
 

ČERVEN 2021 
 6. 6.    Na mši sv. v 9:00 losování soutěže Malovaná 

    modlitba 
 3. 6.    Slavnost Těla a Krve Páně 
 4. 6.    VYVÝŠENÝ TOUR  v Nedašově 
 11. 6.  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
 12. 6.  v 19:00 hod. chvály 
 24. 6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
 29. 6.  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

_____________________________
Drazí farníci, 
čas rychle plyne a před námi se otevírají brány měsíce června, 
ve kterém si připomínáme mnohé slavnosti. Pro naši farnost je 
rovněž důležitá neděle 20. 6., kdy se naše děti poprvé budou 
moci setkat s Ježíšem přítomným v Eucharistii. V modlitbách na 
všechny prvopřijímající děti a jejich rodiny mysleme. 
Ve Farníčku naleznete pozvánku na 14. farní tábor (11. - 16. 7. 
2021) a současně pozvánku na křesťanský festival UNITED, 
který v letošním roce bude probíhat jinou formou, než na kte-
rou jsme byli doposud zvyklí. Zbylé příspěvky Vám snad pomo-
hou lépe se orientovat v současném světě plném zmatku a 
postrádajícím pravdu. Nezapomeňte, že všichni jsme lidé ne-
dokonalí a omylní, a tak nám pravdu neposkytne svět, ale 
Ježíš, v němž je opravdová Pravda a Láska.                               L+J 

 
PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH  
BISKUPŮ V SITUACI USTUPUJÍCÍ PANDEMIE 
NEMOCI COVID-19  
Milé sestry, milí bratři 
v Kristu Ježíši, 
díky Bohu se situace, která 
více než na půl roku zásad-
ním způsobem ochromila 
běžný život naší společnosti, 
postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás 
všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost 
k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská 
šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro 
mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli 
na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a 
přátel. 
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na 
tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i 
duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což 
není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní 
vepsána samotným Zakladatelem. 
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný opti-
mismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich nor-
mální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie 
doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň 
něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž 
„ecclesia“ - shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že 
skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. 
Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli 
do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických 
opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté 
v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici ne-
mocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, aby-
chom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne 
je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i 

účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili 
Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do 
kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než 
dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i 
zpěvem. 
 Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 
    Biskupové Čech, Moravy a Slezska 
    Nepomuk, 18. května 2021 
 

NEMÁME-LI ŽÁDNÝ DŮVOD K RADOSTI... 
Bůh v nás přebývá 
už od okamžiku stvoření 
a jeho přítomnost nás vábí, 
abychom k němu přišli. 
 
Jsme chrámy Ducha Božího: 
jsme proto nekonečně bohatí. 
Náš život se může změnit v nebe na zemi, 
budeme-li na toto tajemství dbát. 

Nenalézáme-li momentálně 
ve svém životě žádný důvod k radosti, 
zůstává nám možnost radovat se z radosti Boží a štěstí, 
přítomného neustále v hloubi naší duše. 

Víra nás učí, že Bůh je všudypřítomný. 
Není tedy třeba pochybovat 
o jeho přítomnosti v nás. 
Nosíme v nitru toho, jenž je radostí a štěstím.  

Ať se stane cokoliv, 
ať se cítíme jakkoliv,  
vždycky se můžeme 
radovat z jeho štěstí. 

Jestliže se naučíme 
mít radost z Boha samého, 
objevíme nevyčerpatelný zdroj radosti, 
protože Boží radost je nekonečná.                       (Wilfrid Stinissen)



