
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
19. 12. (PO) 7:00 za + Františka Slaběňáka, + rodiče z obou stran a jejich + syny a 

Boží ochranu pro celou rodinu, NL 93 
20. 12. (ÚT) 6:30 za + rodiče a prarodiče Kolínkovy, jejich děti, + bratra a švagra 

Josefa a živou rodinu Kolínkovou, Ne 286 
21. 12. (ST) za + Ladislava Švacha, + manželku a za + rodiče z obou stran, Ná 94 
22. 12. (ČT) za + rodiče Juřicovy, ochranu Boží pro živou rodinu, NL 125 
23. 12. (PÁ) za + rodiče Pacíkovy a Vaňkovy a ostatní příbuzné a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živou rodinu Pacíkovou, NL 175 
24. 12. (SO) 7:00 za + Františka Holbu, ž. r. a za + rodiče z obou stran, Ne 299 
  24:00 za farníky 
25. 12. (NE) 7:30 za věřící z Nedašova 
  9:00 za mládež z Nedašova 
  10:30  za + Františku a Aloise Holbovy, syna, zetě a ž. rodinu, Ne 299 

OZNAMY:    4. Adventní neděle 

1. Dnes po mších svatých se budou prodávat lístky na 8. farní ples. Výtěžek z plesu 
půjde na malování a opravu fasády kostela. 

2. Obecní zastupitelstvo obce Nedašov Vás srdečně zve dnes odpoledne v 17.00 hod. 
do kulturního domu na Vánoční koncert. Hraje Valaška a občerstvení zajištěno. 

3. 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 snídani na faře. 

4. Generální úklid před Vánočními svátky a stavění jesliček bude v naší farnosti 
v úterý 20. 12. v 15.00 hod. V 15.00 hod. bude stavění jesliček a zdobení stromků 
a 16.30 hod. bude úklid. Prosím o účast také dětí a mládeže. 

5. Společná zpověď v naší farnosti bude v pondělí 19. prosince od 9.00 hod. do 12.00 
hod. a odpoledne od 13.30 hod. do 17.00 hod. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 2. skupině z Návojné. Příští týden bude 
uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 

7. Mše svaté o svátcích 
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Na Hod Boží Vánoční bude odpoledne živý Betlém. Na Silvestra dopoledne bude mše 
podle počasí na Kanůře v 11. 00 hod., odpoledne v 16.00 hod. poděkování v kostele se 
slavnostním Te Deum. 

                   

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
4. neděle adventní                                                         18. prosinec 2016 

 

Krásný sen (Mt 1,18-24) 

Zdají se ti někdy pěkné sny? Klárinka se usmívala ze spánku od ucha k uchu. „Klári, vstávej, už je 
ráno,“ maminka dala své holčičce pusu na čelo. „Ještě ne, mami, ještě spím,“odmítla Klárka 
otevřít oči. „Co pěkného se ti zdálo, že se tak usmíváš?“ zajímalo maminku. „Zdálo se mi, že jsou 
Vánoce a je tu u nás všude plno andělíčků. A zrovna mi něco chtěli povědět, ale tys mě probudi-
la. Tak nevím, co říkali. Ale bylo to tu s nimi moc pěkné, škoda, že musím vstávat.“ Povzdechla si 
Klárka.  Ale pak si vzpomněla, že už začnou vánoční prázdniny a všichni budou spolu doma něco 
chystat a péct cukroví. A že se s ní budou ostatní dívat na pohádky. A že k nim přijede hodně lidí 
a bude u nich veselo. A tak přece jen nakonec otevřela oči. Ale to byste nevěřili. Měla dojem, že 
ti andělé u nich zůstali. Celý den byli všichni doma jako vyměnění. Pomáhali si, uklízeli a vůbec 
se spolu nehádali.  Když byl někdo z dětí trochu nešikovný, maminka řekla jenom: „To nic, to se 
spraví,“ a ani se nezlobila. Klárce se zdálo, že se maminka celý den trošku usmívá. 
To už se tenkrát před těmi prvními „Vánocemi“ stalo něco podobného. Tenkrát se určitě ze snu 
usmíval i Josef, mladý muž, který se měl stát manželem dívky Marie z Nazareta. Moc se mu líbila 
a velice se těšil na to, že spolu vytvoří krásnou rodinu. Už měli i společnou hostinu, stali se 
z nich snoubenci. Jenže pak se to všechno nějak zamotalo. Maria čekala děťátko, které jí ohlásil 
archanděl Gabriel. Vzpomeneš si, jak to bylo? Ale Josef nic nevěděl. Maria mu o andělovi a o 
děťátku nic neřekla. Byl z toho velice smutný. Trápil se, ne a ne ten problém vyřešit. Co má 
dělat? Má někam utéct a trucovat? Nebo se má tvářit, že Marii s děťátkem, co se jí má narodit 
vůbec nezná? Nebo má říct kamarádům a lidem ve vesnici, co se mu stalo? A tak se v těch 
dnech hodně modlil. Prosil Pána Boha, ať mu poradí. Pak si řekl, že zruší zasnoubení. Že se 
s Marií rozejde a hned ráno jí to půjde říct. Bylo mu všeho tolik líto, celý smutný šel spát. A v tu 
noc měl sen. Zdálo se mu o andělovi. Ale vlastně ani nevěděl, jestli se mu to zdálo, nebo to je 
doopravdy. Anděl mu totiž odpověděl na všechny otázky a starosti, kterými se doposud trápil. A 
jak toho anděla poslouchal, začal se ze sna usmívat. Už všemu rozuměl. Měl takovou radost, že 
se mu chtělo zpívat a chválit Boha. Ta krásná dívka Marie, kterou měl rád, se přece jen stane 
jeho ženou. Dokonce mu ji dává za ženu sám Bůh. Poslouchal jsi, co všechno mu anděl o Marii 
řekl? 
 

