
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
9. 1. PO    Za + rodiče Bartošákovy, zetě, 2 vnuky, za + Františka Holbu a 2 syny, za dožití 
    60-ti let života Aloisie, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 127  
10. 1. ÚT  Za + Anežku Silberovou z Albrechtiček od spolužáků z ročníku 1954  
11. 1. ST  Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, za celou živou rodinu, na jistý    
    úmysl a za duše v očistci, Ná 46  
12. 1. ČT  Za + rodiče Boženu a Josefa Solařovy, + sourozence, za duše v očistci a  
     ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 113  
13. 1. PÁ  7:00 Za + Františka Hořáka, jeho + manželku Františku, + sestru Marii,            
     pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Hořákovou, Ne 344  
14. 1. SO  7:00  Za + Fr. Machů, rodiče z obou stran, bratry, švagry a Ivu Hniličkovou,   
     za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 119  
 15. 1. NE 7:30 Za + rodiče Dořákovy, snachu Františku a ochranu Panny Marie pro  
     živou rodinu, NL 89  
     9:00 Za + Vojtěcha Holbu, rodiče z obou stran, rodiče Kostkovy a duše v  
     očistci, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 30  
      10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY:  Svátek Křtu Páně 

1. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. 
2. Srdečné Pán Bůh zaplať všem koledníkům za účast na Tříkrálové sbírce i vám 

všem, kteří jste je přijali. 
3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 3. skupině z Návojné. Příští týden bude 

uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zveme Vás dne 14.1.2017 do kulturního domu v Nedašově na divadelní  

představení U NÁS V LEBEDOVĚ v podání divadelního spolku ze Zdounek.  

Začátek v 17,00 hod. 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

HLEDEJTE HVĚZDU 
Bůh se ponížil a pokořil, aby byl jako jeden z nás a šel před námi. Tato Boží malost, a tedy poko-
ra, se staví proti pýše, samolibosti a nadřazenosti. Mírnost onoho dítěte je znamením pro můj 
život - je poslušný a pokorný, anebo povýšený a nadutý? 
Znamením je hvězda, která vede mudrce z Východu. Nebe je plné hvězd, avšak tato má zvláštní 
moc. Podněcuje pohyb, nutí k nové pouti a opuštění mnoha jistot. 
Toto je znamení. V našich životech něco není v pořádku, když nenacházíme žádnou zvláštní 
hvězdu, která by nás volala k většímu cíli, přiměla k vykonání něčeho dobrého, k podstoupení 
rozhodnutí. Musíme prosit o milost, abychom odhalili onu hvězdu, kterou Bůh staví před náš 
zrak, protože právě ta mne dovede k Ježíši. 
Ať tato znamení, která jsou Božími dary, doprovázejí váš život. Kéž vám nikdy nechybí ona 
hvězda ani pokora, s kterou budete spatřovat Ježíše v nejposlednějších lidech, 
vyloučených ze společnosti i svých vlastních životů.                                                   (papež František)        

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 
svátek Křtu Páně                                                          8.leden 2017 

 

Poslušnost (Mt 3,13-17) 
      Vždycky na konci vánoční doby se čte evangelium o tom, jak se Ježíš nechal pokřtít. Pamatu-
ješ si, kde se to stalo? Nebylo to kvůli jménu - už byl dospělý a své jméno dostal dávno. Kdo mu 
jeho jméno vlastně dal? Před Vánocemi jsme si povídali také o tom, proč se Židé nechávali od 
Jana Křtitele v Jordánu křtít. Myslíš, že Pán Ježíš dělal něco špatného, že se potřeboval zlepšit? 
      Jan Křtitel věděl, že Ježíš je Boží Syn, že je svatý. To znamená krásný a dokonalý. A tak se 
divil, co Pán Ježíš u řeky Jordánu hledá. Ale když ho Ježíš požádal o křest, poslechl a pokřtil ho. 
Ježíš totiž zase poslouchal svého Otce v nebi. A Bůh Otec si to tak přál. Však Ježíše za to Bůh 
hned také pochválil. Co mu říkal? Jan i Pán Ježíš byli poslušní. 
      Určitě je dobře, že toto evangelium patří k Vánocům. Vždyť poslušnost pomáhá každému 
v rodině, aby doma všechno fungovalo. Když posloucháš tatínka a maminku, tak se víc usmívají 
a je u vás hezky. To si pak s tebou i něco zahrají. Ježíš si se svým tatínkem v nebi velice dobře 
rozuměl a poslouchal ho vždycky. I když to někdy bylo těžké. Taky si spolu často povídali - lidé 
viděli, že se Pán Ježíš často modlí. Ale pozor! Poslušnost neznamená, že budeš dělat každou 
hloupost, kterou ti někdo nařídí. Poslušnost znamená věřit lidem, kteří tě mají rádi, starají se o 
tebe. Znamená to, že přemýšlíš o jejich radách a napomínání a chceš, aby byli spokojeni. 
      Michal a Mirka byli dvojčata. S Míšou nebyly skoro žádné problémy, zato Mirka si pořád 
dělala všechno po svém. Největší zmatky vznikaly právě kvůli její neposlušnosti. Vždycky se jí 
chtělo dělat něco jiného, než co měla udělat. Nebo byla jinde, než měla být. Znáš od vás někoho 
jiného? Od září jezdily děti autobusem do školy do města. Ráno spolu s ostatními dětmi to bylo 
dobré, ale odpoledne se už vracely samy. Autobus byl plný cizích lidí a v zimě už bylo odpoledne 
šero. Míša se někdy i trošičku bál. Jak se dostáváš do školy ty? A tak byli všichni moc rádi, že je 
od nového roku bude sousedka vozit domů autem, jak pojede z práce. Potíže se brzy objevily. 
Míša stál vzorně na domluveném místě, ale Mirka nikde. Jednou se zapovídala ve třídě, podruhé 
dopisovala, co nestihla v hodině, pak odběhla do města kouknout se do obchodu nebo nemohla 
najít v šatně druhou botu. „Tak to nejde“ zlobila se maminka. „Kvůli tvojí neposlušnosti Míša 
mrzne na ulici a sousedka ztrácí čas. Buď se polepšíš, nebo příště odjedou bez tebe!“ Hubování 
chvilku pomohlo. Ale pak jednoho dne zůstala Mirka ve městě opravdu sama. Seděla promrzlá 
na zastávce, slzičky už ani nepočítala. A byla moc vděčná tatínkovi, když pro ni přijel. Myslíš, že 
se polepší? 

