
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
30. 1. PO   za + Jana Marka, rodiče z obou stran, zetě Jana a duše v očistci, s prosbou o    
      ochranu Boží a přímluvu Panny Marie pro celou ž. rodinu Markovou, Ne 227 
31. 1. ÚT   za + Jana Vaculíka, Vojtěcha Kostku, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro       
      živou rodinu, NL 131 
1. 2.  ST      za + Josefa Fojtíka (1. výročí úmrtí), Ne 50  
2. 2.  ČT     7:00    ZA FARNÍKY 
      17:15 na poděkování Pánu Bohu za životní jubilea manželů Fojtíkových  
      a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 159 
3. 2.  PÁ    7:00   ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
      17:15 za + manžele Kolínkovy a příbuzné s prosbou o ochranu Boží pro živou 
       rodinu, Ne 81 
4. 2.  SO     7:00  na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o zdraví pro živou    
       rodinu a za celou + rodinu Fojtíkovou, Ne 149 
5. 2.  NE     7:30   za + rodiče Šerých. Dva syny, duše v očistci, ochranu Boží a pomoc  
       Panny Marie pro živou rodinu, NL 13 

  9:00  za + syna Richarda, + rodiče Turečkovy, + rodiče Fojtíkovy, dar zdraví, 
ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 334 

       10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 4. Neděle v mezidobí 

Liturgický kalendář: V úterý Památka sv. Jana Boska, kněze 
Ve čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 
V pátek Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. zakončení TRIDUA modliteb za svoje děti a vnoučata.  
2. Ve čtvrtek na Svátek Uvedení Páně do chrámu budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a 

večer v 17.15 hod. Budou se světit Hromniční svíčky. 
3. Tento týden máme první pátek v měsíci, mše budou ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 

hod. Prvopáteční zpověď bude tento týden jen ve čtvrtek v Nedašové Lhotě a za tý-
den v pátek 10. 2. bude v Návojné a v Nedašově. 

4. Odjezd na pouť matek do Šternberku bude ve čtvrtek v 6.25 hod. v Nedašové Lhotě 
(obecní úřad), 6.30 hod. Nedašov (rozcestí), 6.35 hod. od Antoníčka (horní Nedašov), 
6.40 hod. z Návojné. Cena je 250 Kč, vybírat se bude v autobusu, oběd si vezměte s 
sebou. 

5. Letošní pouť na svatý Hostýn bude 16. 6. 2017. Více informací na nástěnce v předsíni 
kostela. 

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar 2000 Kč od Bohu známé rodiny na opravu kostela. 
7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklí-

zet skupina z Nedašovy Lhoty. 
8. OZ Nedašov Vás zve na Kouzelný karneval, v sobotu 4. 2. 2017 začátek v 15 hodin. 

Vstupné dobrovolné.    

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

4. neděle v mezidobí                                                         29. leden 2017 

