
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
28.11. (PO) za + manžela, sestru, rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou 

rodinu Maděrkovou, Ná 69 
29.11. (ÚT) za + rodiče Cíchovy a Podeštovy, za Václava Zichu a dar živé víry pro  
   živou rodinu, NL 63 
30.11. (ST) za + Ludmilu Rebrovou, + rodiče Sívkovy, dva sourozence a za dar zdraví pro 

celou živou rodinu, Ná 144 
1. 12. (ČT) za + Jaroslava Fojtíka (5. výročí úmrtí), za jeho manželku, + rodinu Vlčkovou a 

Roncovou a za dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu, NL 44 
2. 12. (PÁ) 7:00 za živé a + členy živého růžence 

17:15 za + Milana Prekopa, manželku Anežku a rodiče z obou stran, 
ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 328 

3. 12. (SO) 7:00 za + Zdeňka Mráze, + rodinu Mrázovou, Ševčíkovou, Cihlářovou 
   a Jaškovou, NL 181 
4. 12. (NE) 7:30 za + Josefa Kolínka, dva švagry, Aloisii Poláchovou, za rodiče z obou 

stran, rodiče Mozgvovy, Daňovy a Valčíkovy a ochranu Boží pro živou rodinu, 
Ne 270 
9:00 za + rodiče Fojtíkovy, syna Josefa, rodiče z obou stran, Františku 
Šestákovou, manžela, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 17 

  10:30  za farníky 

OZNAMY:  1. Adventní neděle 

Z liturgického kalendáře : 
- Ve středu Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
- V sobotu Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
1. V úterý, čtvrtek a sobotu budou rorátní mše svaté. Na přání farníků, v úterý bude 

rorátní mše svatá ráno v 6.30 a děti, které na ni přijdou, budou mít snídaně na faře. 
2. Příští neděli odpoledne v 15.00 přijde do naší farnosti sv. Mikuláš. Kdo se chcete 

podílet, můžete přispět do kasiček. 
3. Úmysly mší svatých na první pololetí 2017 budeme přijímat v pondělí 12. 12. v 15.00 

hod. 
4. V adventu se připravujeme různými pobožnostmi na příchod Mesiáše, jednou 

z takových forem může být i pomoc druhému. Chci Vás poprosit, milí farníci, o pomoc 
při opravě domku naším farníkům r. Holbové. Tento týden je postihlo neštěstí. Na 
obecním úřadě je kasička, kde můžete svým milodarem přispět k opravě jejich domku. 

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet 
skupina z Nedašovy Lhoty. 

6. V zákristii máme kalendáře na rok 2017 a také vánoční oplatky. Po mších si je můžete 
zakoupit.  

7. Připravujeme 8. farní ples, který se uskuteční 21. 1. 2017. Zisk z plesu se použije na 
výmalbu fasády kostela. Více informací na plakátech. 

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

Byly spuštěny nové webové stránky naší farnosti na adrese 

 www.farnostnedasov.cz 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
1. neděle adventní                                                  27. listopad 2016 

 

Příprava (Mt 24,37-44) 