To byl ale krásný sen! A teď rychle z lůžka ven.                                                             
Ať je se mnou celý den Bůh i člověk spokojen.  
                                                                                 
----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Kdo ohlásil Marii, že čeká deťátko?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
Dnes jsme si říkali, že se 

máme připravit na  

Vánoce. Připravit se máme 

hlavně tím, že budeme 

dělat radost Pánu Ježíši i 

lidem kolem sebe. Třeba i 

nějakým pěkným dárkem. 

Podívej se na obrázek a 

spoj každého z lidí s  

dárkem, který by mu asi 

udělal radost.  Když pak 

seřadíš písmenka podle 

 přiřazených čísel, dozvíš se, 

co také řekl anděl Josefovi. 

 
 

ŠTĚDRÝ DEN 
Štědrý den slavíme každý rok 
24. prosince. Večer začínají 
velké svátky - Vánoce, na 

které se už dlouho předtím 
těšíme a připravujeme. Proč 

však tento den nazýváme 
Štědrý a proč si dáváme 
 dárky? Připomínáme si 

totiž, že Bůh nám projevil svou 
štědrost tím, že nám… 

 (dokončení najdeš v tajence 

doplňovačky). 

 

 

 

 

 

 

 

1. opak noci – 2. Ježíšova matka – 3. vánoční píseň – 4. místo, kam položili narozeného Ježíše 
– 5. zářící nebeské těleso – 6. město, kde se Ježíš narodil – 7. jeden z darů od mudrců – 8. 
krutý král – 9. první lidé, kteří se poklonili Ježíši – 10. znamení prvních křesťanů – 11. období 
přípravy na Vánoce – 12. Boží posel  

                PRO DOSPĚLÉ       
 Bůh se nevnucuje silou (papež František) 

„Ježíš Kristus, ačkoliv byl bohatý, stal se pro nás chudým, 
abychom my zbohatli z jeho chudoby“ (srov. 2 Kor 8,9).  
Jesličky nám říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou.  
Z jesliček k nám promlouvá Boží něha.  
Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem,  
aby pohnulo naším srdcem. 
Bůh se nevnucuje silou 
Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky nám připomínají, že 
Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky nám dále 
říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a nevykonal žádný mo-
hutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti. 
Bůh sesazuje mocné 
Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané střídajícími se mocnostmi a určovány tržní ekonomi-
kou a obchodem. Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s oblibou. Jak to 
řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu a povyšuje ponížené, hla-
dové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou (srov. Lk 1,52-53)“. 
Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby měnil 
situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou pokor-
nou dobrotou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním klamných pokladů 
tohoto světa. 
Božímu novorozeněti chybělo vše potřebné 
Právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánočních jesliček. František z 
Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského Dítěte, abychom vytušili, v jakých nesnázích se 
toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k nám promlouvá Boží něha. 
Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo náš pohled a pohnulo 
naším srdcem. 
O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, daru všech darů, který nám přináší spásu. Bůh, 
který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, než putovat spolu s námi a žít náš 
život.                                                                                        (Zpracováno podle slov papeže Františka) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                          

Modlitba před štědrovečerní večeři (nebo píseň před jídlem) 
Bože, tys poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem. 
Shlédni na naši rodinu   
shromážděnou kolem štědrovečerního stolu, 
která prosí o tvé požehnání. 
Ochraňuj nás a posiluj svou mocí. 
Prosíme o vše, co potřebujeme k dobrému životu. 
Naplň nás duchem svornosti,  
ať žijeme ve spojení s Kristem 
a vydáváme ve světě svědectví.  Amen.  


