
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
26. 12. (PO) 7:30 za věřící z Nedašovy Lhoty 
  9:00 za mládež z Nedašovy Lhoty 
  10:30  za + Josefa a Annu Macháčovy a ochranu Boží pro celou živou 
  rodinu, NL 128 
27. 12. (ÚT) za + rodinu Juřicovou a Fojtíkovou a za duše v očistci a za dar zdraví pro 
  rodinu Fojtíkovou, Ne 258 
28. 12. (ST) za + rodiče Bůbelovy a Mudrákovy, duše v očistci, + rodinu a ochranu  
  Boží pro živou rodinu, NL 70 
29. 12. (ČT) za + rodiče Annu a Josefa Macháčovy, bratra Josefa, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 2 
30. 12. (PÁ) za + rodiče Annu a Jana Fojtíkovy, dvě dcery, dva zetě, snachu Marii a 

za duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 29 
31. 12. (SO) 16:00 děkovná mše svatá za milosti a dary roku 2016 
01. 01. (NE)  7:30 za věřící z Návojné 
   9:00 za mládež z Návojné 
  10:30 za farníky 

OZNAMY: Hod Boží Vánoční 

Liturgický kalendář:  V pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

      V úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
                         Ve čtvrtek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
                        V pátek Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
1. Dnes odpoledne zveme všechny na živý Betlém. Představení začíná v 16.45 hod. u 

obecního úřadu. 
2. V pátek na svátek Svaté Rodiny budou na mši svaté obnovené manželské sliby. 

Manželé jsou srdečně zváni. 
3. Srdečné Pán Bůh zaplať všem za zdobení stromečků, stavění jesliček a generální 

úklid v našem kostele. 
4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden 

bude uklízet  4. skupina z Nedašova. 
5. 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. 
6. Srdečné Pán Bůh zaplať růžencovému bratrstvu za dar na kostel ve výši 3000 Kč a 

také za 1000 Kč dar na mši svatou. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++          

Kristus přišel na svět především proto, aby se člověk dozvěděl,  

jak ho Bůh miluje!                                                    sv. Augustin 

 

Kdo nezná Pánova pohlazení, nezná křesťanskou nauku! Kdo se nenechá pohladit 

od Pána, je ztracen!                                                 papež František                    

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
slavnost Narození Páně                                        25. prosinec 2016 

 

Den radosti  (Lk 2,1-14) 

Konečně tu máme Vánoce. Všichni se radujeme z narození Děťátka Ježíše. Z čeho máš dnes 
radost ty? Kolikrát jsi už prožil Vánoce? To jsi už tolikrát slyšel zprávu o tom, jak to proběhlo. 
Myslím, že ji už umíš i docela dobře povyprávět. Tak to zkusíme. Já budu příběh číst a ty zkusíš 
doplňovat slova, která vynechám. A kdykoliv budeš vědět slovo správně, usměj se na některého 
kamaráda. 
V těch dnech vyšlo nařízení od………….. Augusta, aby se v celé zemi provedlo sčítání…………… To 
bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali 
zapsat, každý do svého………….. Také Josef se odebral z galilejského města…………….. vzhůru do 
Judska, do města Davidova, které se jmenuje…………, protože byl z rodu a kmene………….., aby se 
dal …………. spolu s……………………….., sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. 
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla……………… A porodila svého prvorozeného……………, 
zavinula ho do ……………….. a položila do ………………., protože v zájezdním útulku nebylo pro 
ně……………….. .                                                                                                                                                   
V té krajině nocovali pod širým nebem……………… a střídali se na……………… u svého………….… 
Najednou u nich stál………………. A sláva Páně se kolem nich………….. Padla na ně veliká bázeň. 
Anděl jim řekl: „…………..! Zvěstuji vám velikou …………. Radost pro všechny…………… V městě 
Davidově se vám dnes narodil……………….., to je Kristus…………………To bude pro vás znamením: 
naleznete……………, zavinuté do ………………… a položené v ……………………..“ A náhle bylo 
s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili ………………..: „ Sláva 
na………………Bohu a na zemi…………….lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.“ 
Jak ti to šlo? Určitě dobře, když si spolu pomáháte a je vás víc. To pak máš i větší radost. Radost 
máš také vždycky, když někomu utíkáš povědět něco hezkého. Co hezkého jsi teď někdy někomu 
řekl? A co hezkého jsi slyšel ty? Myslíš, že měli radost i andělé v Betlémě? Určitě měli, oni jsou u 
každé naší radosti. Do Betléma přišli, aby se radovali spolu s námi. A přicházejí k nám každé Váno-
ce, abychom věděli, že nejen my, ale celé nebe a všichni svatí i andělé mají dnes velikou slavnost. 
Při ní, tak jako my třeba při mši svaté, děkují Pánu Bohu za to, že poslal svého Syna jako Děťátko 
Ježíška na zem. 
 

Gloria a sláva Bohu, zpívám ze všech sil, co mohu,                               
 abych tak jak andělé chválil Boha vesele.      
                                                                                                                                              -
---------------------------------------------------------------------------------------  
Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doplň: „Sláva na……………………………………… Bohu a na zemi…………………………………lidem, 

 ve kterých má Bůh zalíbení.“ 



CO SI PŘEJE K 
 NAROZENINÁM JEŽÍŠ? 

 Napadlo vás někdy zamyslet se 
nad tím, jaký dárek by si přál 

ten, jehož narozeniny slavíme? 
Když správně pojmenuješ 

předměty a dopíšeš slova do 
příslušných okének tabulky, 

dozvíš se to z tajenky. 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PRO DOSPĚLÉ    

 Stéblo slámy (Bruno Ferrero) Proč Ježíš přišel jako dítě 

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v 
chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. 
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten 
si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. 
Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: "Co to máš v ruce?"  
"Stéblo slámy," odpověděl mladík. "Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě." 
"Stéblo slámy," ušklíbali se ostatní. "Takové smetí! Zahoď to!" Mladý pastýř rozhodně 
zavrtěl hlavou. "Kdepak," namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná 
mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o 
něm řekli andělé."  
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: "Co jsi udělal s tím stéblem?" Mladík 
jim ho ukázal. "Pořád ho nosím u sebe." "Zahoď to, k ničemu ti není." "Ne. Má velkou 
cenu. Ležel na ní Boží Syn." "A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy." 
"Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý? Boží 
Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. 
Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme." Stéblo jako by mě-
lo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na 
slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni. 
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: "Dej už s tím 
zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!" Stéblo vztekle zmačkal a 
zahodil. Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. "Vidíš, zůstalo 
stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, 
zničit stéblo slámy je snadné. 
Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme 
silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I 
přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh." Mladý 
pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: "Boží láska se totiž nedá zničit a 
zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy."    z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše                                                                                       

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... 
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. 
Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému. 
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému. 
Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému. 
Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu, o 
své místo u Boha Otce. Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým, nabídl 
věčný život, život v hojnosti. 
Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, 
abyste vy zbohatli z jeho chudoby. (2Kor 8,9) 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Ferrero.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Vanocni-pribehy-pro-potechu-duse.html