Lekneš se, když na tebe někdo vybafne? Čeho ses lekl naposledy? Někdo se taky lekne, že něco 
zapomněl, že něco nestihne. Leknout se můžeš auta, co se nenadále vynoří ze zatáčky. Nebo 
velké rány, když za tebou něco spadne. Lekají se i dospělí? Možná se ti zdá legrační na někoho 
vybafnout za rohem, ale nikdo se neleká rád. Je to nepříjemné. Pán Ježíš dnes mluvil o tom, že 
je mnohem lépe být připravený než se vylekat.  
Víš, kde máte uložené ovoce, aby pro vás měla maminka jablíčko nebo hrušku? Pan Novák měl 
na zimu schovaná jablka a hrušky ve sklepě u souseda. Byli dobří kamarádi. Jednou v noci 
souseda probudilo řinčení skla. Vyskočil z postele a spěchal na dvůr. Na zemi leželo rozbité sklo 
z okénka od sklepa a nikde nikdo. Zloděj se asi tím řinčením vyděsil a utekl. Možná se chtěl 
tudy dostat do domu. Jenže co teď? Myslíte, že se zloděj vrátí? Co byste jim poradili, že teď 
mají dělat? Pan Novák nabídl, že se mohou v noci střídat v hlídání. Pár nocí se střídali, ale 
zloděj se už nevrátil. Pak dostal soused nápad. Už dlouho si chtěl koupit psa, aby nebyl tak 
sám. Sežene a vychová si pořádného hlídače. Ten ho vždycky probudí, kdyby se na dvoře 
objevil nezvaný host. A ohlídá i vedlejší dvorek pana Nováka. Znáš nějakého pejska, co umí 
dobře hlídat dům? Proti zlodějům se lidé umějí různě zabezpečit. Mají pevné dveře nebo… 
Prostě jsou připraveni. Připravujeme se ale i na jiné věci - ty do školy, abys nedostal pětku, 
tatínek do práce, strýček na zkoušky v autoškole, maminka třeba na ples nebo do divadla. Nač 
ještě se připravuješ? Jenom na setkání s Pánem Bohem se lidé zapomínají připravovat. Pan 
Novák se sousedem mysleli na zloděje ve dne i v noci, byl pro ně totiž velice důležitý. Co myslíš, 
není Pán Bůh přece jen důležitější než zloděj? No určitě. Tak bychom na něj měli víc myslet. A 
ukázat mu, že se na něj těšíme. Třeba teď máme na své těšení celé čtyři týdny adventu. Ode 
dneška se totiž všichni připravujeme na Ježíšovy narozeniny - na Vánoce. Jak? Můžeš začít 
hned ráno adventní mší svatou, říká se jí roráty. Taky něčím dobrým, co se ode dneška 
rozhodneš dělat pro lidi kolem sebe - méně zlobit, neodmlouvat, být ochotnější, nehašteřit se, 
společně se doma modlit, pomáhat, dělat si včas své úkoly. Napadne tě ještě něco? 

 
Už se těším na Vánoce, vždyť jsou jenom jednou v roce.  
Jak se na ně nachystáme? Když se více rádi máme.     
                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------  
Jméno: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Jak se jmenuje adventní mše svatá? ……………………………………………………………………………. 



ZAČÍNÁ ADVENT 
Advent je období před 
Vánocemi. Trvá čtyři  

týdny. Lidé ho prožívají 
různě. Nakupují dárky, 
uklízejí, shánějí, pečou 
cukroví… To všechno je 
dobré, ale na co přitom 

nesmíme rozhodně 
 zapomenout? 

Zjistíš to, když vyluštíš 
tajenku v adventním věnci. 

Začni u první svíce, 
jdi ve směru hodinových 

ručiček a zapisuj každé 

třetí písmeno. 

Zkuste se společně  

zamyslet nad tím, jak  

můžeme úkol z tajenky 

splnit. 

 

 

  

 

Vyškrtej všechna slova 

z osmisměrky a dozvíš se,            

  co znamená slovo Advent. 

 

                    PRO DOSPĚLÉ    

 Advent - převlek pro stres a kšeft? 
Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to 
vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben 
levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být 
pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že 
advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla 
ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.                                                                              
Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na 
cestě k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří 
už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje 
dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro 
jim prokazovat. 
 
Bůh s námi jedná zcela lidsky. Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji 
přijímat, dovolit jí, aby do mě mohla pronikat, to je to, co se děje v adventu - první 
záblesky světla v ještě tolik temné noci. Až se nám podaří sestoupit z trůnu své 
namyšlenosti, stane se to, o čem v Bibli žalmista říká, že srdce se pozvedne, nabere 
výšku a skrytá Boží přítomnost začne pronikat hlouběji do našeho zmateného života. 
Advent není žádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi jedná zcela lidsky,  
krok za krokem nás vede a čeká na nás. Dny adventu se podobají  
tichému klepání na naše nitra, abychom se odvážili  
hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka opravdu osvobodit.         
                                                                                 (zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera)  
 

Bůh se rozhodl přijít mezi nás 
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak 
někoho, je to příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít - a stále 
přicházet - mezi nás, stát se jedním z nás, aby byl s námi, aby mohl proměňovat náš 
život a aby nás zachránil. 
Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na toto setká(vá)ní. Není to tedy 
čekání na něco, ale na Někoho. Na Někoho, kdo má moc náš život proměnit. Středem 
tohoto období je tedy Ježíš, který přichází ke každému z nás. Setkávat se s ním 
můžeme v modlitbě, při bohoslužbě, v Bibli - Božím slově, ale i skrze druhé lidi kolem 
nás a skrze běžné události. Chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce 
každého z nás. Chce svojí přítomností proměňovat všechno. 
Přichází, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození a útěchy, aby nás obdaroval 
svou přítomností, svou láskou a pokojem. Advent je tedy obdobím, kdy se máme učit 
čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít pro Něj srdce citlivé a otevřené.  
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