BRÁNIT SE INTERNETOVÝM ŠMEJDŮM 
Internet šíří snadno a rychle kdejakou lež, výmysl, nesmysl či 
urážku 
Internet je pomůcka, kterou rád využívám a tvrdím, že on sám 
za nic nemůže. Za mých mladých časů existovalo úsloví „papír 
snese všechno“ a užívalo se, když někdo napsal a vytiskl lež nebo 
urážku. O internetu platí něco podobného, ale v mnohem větší 
míře. Nejen, že „internet snese všechno“, tedy kdejakou lež, 
výmysl, nesmysl či urážku. On to nejen snese, ale rozšíří snadno 
a rychle po světě. A mnohdy nejde najít a přesně určit autora, 
jeho kvality, skutečnou znalost věci a pověst. 
Člověk rád uvěří tomu, co mu schází, aniž zkoumá, jestli je to 
pravdivé 
Když zdroj textu na internetu neznáme nebo známe sice autora, 
ale nejsme odborně vzdělaní v oblasti, o které píše, je pro mno-
hé těžké rozhodnout, co brát vážně a co ne, čemu věřit a o co se 
opírat. A tak zde nastupuje často emoce na místo rozumu. Člo-
věk rád přijme či uvěří tomu, po čem touží nebo co mu schází, 
aniž zkoumá, jestli je informace pravdivá. Celé je to dnes umoc-
něno situací pandemie, která přináší znejistění, obavu a také 
vztek. A tak autoři a šiřitelé spikleneckých teorií a pochybných 
informací mají před sebou úrodné pole. Tím spíše, když někteří 
autoři textů jako jsou politici nebo populární osobnosti buď mlží 
či lžou nebo s autoritou své popularity, nikoliv odbornosti, vy-
hlašují neuvěřitelné nesmysly, kterým ale někdo vždy dál uvěří. 
Strach z čipizace, vakcinace, popírání nákazy 
Právě v situaci pandemie a boje proti ní ohrožuje řada těchto 
dezinformací životy lidí a v delším výhledu další existenci civili-
zace. Brojení proti očekávané vakcíně, strach z „čipizace a vakci-
nace“, popírání nebezpečí nákazy a podobné ovlivňují až pře-
kvapivě postoje a jednání lidí. A tomu, kdo se rád bojí nebo rád 
proti čemukoliv protestuje, je jedno, když věci znalí lidé vyhlásí, 
že bez roušek, bez vakcíny a bez dodržování zásad 3k se Covidu 
nezbavíme a bude nás kosit dál. 
Otázku „komu jsem uvěřil“ je nutno si klást s tím, že se také 
ptáme, jestli ten, kdo něco tvrdí a já bych to tvrzení přijal, je 
skutečně důvěryhodným člověkem, je ve věci samé patřičně 
vzdělaný a vyjádření se v zásadě shoduje s jinými skutečnými 
autoritami. Nejhorší je podání bludné informace bezúhonnou 
nebo obdivovanou osobou, která se tak těší zcela nepatřičné 
autoritě. 
Česká obchodní inspekce varuje před „šmejdy“, kteří podvod-
ným jednáním okrádají teď ve zvýšené míře lidi o peníze. Jako 
křesťané bychom se nejen měli vyhýbat „informačním šmej-
dům“, zejména když své nesmysly balí do zbožných obalů, ale 
také pomáhat bližním, aby nenaletěli působení „internetových 
informačních šmejdů.“                                       (Aleš Opatrný) 

PRO ZUZKU A PRO MARKA 

(Příběh k prvnímu svatému přijímání) 

Každého dvacátého čtvrtého prosince, po celý váš život, vždycky 
když budete myslet na vánoční stromeček, na koledy a na půl-
noční mši, pokaždé si připomeňte slavnost vašeho svatého při-
jímání. 
Kolik věcí si lidé navzájem přejí! Píší je na pohledy, do dopisů a 
e-mailů a také si je telefonují. A tak já, kněz, vám přeji krásné 
svátky a blahopřeji k prvnímu svatému přijímání. 
Hvězda vedla tři mudrce do Betléma, k Pánu Ježíši. Ať i vás vede 
v každý čas ke svatému přijímání každá chvíle a každý svátek, 
nejenom Štědrý den, ale i Boží hod, Velikonoce, každá neděle a 
dokonce i každý všední den, upracovaný jako Popelka. 
Anděl probudil pastýře. Anděl probouzí i vaše svědomí, aby 
nezaspalo, aby si nikdy nezdřímlo, aby vždycky dokázalo za-
slechnout Boží hlas, který říká: „Dělej dobro a vyhýbej se zlu.“ 
Pastýři za Ježíšem nešli, ale běželi. Přeju také vám, abyste nejen 
šli, ale také ze všech sil a s vyplazeným jazykem běželi za tím, co 
je dobré, ušlechtilé, čisté, a abyste se tak v životě přiblížili tomu, 
co je dobré. 
Tři mudrci šli do Betléma. 
Přeju vám, abyste na žádné 
cestě nezabloudili a abyste 
vždycky našli tu, která vede 
k Pánu Ježíši.  
Volek, který byl v betlémské 
stáji, není dobrý jen na hovězí 
pečeni. Každý učitel správné 
výslovnosti by volka pochválil 
za to, že sice jen zlehounka 
otevře tlamičku, ale mluví tak 
jasným hlasem, že se to roz-
léhá do všech koutů. Má 
skvěle posazený hlas a per-
fektní výslovnost. Přeju vám, 
aby vás lidé mohli pochválit i 
za to, že tak krásně křičíte. 
V betlémské stáji najdeme také oslíka, který pomohl Pánu Ježíši 
při útěku do Egypta. Přeju vám, abyste vždycky uměli pomáhat 
ze všech sil ostatním lidem, rodičům, kamarádkám i kamará-
dům. Vždycky někdo potřebuje naši pomoc a my bychom měli 
dokázat posloužit. 
Svatý Josef se postaral o Pána Ježíše: našel stáj a přebral seno, 
aby v něm nebyly žádné bodláky a pichlavé větvičky. Přeju vám, 
abyste se dokázali postarat o každého ubožáka, který bude po-
třebovat vaši pomoc a snahu. 
Matka Boží se stále modlila. Přeju vám, abyste se uměli modlit, 
to znamená mluvit s neviditelným Bohem - pak se totiž ukáže to 
dobré ve vás. 
Přeju vám, aby Pán Ježíš, kterého přijímáte do srdce, byl vždycky 
s vámi. Nejenom dnes, ale i později, po svátcích, až vánoční 
stromeček opadá, až vyhoří ve svícnu všechny svíčky, až se peč-
livě uloží do krabice všechny skleněné ozdoby. Přeju vám, abys-
te byli v životě vždycky s Pánem Ježíšem. Být s Ježíšem, to zna-
mená milovat lidi. Ale tak milovat, aby z toho bylo dobře všem 
na nebi i na zemi.                                      
           (Jan Twardowski, Poklad - příběhy k prvnímu svatému přijímání)  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Před 30 lety, 16. června 1991 přijali kněžské svěcení 
náš současný duchovní otec, P. Marek Kurzyński MIC 