Není snadné poslouchat, umí to ten, kdo má rád.                                                                        
Ty to zvládneš, neváhej, také druhým pomáhej.  
-------------------------------------------------------------------------------------  

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

Kdo dal Ježíšovi jeho jméno? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 
 

                                                                                                          
Dnes slavíme svátek  

Ježíšova křtu. 
Dokresli, jak Jan Křtitel křtí 

 Ježíše a lidi kolem na břehu řeky 
Jordánu! 

 

 

 

 

 

 

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

        PRO DOSPĚLÉ        
Nový rok  
„U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“ (Matouš 19:26) 
Jon Gordon nabízí praktická novoroční předsevzetí: 
1) Zůstávej pozitivní. Můžeš naslouchat cynikům a uvěřit, že úspěch je nemožný, nebo věřit, že   
„u Boha je možné všecko“ (viz Matouš 19:26).  
2) Každý den, když se probudíš, dokonči tento výrok: „Dnes je mým záměrem…“  
3) Vyprav se na ranní procházku vděčnosti. Tím budeš ve tvé mysli vytvářet živnou půdu pro 
úspěch. Nemůžeš být zároveň ve stresu a zároveň pociťovat vděčnost; a když zkombinuješ vděč-
nost s fyzickým cvičením, dopřáváš si dvojitou injekci pozitivní energie a přírodních antidepresiv.  
4) Místo toho, abys byl zklamaný z toho, kde jsi, přemýšlej optimisticky o tom, kam směřuješ.  
5) Snídej jako král, obědvej jako princ a večeři si dej jako vysokoškolský student, který přečerpal 
účet!  
6) Věř tomu, že všechno, co se děje, má nějaký důvod a dobré věci pocházejí z těžkých zkušeností.  
7) Neplýtvej energií na pomlouvání, na minulé problémy a negativní myšlenky, na věci, které 
nemůžeš ovlivnit. Investuj do pozitivních věcí v přítomném okamžiku.  
8) Uč někoho a nech se někým vyučovat.  
9) Žij s třemi „E“: energií, elánem, empatií.  
10) Pamatuj, že nic nenahradí tvrdou práci.  
11) Každý den si polož otázku: „Jaké tři nejdůležitější věci dnes musím udělat?“  
12) Osvoj si zásadu nestěžovat si. Stížnosti jsou jako zvracení - ty se po nich cítíš lépe, ale lidem 
kolem tebe je špatně!  
13) Přečti více knih, než jsi přečetl vloni.  
14) Více odpočívej. Nemůžeš nahradit spánek dvojitou kávou!  
15) Před usnutím dokonči tyto výroky: „Jsem vděčný za…“ „Dnes jsem udělal…“  
16) Přemýšlej o své mysli jako o zahradě. Když vypleješ negativní a budeš zasévat pozitivní pouze 
jeden den, moc se toho nestane; když to ale budeš dělat každý den, můžeš vytvořit nádhernou 
zahradu. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Co nás asi čeká? 
Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti mi-
lostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje! (Nm 6,22-27)                                                                                                                                                        
Začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme s obavami, co přinese:  Jak se bude vyvíjet situace 
ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, v našem osobním životě.  Nenechme 
se těmito obavami ochromit. Bůh nám totiž přislíbil svou blízkost: 
Žehná nám - nabíjí nás svou životodárnou silou, 
chrání nás - soustředí na nás svou pozornost, 
rozjasňuje nad námi svou tvář - přijímá nás takové, jací jsme, 
je nám milostivý - odpouští nám na základě milosrdenství, 
obrací k nám svou tvář - nenechává nás opuštěné. 
Dopřává nám pokoj - zbavuje nás napětí a smiřuje v nás to lidsky nesmiřitelné, pomáhá nám 
uzdravovat vztahy s druhými lidmi i náš vztah s ním. 
Začněme nový rok s nadějí, že ve všem, co nás čeká, v radostném i těžkém, bude Bůh s námi.                      
                                                                                                                                          (www.vira.cz) 

  

http://www.vira.cz/

