
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
5. 12. (PO) za + rodiče Šenkeříkovy, dceru, syny, zetě, vnuky a duše v očistci, Ná 22 
6. 12. (ÚT) 6:30 za + Anežku a Vincence Slaběňákovy, 4 syny, ochranu Panny  
  Marie pro živou rodinu, NL 80 
7. 12. (ST) za + Ludmilu Štefancovou, jejího + manžela a za dva + švagry a zetě,       
  Ne 271 
8. 12. (ČT) 7:00 za + syna Marka, + Karla Bůbelu, + rodiče Juřicovy a za živou 

rodinu Bůbelovou a Juřicovou, NL 179 
  17:15 za + Ludmilu Šenkeříkovou, rodiče z obou stran a za živou rodi 
  nu, Ne 260 
9. 12. (PÁ) za + šest sester Svatého Kříže, salesián. kněze Josefa Šebáka, jejich 

rodiče a prarodiče, Ne 301 
10. 12. (SO) 7:00 za + rodiče Fojtíkovy a poděkování za dožití 50-ti let Aloise a za 

zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu Fojtíkovou, Ne 80 
11. 12. (NE) 7:30 za + rodinu Fojtíkovou a Hejdovou a za ochranu a pomoc Boží 

pro živou rodinu, Ne 257 
9:00 za + manžela, rodiče z obou stran, poděkování za 70 let života 
s prosbou o požehnání pro živou rodinu Juřicovou, Ne 339 

  10:30 za farníky 

OZNAMY:   2.Adventní neděle  
Z liturgického kalendáře :  

Středa  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

Čtvrtek  SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

1. Dnes odpoledne v 15.00 hod bude v našem kostele sv. Mikuláš. Zveme děti 

z naší farnosti spolu s rodiči. 

2. V úterý, čtvrtek a sobotu budou rorátní mše svaté. V úterý bude rorátní mše 

svatá ráno v 6.30 a děti, které na ní přijdou, budou mít snídaně na faře. 

3. V úterý po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svaté-

mu přijímání. Prosím o účast alespoň jednoho z rodičů. 

4. Úmysly mší svatých na první pololetí 2017 budeme přijímat v pondělí 12. 12. 

v 15.00 hod. 

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty. Příští tý-

den bude uklízet 3. skupina z Nedašova. 

6. V zákristii máme kalendáře na rok 2017. Po mších si je můžete zakoupit.  

7. Připravujeme 8. farní ples, který se uskuteční 21.1. 2017. Zisk s plesu se pou-

žije na výmalbu fasády kostela. Více informací na plakátech. 

            

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
2. neděle adventní                                                      4. prosinec 2016 

 

Předsevzetí (Mt 3,1-12) 

Minulou neděli jsme začali advent. Vzpomínáš, jak se máme připravovat na oslavu Božího naro-
zení? Dnes s přípravou na Ježíšův příchod pokračuje Jan Křtitel. Co ti jeho jméno připomíná? 
Viděl jsi už něčí křest? Křest je vždycky spokojený s vodou. Skutečně, Jan stál na břehu velké 
řeky Jordánu a vysvětloval lidem, co je to Boží království. Posluchačům se jeho řeč líbila, chodili 
ho poslouchat a věřili mu. Chtěli žít v tom novém království, o kterém mluvil. „Jak se do něho 
dostaneme?“ ptali se Jana. „Musíte přestat dělat všechno, co je špatné. Za všech okolností se 
musíte mít rádi a pomáhat si,“ radil jim Jan. Kdo se rozhodl, že se změní a bude hodný, vstoupil 
do řeky a Jan ho pokřtil. Voda odplavila pryč všechno špatné, čeho člověk nahlas litoval. Jako by 
to byla špína. Pak se všichni začali těšit na Pána Ježíše. Co myslíš, byli tam samí dobří lidé? To se 
ví, že nebyli. V tak velikém houfu se vždycky objeví i takoví, kteří chtějí druhé nějak ošidit nebo 
se mít líp než druzí. 
Malý Jirka byl opravdu kvítko. Nechyběl u žádné čertoviny, kam se vhrnul, tam něco popadalo 
na zem a rozbilo se. Svým starším sourozencům schovával věci, snědl všechny dobroty, které 
našel, a když měl něco vyřídit, určitě to popletl. Tatínkovi poztrácel spoustu nářadí a babičce 
plašil slepice i králíky. Sem tam dal sice i něco do pořádku, ale dlouho v klidu nevydržel. Znáš 
někoho takového? Letos bylo té neplechy opravdu hodně. Blížily se Vánoce a Jirka trochu znejis-
těl. Co když nebudou žádné dárky? A co když nebude žádný bonbon na stromečku nebo tácy 
s dobrým cukrovím? Co když ho opravdu zamknou v pokoji a nebude smět celý týden ven, ani 
na televizi nebo na počítač? Jirka věděl, že některé nehody zavinila jeho nešikovnost. Třeba 
když koláče posolil místo pocukroval. Ale něco udělal taky schválně, aby druhé pozlobil. Třeba 
když sestře nalil sirup do láhve se šamponem. Nebo přidal mamince do tvarohu na koláč zubní 
pastu. Však se dneska tatínek opravdu zlobil. Jirka měl na večeři jen suchý chleba a čaj bez cuk-
ru. Musel uklidit celou svoji skříň a pak roztřídit velikánkou hromadu časopisů a letáků. Ale 
dokázal to, a než šel spát, tak se na něj maminka přece jen usmála. Jirka dlouho nemohl usnout. 
Řekl si, že by letos přece jen chtěl prožít krásné Vánoce, aby ho ostatní měli rádi. Co myslíš, 
dokáže to? Čím by měl začít?   
 