a také nedávno zesnulý P. Władysław Ciągło MIC,  
který v naší farnosti působil v letech 1994 - 1998. 

Bohu díky za jejich kněžskou službu. 



PŘÍSLIBY CTITELŮM JEŽÍŠOVA SRDCE 
Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque dal přísliby všem těm, kdo zbožně uctívají jeho Srdce. 

 Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.  

 Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.  

 Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavům.  

 Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodinách jejich smrti.  

 Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.  

 Vlažné duše se stanou horlivými.  

 Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.  

 Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.  

 Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír.  

 Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.  

 Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v mém srdci.  

 Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání a svátosti poká-
ní, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srd-
ce jim bude bezpečným útočištěm.  

 

14. FARNÍ TÁBOR 
HRA ZAČÍNÁ…….PŘIDÁŠ SE?

 I v letošním roce se mohou děti, které navštěvují 4. - 7. třídu ZŠ, těšit na 

Farní tábor. Celý tábor bude v duchu akční hry spojené s vojenským sty-

lem. Děti se mohou těšit na týden 

plný zážitků, her, dobrodružství a po-

znávání cest našich svatých. Neváhej-

te a přihlaste své děti co nejdříve u 

Veroniky Holbové! 

Pro více informací 

volejte na telefon-

ní číslo uvedené na 

plakátku.  

Připoj se k nám!  

POTŘEBUJEME TĚ! 

 
 
 

 
FESTIVAL UNITED SE VYDÁVÁ NA CESTY, LETOS PROBĚHNE VE 3 MĚSTECH 
UNITED CITY je název konceptu, který pro letošní rok představili organizátoři festivalu UNITED. Namísto dvou dnů a jednoho večera na 
jednom místě se uskuteční tři jednodenní akce v různých městech. První zastávkou bude západočeská Plzeň. Následující den se dění pře-
sune do Litomyšle. Poslední lokalitou pak bude město Vsetín. 
Na otázku „Proč bude letos UNITED jiný?“ odpověděli organizátoři následovně: „Tato 
změna nám dává daleko větší šanci, že se festival bude konat i v případě dalších 
pandemických opatření. Ve všech lokalitách jsme zvolili venkovní areál, kde se budou 
moci návštěvníci rozptýlit.“ 
Na každé zastávce UNITED CITY jsou na programu hudební vystoupení, semináře, 
promluva hlavních řečníků a vystoupení taneční skupiny UNITED DANCE. K dispozici 
bude dále duchovní poradenství a modlitební místo organizované hnutím Modlitby 
24-7. 
„Na začátku roku jsme byli v kontaktu s denominačními vedoucími mládeží. Ti výraz-
ně podpořili naše plány a uvažování o festivalu UNITED v létě 2021. Vidíme společně 
únavu mladých lidí z online prostředí. Stále častěji vyskytující se negativní jevy jako je 
ztráta motivace, hluboká frustrace, deprese. Chceme proto s mladými prožít pestrý 
festivalový den, přinést povzbuzení a Boží perspektivu v této náročné době. Kromě 
toho vnímáme, že nám Pán Bůh předkládá nový směr, kam se má festival ubí-
rat,“ dodává Daniela Hurtová, ředitelka festivalu. 
Akce se uskuteční od čtvrtka 19. 8. do soboty 21. 8. 2021. Aktuality a další informa-
ce ohledně příprav jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.festivalunited.cza na profilu sociální sítě Facebook. 

