ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN
12. 3. (PO)
13. 3. (ÚT)
14. 3. (ST)
15. 3. (ČT)
16. 3. (PÁ)
17. 3. (SO)
18. 3. (NE)

OZNAMY:

Za + rodiče Novákovy, Bartošákovy, Anežku a Milana Prekopovy,
tetu Rozalii, tři sestry a Boží ochranu pro celou ž. rodinu, NL 167
7:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou, ochranu a pomoc Panny
Marie, NL 78
Za + prarodiče Valentovy, jejich + děti, + vnuky a vnučky a za duše
v očistci, Ná 56
Za + Marii Mackovou, + Jana Vaňka a rodiče z obou stran, ochranu
a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 359
Za + rodiče Cíchovy a Podešťovy, Václava Zichu a prarodiče Smolkovy, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 63
7:00 Za + Aničku Fojtíkovou, + prarodiče z obou stran, + Františka Naňáka, za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 123
7:15 Za + rodiče Měřičkovy a Holbovy a + rodinu, s prosbou o
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Měřičkovou a Holbovou, NL 144
9:00 Za + manžela Josefa a ostatní + příbuzné, s prosbou o Boží
požehnání pro celou živou rodinu, Ne 55
10:30 ZA FARNÍKY

4. neděle postní

1. Dnes odpoledne vás zveme na křížovou cestu ve 14.30 hod. Křížovou cestu budou mít
otcové. Prosím, aby přišli 20 min. před křížovou cestou do zákristie.
2. Za týden budou mít křížovu cestu v neděli biřmovanci. V zákristii se můžou nahlásit,
kdo se chtějí zapojit z biřmovanců. Pokud bude málo, vyznačím v průběhu týdne a seznam bude vzadu na nástěnce.
3. Zítra mše svatá v DSS nebude, odložíme ji až po Velikonocích.
4. V pátek po mši svaté bude setkání skupinky biřmovanců otce Marka.
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští
týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova. Prosím, abyste se domluvili a uklidili
až večer po vyjmutí vitráží.
6. 17. března v sobotu se uskuteční setkání děkanátní mládeže ve Valašských Kloboukách. Začátek setkání je v 15.00 hod. Připraven je zajímavý program, jeden z hostí je
Marek Orko Vácha, kněz, biolog. Zvlášť zveme mládež, která se připravuje k svátosti
biřmování. Bližší informace na plakátech a na internetu.
7. Připravujeme pouť do Polska po stopách papeže sv. Jana Pavla II začátkem června,
Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow – Lagiewniki, Czestochowa, a pak Lichen. Cena 4500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii.
8. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel.
9. Příští týden bude sbírka na potřeby farnosti.
10. Srdečně zveme na Večery pro manžele. První večer se uskuteční 14. března na hasičské zbrojnici v Ned. Lhotě. Více informací na plakátcích nebo na stránkách farnosti.

ZÁVRŠSKÝ FARNÍČEK
4. neděle postní

11. březen 2018

ROZHOVOR S NIKODÉMEM (Jan 3, 14 - 21)
Jednou přišel za Pánem
Ježíšem Nikodém. Pán Ježíš
Nikodémovi vyprávěl o
tom, že bude muset zemřít
na kříži, aby mohli všichni
lidé přijít do nebe. „Pán
Bůh má totiž všechny lidi
tak rád,“ povídal Pán Ježíš,
„že poslal svého Syna, aby
lidi zachránil. Důležité ale
je, aby v Božího Syna věřili.“
Pak Pán Ježíš pokračoval:
„Boží Syn přinesl lidem
světlo. Ten, kdo jedná
správně, má světlo rád a
jde za ním. Ten, kdo dělá
špatné věci, má raději
tmu, protože tam jeho
špatnosti nejsou vidět. A
tak i ti lidé, kteří se snaží
žít dobře, přicházejí k
Božímu Synu, protože On
je světlem.“
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ježíš mluví s Nikodémem
Pane Ježíši, tys vyprávěl Nikodémovi o velké lásce, kterou má Bůh k nám lidem. Děkuji
ti, žes přišel na zem jako jeden z nás a stal ses světlem pro náš život. Kéž dokážeme
naslouchat tvému slovu a jednat podle něj - jako Nikodém. Amen.

