
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
2. 1. PO      za + prarodiče Fojtíkovy, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
      pro živou rodinu, NL 78 
3. 1. ÚT     za + rodiče Doležalovy, Novákovy, + syna Františka  
4. 1. ST      na poděkování Pánu Bohu za všechny dary a milosti, s prosbou o ochranu         
      Panny Marie do dalších let, Ná 165  
5. 1. ČT      za + Marii a Josefa Holbovy, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 52  
6. 1. PÁ     7:00  ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
       17:15 za + rodiče Cíchovy, Podešťovy, Václava Zichu, dary Ducha svatého a    
      ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 63  
7. 1. SO     7:00  za + Anežku Cíchovou, bratra Jana, živou a + rodinu, Ne 250   
8. 1. NE     7:30  za živé a + spolužáky z ročníku 1955, ochranu a pomoc Boží pro jejich     
      rodiny a na poděkování za dožití všech z ročníku 1955 z Návojné, Nedašova   
      a  Ned. Lhoty 
      9:00  za + rodiče Františku a Aloise Holbovy, syna, zetě, živou rodinu a duše  
      v očistci, Ne 242  
       10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: Nový rok, Slavnost Bohorodičky 

Liturgický kalendář: 
- v pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 
- v pátek Slavnost Zjevení Páně 

1. Srdečné Pán Bůh zaplať všem za pomoc při prožívání vánočních svátků. 
2. Tento týden máme první pátek v měsíci a zároveň Slavnost Zjevení Páně. Mše svaté 

v pátek ráno v 7.00 hod a večer 17.15 hod. Zpovídání nemocných bude ve čtvrtek 
dopoledne v Návojné a Nedašové Lhotě a v pátek v Nedašově. 

3. Příští sobotu máme Třikrálovou sbírku. Požehnání koledníků bude v sobotu ráno po 
mši svaté. 

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude 
uklízet 3. skupina z Návojné. 

5. Srdečné Pán Bůh zaplať členům živého růžence z Nedašovy Lhoty za dar na kostel ve 
výši 3000 Kč a také členům živého růžence z Nedašova za dar 1000 Kč na kostel a 
1500 Kč na květinovou výzdobu. 

6. Příští týden bude sbírka na elektřinu a topení v kostele. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Několik biblických citátů na cestu do nového roku: 

 Moje budoucnost je ve tvých rukou, Bože! (Žl 31, 16) 

 Bůh praví: Já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. 

Nikdy tě neopustím…(Gn 28,15) 

 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč žádá tvé srdce. 

Svou cestu /novým rokem/ svěř Hospodinu, 

doufej v něho, on sám bude jednat. (Žl 37,4-5)                  www.vira.cz           

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
slavnost Matky Boží Panny Marie                                1. leden 2017 

 

Betlémská zpráva  (Lk 2,16-21) 