https://festivalunited.cz/
https://www.facebook.com/festivalunited


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ČERVEN
 

1. 6. (ÚT) 7:00 Za živé a + kněze 
2. 6. (ST) 18:30 Za + rodiče Bůbelovy, syna, vnuka, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou  
   živou rodinu, NL 6 
3. 6. (ČT) 7:00   
  18:00 Za farníky 
4. 6.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Františka a Marii Šánkovy, Aloise a Marii Kolínkovy, + příbuzné a Boží požehnání pro  
   živou rodinu, Ná 42 
5. 6. (SO) 7:00 Za + Marii Hořákovou (10. výročí úmrtí) a za rodiče z obou stran a celou rodinu 
6. 6. (NE) 7:15 Za + manžela Jána Kuvika, + rodiče Bartošákovy, + rodiče z obou stran, za duše v očistci, 2 + zetě, s  
   prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 69 
  9:00 Za + Josefa Solaře, dvoje rodiče, + Karla Slaběňáka, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou  
   živou rodinu, Ne 256 
  10:30 Za farníky 
7. 6. (PO) 18:30 Za + Jana Řeháka, + rodiče a + sourozence, za dar zdraví a ochranu a pomoc pro živou rodinu, NL 151 
8. 6. (ÚT) 7:00  
9. 6. (ST) 18:30 Za + rodiče Skřekovy, + švagra, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
10. 6. (ČT) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 11 
11. 6. (PÁ) 7:00 Za dobrodince 
  18:30 Za + Václava Vaňka, rodiče, bratra, synovce Pavla, neteř Chiáru, poděkování za přijatá dobrodiní,  
   s prosbou o ochranu Boží pro děti a jejich rodiny a příbuzné, Ne 12 
12. 6. (SO) 7:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 65 let života, za + tatínka, přijaté dary a milosti, s prosbou o ochranu  
   Boží a Panny Marie pro živé rodiny, Ne 296 
13. 6. (NE) 7:15 Za živé a + spolužáky a spolužačky ročníku 1955 a za + Jarmilu Kalmanovou, rozenou Mikuškovou 
  9:00 Za + rodiče Miklasovy, Františku a Františka a živou rodinu, NL 87 
  10:30 Za farníky 
14. 6. (PO) 18:30 Za + rodiče Kolínkovy, syna Josefa a živou rodinu, Ne 51 
15. 6. (ÚT) 7:00 Za + manžela, jeho + otce, + rodinu Martiškovu a Masaříkovu, za dar zdraví a pomoc Boží pro rodinu  
   Kolínkovu, Ne 185 
16. 6. (ST) 18:30 Za + Annu a Jana Fojtíkovy, dvoje prarodiče, 4 syny, 3 snachy, zetě Karla, vnuka, vnučku, s prosbou o  
   sílu v nemoci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 105 
17. 6. (ČT) 18:30 Za + rodiče Valentovy, 2 + syny, dcery, zetě a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 84 
18. 6. (PÁ) 18:30 Za + manžele Novákovy, syna, zetě, Antonína Vojtka, tetu Rozálii Novákovou a pomoc a ochranu  
   Panny Marie pro živou rodinu, Ne 179 
19. 6. (SO) 7:00 Za + rodiče Naňákovy, jejich + děti, švagra a manželku, vnuka a za duše v očistci, ochranu a pomoc  
   Boží pro celou živou rodinu, Ná 31 
20. 6. (NE) 7:15 Za + manžela Aloise, + bratry Jana, Františka, jeho manželku Boženku, za jejich rodiče, živé a +  
   a poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží ochranu v rodině 
  9:00 První svaté přijímání  
  10:30 Za farníky 
21. 6. (PO) 18:30 Za + Jana a Annu Šenkeříkovy a živou rodinu, Ne 267 
22. 6. (ÚT) 7:00  
23. 6. (ST)  18:30 10. výročí za Evu a Jaroslava Fojtíkovy a za + rodinu Roncovu a Vlčkovu, NL 44 
24. 6. (ČT) 7:00 Za živé a + Jany z naší farnosti 
  18:30  
25. 6. (PÁ) 18:30 Za + Aloise Fojtíka, rodiče Macháčovy, bratry, švagry, švagrovou, neteř Marii a ochranu Boží pro celou  
   rodinu, Ne 327 
26. 6. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti, Ná 188 
27. 6. (NE) 7:15  
  9:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar života, za + manžela, dvoje + rodiče, s prosbou o dar zdraví a 
   ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 233 
  10:30 Za farníky 
28. 6. (PO)  18:30  
29. 6. (ÚT) 7:00 Za + Pavla, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 
  18:30 Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za všechny milosti  
   a přijatá dobrodiní, za dar života, s prosbou o Boží požehnání  
   pro všechny rodiny, Ne 10 
30. 6. (ST) 7:00 Poděkování za uplynulý školní rok - za děti, rodiče a učitele 
  18:30 

  

 

Úklid kostela - ČERVEN 2021 

05. 06. 3. Návojná 

12. 06.  Ned. Lhota 

19. 06.  1. Nedašov 

26. 06.  4. Návojná 