Cestu Pánu připravujte, o Bohu si vypravujte. 
Uvěřit pak těžké není, že se i zlo v dobré změní.     
                                                                           

 -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Jak se jmenovala řeka, ve které křtil Jan Křtitel?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
KÁZÁNÍ JANA KŘTITELE 
Jan Křtitel byl synem Zachariáše 
a Alžběty. Když vyrostl, odešel 
do judské pouště, kde kázal a 

vyzýval k obrácení. Lidé k němu 
přicházeli a nechávali se pokřtít 

v řece Jordánu na znamení 
pokání. Někteří si 

mysleli, že je slibovaným Mesi-
ášem. On však věděl, že dostal 

od Boha jiný úkol: připravit 
izraelský národ na příchod 

Spasitele – Ježíše Krista. 
Když dosadíš správně podle 

klíče písmena místo obrázků, 
dozvíš se, co Jan Křtitel hlásal. 
Jak můžeme na Janova slova 

odpovědět dnes? 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PRO DOSPĚLÉ            Křest v Duchu  
Minulou neděli od nás evangelium žádalo bdělosti, tedy schopnost všechno dělat tak, 
abychom dokázali přijmout příchod Pána Ježíše ve slávě, a dnes nás vybízí k přípravě na 
tuto událost prostřednictvím slov Jana Křtitele: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské 
království“ (Mt 3,2). Pro všechny křesťany na začátku evangelia je a vždycky bude Jan 
Křtitel, předchůdce Pána Ježíše v životě i ve smrti. On v sobě shrnuje celý Starý zákon a 
propojuje ho s Novým zákonem, vykazuje mimořádnou jednotu mezi tím, co hlásá, a 
tím, co žije. Jan tedy požaduje, abychom na poušti připravovali cestu Páně, a proto se 
sám odebral na poušť. Jan Křtitel naslouchá a bez váhání uvádí do života dané slovo. 
Tak svým životem nechává znovu zazářit dar proroctví, který po dlouhé věky v Izraeli 
nebyl patrný. To je také důvod, proč evangelista píše: „Jan byl totiž ten, o němž řekl 
prorok Izaiáš: ‘Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!’“ 
(Mt 3,3). Vyznání hříchů je prvním krokem na cestě obrácení, na cestě návratu k Bohu 
celým svým srdcem, celou svou myslí a všemi svými silami (srov. Dt 6,5). Pouze když 
opravdově uznáme své pády, můžeme upřímně přistoupit ke křtu na odpuštění hříchů 
(srov. Mk 1,4), který uděloval Jan Křtitel. Toto ponoření do vod Jordánu požaduje smrt 
světského člověka, aby se znovu narodil jako pravý Boží syn a bratr všech lidí. 
Znamení toho, jak účinné je toto ponoření, tkví ve schopnosti přinášet plody obrácení, 
kdy člověk ze svého života dělá cestu k důstojnému přijetí Toho, jenž přichází. Neexis-
tuje nic horšího než udělat z rituálu záruku spásy – jako by nás nějaká vnější nábožen-
ská nebo církevní ceremonie vyvazovala z povinnosti života v lásce a spravedlnosti. Jan 
Křtitel jasně říká těm, kdo by chtěli vnímat jeho křest jako možnost vyhnout se oprav-
dovému setkání s Pánem: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který 
už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším 
otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi 
z nich udělat děti“ (Mt 3,7–9). Pak jasně připomíná požadavky Božího království: „Seke-
ra je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude 
poražen a hozen do ohně“ (Mt 3,10). Podle ovoce se pozná kvalita stromu, říká Ježíš 
(srov. Mt 7,15–20).V závěru dnešního úryvku dává Jan Křtitel do souvislostí obrácení a 
příchod Mesiáše, jimž je Ježíš: „Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu 
nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Mt 
3,11). V průběhu celého svého života Ježíš „křtil“ muže a ženy v Duchu svatém, nořil je 
do Ducha, který je láskou a odpuštěním hříchů, a tak to bude činit až do konce časů. 
Tehdy nás jeho soud očistí v ohni lásky a zcela nás ponoří do Ducha, jenž nás definitiv-
ně obrátí a daruje nám tak plné společenství s Bohem. Pánův příchod ve slávě se ode-
hraje v témže Duchu, v němž nás na zemi volal k obrácení a požadoval od nás, aby-
chom si nechali odpustit své hříchy. Skutečně ale po onom dnu toužíme natolik, aby-
chom již dnes chtěli uspíšit jeho příchod svým obrácením (srov. 2 Petr 3,12)? Jsme již 
dnes a nyní ochotni přinášet plody tohoto obrácení, plody lásky, která nikdy nekončí?                          
                                                                                                (vojtechkodet.cz)  
 