 O čem jsme si povídali minulou neděli? Přidal ses k vyprávění? Kdo vysvětlil lidem v okolí Betléma, 
co se tam děje? A komu to říkal? Pokud jsi dnes dobře poslouchal, tak už víš, na čem se pastýři 
domluvili. Když přišli do Betléma, lidé si tam povídali, že se v noci u jeskyně za městem něco určitě 
stalo. Že tam bylo plno světla a zvláštní hudby, ale teď že už je všechno zase normální. Potom 
pastýři uviděli jeskyni a děťátko v jeslích. Všechno bylo přesně tak, jak jim v noci anděl popsal, a 
tak se hned dali do vyprávění. Obyčejný hlídač oveček nebyl žádný velký vypravěč, ale s tím si 
nelámali hlavu. Měli takovou radost, že se úplně přestali bát. Řekli všechno pěkně od začátku, jak 
se anděl objevil, jak vypadal a co jim říkal. A že proto běželi skoro celou cestu, co jim nohy a dech 
stačily, protože to není jen tak mluvit a andělem. A že popadli, co u sebe měli, aby aspoň něco 
rodině s děťátkem přinesli. Co přinesli? 
„Tak přece jen se něco tuto noc u jeskyně stalo,“ divili se lidé, kteří se sem seběhli. Ještě dlouho si 
o té události vyprávěli. Ale pak už se nedělo nic zvláštního, a tak mnozí na všechno zase zapomně-
li. Jenom pastýři nikdy nezapomněli. Děkovali Pánu Bohu, že si je vybral a poslal je, aby potvrdili 
narození Božího Syna. Ta radost jim vydržela až do konce jejich života. Radují se kolem tebe také 
dospělí lidé z narození Ježíše? 
Ještě někdo na anděly a jejich zprávy nikdy nezapomněl. Víš, kdo?  Dnes slavíme její velký svátek. 
Ježíšova maminka hodně přemýšlela o tom, co všechno Bůh pro lidi dělá. Uměl bys vyjmenovat 
aspoň některé věci? Maria přemýšlela o tom, jak úžasný je Boží plán. Že Bůh dodrží, co slíbil. Ne-
zapomněla na žádný okamžik do toho dne, kdy se dověděla, že se jí má narodit děťátko Ježíš. Pa-
matuješ si, kdo jí to řekl? Lidé hodně věcí zapomínají - co třeba zapomínáš ty? My často kvůli 
hloupostem zapomeneme důležité věci. Pro Pannu Marii byl nejdůležitější věcí Pán Bůh a jeho 
přání. Na to myslela každý den. Tím Božím přáním pro ni byla starost o maličkého synka Ježíše. Co 
všechno takové narozené děťátko potřebuje? Každý, kdo uviděl Pannu Marii, jak se stará o svého 
chlapce, všiml si, že je velmi krásná. Nepotřebovala k tomu žádná líčidla ani kosmetiku. V každé 
mamince, která se stará o svou rodinu, je kousek této Mariiny krásy. Co se ti líbí na tvé mamince? 
Lidé po celá staletí obdivují Mariinu dobrotu a krásu. Učí se od ní lásce k Bohu a lidem. Pak mají 
také krásné oči i úsměv. 

Čím to je, že Gloria zpívá s námi Maria?  
My jsme také děti její, andělé se na nás smějí.     
                                                                                                                                               

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

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

 

Co bylo pro Pannu Marii nejdůležitější?............................................................................. 



NOVÝ ROK 
Stojíme na prahu  

nového roku. Co nám 
přinese? Nevíme. Víme 

však, že denně  
potřebujeme Boží 
 pomoc. Z tajenky 
 vyluštíš modlitbu.  

Začni u písmene D nad 
velkou ručičkou.  

Postupuj dál ve směru 
hodinových ručiček. Zapi-
suj každé druhé písmeno 
(„ob jedno“). Když budeš 
mít všechna písmena za-
psaná, vznikne modlitba. 

 Můžeš se ji modlit na 
začátku roku, 

 ale i jindy. 
 

 

KDO PŘIŠEL 
 K JEŽÍŠOVI? 

Když se malý Ježíš narodil,  
přišlo se mu poklonit mnoho 

lidí. Nejdříve to byli chudí 
 pastýři, kteří pásli svá stáda 
blízko Betléma. Písmo svaté 

však píše také o dalších  
hostech. Vybarvi políčka podle 
značek a objevíš, kteří lidé se 
ještě přišli Ježíšovi poklonit a 

jak k němu našli cestu. 
 

 

 

 

