 193 
18. 9. (PÁ) 18:30 Za + manžela Antonína Janáče, za rodiče a prarodiče z obou stran, rodinu Čermákovou a Boží ochranu  
  pro živou rodinu, Ná 140 
19. 9. (SO) 7:00 Za + rodiče Hořákovy, jejich + sourozence, + bratra a pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou  
  rodinu Hořákovu, Ne 344 
20. 9. (NE) 7:15 Za + rodiče z obou stran a + rodinu, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu Holbovu  
  a Měřičkovu, NL 144 
  9:00 Za + rodiče Švachovy, + dceru Vojtěšku, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Švachovu, Ne 350 
  10:30 Za farníky 
21. 9. (PO) 18:30 Za + Augustina Ručka, syna Gustáva, + rodiče Ručkovy a Fojtíkovy, NL 164 
22. 9. (ÚT) 7:00 Na poděkování 85-ti let života, + manžela, + syna, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, 183 
23. 9. (ST) 18:30 Za + rodiče Trochtovy, syny Milana a Františka, za rodiče Lorencovy a Josefa Turenu 
24. 9. (ČT) 18:30 Za + Anežku a Jana Miklasovy, Emilii a Antonína Ungermannovy, živou i + rodinu Miklasovu a   
  Ungermannovu, Ne 325 
25. 9. (PÁ) 18:30 Na poděkování za dožití 60-ti let života, za + rodiče Zimkovy, Holbovy a Kováčovy, + sestru, duše v  
  očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 313 
26. 9. (SO) 7:00 Za + Františku Holbovou (1. výročí úmrtí) 
27. 9. (NE) 7:15 Za + rodinu Kolínkovou a duše v očistci, Ne 69 
  9:00 Za + rodiče Líňovy, + příbuzné, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie 
  pro živou rodinu Líňovou, Kupčíkovou, Smolíkovou, NL 184 
  10:30 Za farníky 
28. 9. (PO) 7:00 Za živé a + Václavy z naší farnosti 
  18:30 Za + Evu a Jaroslava Fojtíkovy, za rodinu Roncovu a Vlčkovu a + příbuzné, poděkování Pánu Bohu za dožití 
  50-ti let života, dar zdraví a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 44 
29. 9. (ÚT) 7:00 Za + Aloise Macháče (1. výročí úmrtí) a ostatní příbuzné, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu, Ne 331 
30. 9. (ST) 18:30 Za + Josefa Šuráně, + rodiče Šuráňovy, Kolínkovy, Šemodovy, + tetu Andělu, + bratra Josefa, + švagra 
Zdeňka,   s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 289 