PRO DOSPĚLÉ

Dnes jsme četli o tom, že Pán
Ježíš přinesl na zem světlo.
V každém domě se něco děje.
Tam, kde se to děje ve světle
Pána Ježíše, kde se lidé mají
rádi, vybarvi okna žlutě. Pomoz
pak dětem najít cestu
do těchto domů.

Dnes jsme četli o tom, že Pán Ježíš přinesl
na zem světlo. Pokud obrázek správně
vybarvíš, objevíš symbol, který ti
toto světlo připomene.

Žena podle Božího záměru

Když jsem dospívala, nikdo mi neporadil, jak být ženou Když jsem dospívala, nikdo mi
neporadil, jak doputovat k ženství. Nechtěla jsem být mužem, co však znamená být ženou? Ptala jsem se sama sebe i starších žen, je-li vůbec možné, aby žena žila se zdravou
sebedůvěrou a aby byla svébytná a krásná a přitom ze sebe neudělala feministickou
nacistku či emocionální děvku, která si neustále říká o pozornost. Jak se mohu stát silnou
ženou, aniž bych byla drsná? Jak mohu zůstat zranitelnou, aniž bych se začala utápět v
sebelítosti? Často převládal pocit, že buď „jsem příliš“ nebo „nejsem dost“, případně
obojí současně.
Žena podle Božího záměru Touhy, které Bůh vložil do ženského srdce, říkají něco podstatného o tom, co znamená být ženou a jaký život máme podle Božího záměru vést. Jde
o to, abychom objevily, kým už jsme. Žena, jakou měl Bůh na mysli, když stvořil Evu... a
když stvořil nás. V Evině příběhu můžeme objevit úžasné poklady. V příběhu jejího stvoření se zjevuje její podstata, podstata ženy i záměr, s nímž byla stvořena. Eva je koruna
stvoření - je tím nejsložitějším, nejoslnivějším stvořením, které na světě existuje. Má
velmi významnou úlohu, má své určení, které může naplnit jen ona.
Co zjevuje Bůh světu skrze ženu? Žena nese Boží obraz způsobem, který může vyjádřit
pouze ženství. Co zjevuje Eva o Bohu? Že Bůh je přímo svou podstatou vztahový. Dokud
je v Ráji jen Adam, něco schází. Eva. Žena je ve své podstatě vztahová. Hluboká touha
ženy po důvěrných vztazích a její schopnost je budovat vypovídá o tom, že po hlubokých
a důvěrných vztazích touží i Bůh. Možná je to dokonce to nejdůležitější, co se vůbec můžeme o Bohu dozvědět – Bůh touží po vztahu s námi!
Vztahová podstata ženy Celý příběh Bible vypráví o milostném vztahu Boha a jeho lidu.
Bohu jde o nás. Má něžné srdce. Eva - ženská forma Božího sdělení světu - nás zve k romantickému vztahu. Bůh dává skrze ženu najevo, že milostný vztah je prioritou vesmíru.
Proto Bůh ženu obdařil vlastnostmi, které jsou pro vztah klíčové - vlastnosti, které vypovídají o Bohu. Žena je přitažlivá. Je zranitelná. Je něžná. Ztělesňuje milosrdenství. Ale je
rovněž divoká a divoce oddaná. Bůh nechce být jen jakýmsi doplňkem našeho života. Je
oddaně milující.
Krása jako pozvání Eva také promlouvá ke světu svojí krásou. Krása je vzpomínkou na
Eden, který jsme nikdy nepoznali - srdcem ale víme, že jsme pro něj byli stvořeni. V přírodě nejde v první řadě o funkce. Jde v ní především o krásu. Krása láká, sytí, utěšuje,
inspiruje. Krása je transcendentní.
Svět touží zakoušet sílu muže a krásu ženy. Je-li žena v přítomnosti dobrého muže, skutečného muže, pak je ráda, že je žena. Jeho síla umožňuje, aby její ženské srdce rozkvetlo. Jeho úsilí vyvolává její krásu. A muž je rád mužem, je-li v přítomnosti skutečné ženy.
Její krása ho ponouká, aby byl skutečným mužem, a vyvolává jeho sílu. Žena ho inspiruje,
aby se stal hrdinou.
Bůh rovněž touží, abychom ho poznávali. Chceme-li ho však poznat, musíme ho milovat,
hledat celým svým srdcem (srov. Jr 29,13).
(podle knihy John a Stasi Eldredge - Úchvatná)