           PRO DOSPĚLÉ  
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
Vstup do nového roku konáme, mohli bychom říci, pod ochranou a pa-
tronátem Panny Marie. V tom samém je už cosi symbolického. Tak, jako 
vstupujeme do svého života zaštítěni a chráněni náručím své matky, tak 
také do nového roku vstupujeme zaštítěni milujícím mateřstvím Matky 
Boží a matky nás všech, Panny Marie. Žijeme ještě v atmosféře Vánoc. 
Jejich symbolem je matka s dítětem v náručí. Je to obraz pokoje a lásky, 
obraz, který nás naplňuje něhou a rozeznívá v nás strunu lidskosti. Konečně, bez pokoje a lásky 
by naše srdce byla vyprahlá a svět by se stal pustinou. Potřebujeme pokoj a lásku, stejně tak, 
jako potřebujeme mír, za který se dnes v církvi na celém světě modlíme. Zadívejme se dnes na 
Marii - Matku Ježíšovu. Je pro nás nedostižným vzorem vnitřního pokoje a lásky; vzorem, jak žít 
svoji víru, svůj vztah k Bohu. Myslím, že si žádný člověk nikdy nedokáže domyslet, jak hluboké 
tajemství se skrývá ve Vtělení a Narození Božího Syna - Ježíše. „Když se naplnil čas, Maria poro-
dila svého Syna“. Tvor porodil svého Stvořitele! Představme si, že ona věděla, koho nosí pod 
svým srdcem! Co všechno se v ní muselo od Zvěstování a v těhotenství odehrát! Kolik otázek, 
nejistot a současně, kolik bezvýhradné důvěry ve Všemohoucího. Hrozilo jí kamenování pro 
podezření z cizoložství, ostuda a pohrdání. Opuštění svým snoubencem, ztráta životních jistot i 
cti a potom, nezapomeňme na strastiplnou cestu ve vysokém stupni těhotenství přes celé Jud-
sko do Betléma. A svého jednorozeného porodila v neobvyklé, přímo krajní situaci. Rodí dítě v 
bídě, vyhnaná za město do chléva. Jak hluboká, bezbřehá musela být její víra a důvěra! Kdo z 
nás by na jejím místě nerezignoval, nefňukal a nebyl vůči Bohu plný výčitek. Maria mlčí, Maria 
nereptá. Její tichost je v přímém protikladu k pastýřům, o nichž jsme četli v evangeliu. Ti překy-
pují aktivitou, pospíchají, hledají, nalézají, klanějí se, chválí Boha a běží radostnou zvěst povědět 
dál - Maria nepromluví ani slova. Písmo o ní jen říká, že „to všechno uchovávala ve svém srdci a 
rozvažovala o tom“. Podobná tichost Mariina je nápadná už při zvěstování. Kratičkým slovem 
„FIAT“ - Ano, odpovídá na nejzávažnější otázku lidských dějin.                                                                                                                                                     
V dřívějších církevních kalendářích se dnešní den slavil také jako svátek „Jména Ježíš“. To po-
cházelo z poslední věty dnešního evangelia, ve které se praví: „Když uplynulo osm dní a dítě 
mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně“. 
Hebrejské jméno Ježíš-Jehošua, se překládá jako „Jahve pomáhá“, „Jahve zachraňuje“. Už v 
tomto jméně je vyjádřeno to nejdůležitější, co Ježíš pro svět udělá: Zachrání, osvobodí jej. Stvr-
zuje to i zjevení anděla Josefovi, když mu říká: „Dáš mu jméno Ježíš, neboť on osvobodí svůj lid.“ 
Jak Ježíš pomáhal, jak zachraňoval, o tom svědčí stránky Nového zákona. Je to radostná zpráva 
o tom, jak do svého srdce přijal všechny hříšníky, celníky, malomocné, chromé, malé a bezbran-
né, děti i plačící maminky. A tak stojí jméno Ježíš jako příslib i na začátku tohoto nového roku. 
Ano, i s námi, budeme-li chtít, půjde ten, kterého můžeme nazvat svým Pomocníkem, Zachrán-
cem, Ochráncem a Spasitelem. Tím druhým jménem, které před nás církev klade na začátku 
nového roku je jméno Panny Marie. Ona stojí vždy vedle Ježíše a v Jeho jménu nám pomáhá, 
chrání nás a vede. 

Nechme se vést Marií k Ježíši. Ona je nejbezpečnější cestou k Božímu a svému Synu, 
ona je nejjistějším ukazatelem na naší cestě víry. 

Jiří Vojtěch Černý 
  