Vstupenka do království (Mt 5, 1-12) 
Jak to asi vypadá v nebeském království, o kterém Pán Ježíš a jeho učedníci mluvili? Lidé to nevě-
děli.  Mysleli si, že tam budou stejně jako na zemi vojáci, stráže, bohaté paláce, úředníci a boháči. 
Ale co se smutnými a chudými lidmi? Taky tam budou? Ježíš vystoupil na jednu horu, aby ho 
všichni dobře slyšeli. Chtěl jim prozradit jedno velikánské tajemství. V jeho království to bude 
úplně jiné, než je to na zemi. Všichni, kdo tady mají nějaké trápení, tam budou úplně šťastní. 
Všichni se budou mít rádi, nic zlého tam nebude. Hned každého zajímalo, co musí udělat, aby se 
tam určitě dostal. Co myslíš? Od Ježíše se dověděli, že stačí uvěřit jeho slovům a mohou vstoupit 
jako bránou štěstí přímo do jeho království. Dokonce každý den a přímo při té události, kterou 
prožívají. Těch vstupních bran je osm a mohou si vybrat, kterou začnou. Posluchače potěšilo, že 
už znají cestu. 
Matěj taky znal cestu. Ta se týkala osmi propojených stanovišť připravených na hřišti na Den dětí. 
Vloni zvládl Matěj na této akci všechny soutěže a odnesl si domů obrovský sáček bonbonů. Letos 
by chtěl získat hlavní cenu. Mohl si vybrat, kterým stanovištěm začne, ale vzal to popořádku. Na 
každém se pořádně zapotil, letos to nebylo vůbec lehké. Na první si měl představit, že je záchra-
nář, a měl seřadit od toho nejdůležitějšího úkoly na záchranu poraněného člověka. Na druhém 
měl nějak rozveselit smutnou holčičku. Na třetím projít houštinou tak tiše, aby o něm nikdo ne-
věděl. Na čtvrtém měl poznat, kdo lže a kdo má pravdu. Na pátém měl udělit tresty za různé do-
pravní přestupky. Na šestém byl dalekohled a Matěj měl nakreslit, co vidí na dalekém kopci. Na 
sedmém usmiřoval rozhádané loupežníky a na osmém měl dokázat, že nápis na stole je lež.  
Královská odměna čeká také na každého, kdo vstoupí do nebeského království. Ježíš pro každého 
připravil místo, budou tu stupně šťastných. Kolik je těch bran, kterými k nim můžeš přijít? Šťastný 
bude ten, kdo se nedělá důležitým. Ten, komu je teď smutno, ten, kdo se nevzteká a je trpělivý, 
také ten, kdo pomáhá spravedlnosti a stále ji hledá, kdo umí odpustit a pomáhat. Ten, koho neza-
jímá nic ošklivého, ten, kdo dokáže usmiřovat. A také ten, komu ubližují kvůli jeho víře v Boha a v 
Ježíše. Pán Ježíš slibuje každému velkou odměnu, na kterou se můžeme stále těšit. Co myslíš, 
bude těm šťastným také někdo gratulovat?  
 

Na horu za městem v mžiku přišla spousta učedníků.  

Zvědaví jsou všichni dost, kdo z nich bude v nebi host. 

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

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

Co obětovali Josef a Maria, když přinesli Ježíše do chrámu? 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku vidíme, jak 

Pán Ježíš rozmlouvá s lidmi 

o tom, jak mají žít. Mezi 

lidi se přimíchalo i deset 

zvířátek. Najdeš je? 

 

 

 

 

 

 

 

               PRO DOSPĚLÉ         Dítě, které je světlem pro národy 
Byla to odvaha říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen 
někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. 
Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky. Doma si v těžkých chvílích 
přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím bleskům bouřek. Modlili 
se u nich a věřili, že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které byly pro člověka 
nepřemožitelné. 
Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým událostem té doby bylo to malič-
ké děťátko opravdu jen jako mihotavý plamének hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům a 
temnotám rozbouřených živlů. I dnes se toto maličké děťátko navenek nijak neliší od ostatních 
dětí, a přesto je Světlem, které osvítí národy. 
Tato symbolika je důležitá i pro náš život, protože tato svíce nám může být vždy připomenutím 
toho, že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní nemohl vstoupit Pán se svým jasným svět-
lem. V této symbolice je patrná nesmírná přednost /důležitost/ plamínku, který se jeví jako malý 
a nepatrný oproti oslnivým světlům, které jsou v Božích očích ale jen záblesky. Malá hromnicová 
svíčka nás důvěrně oslovuje a má nám co říci. Možná právě pro její důvěrnou a nenásilnou řeč 
nejlépe pochopíme, jak nepravdivé je budování "oslnivého", "dokonalého" a "krásnějšího" života, 
pokud při tom ztratíme dotyk s Bohem a tedy i s podstatou člověka. 
Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. I dnes to může být 
odvahou, přijmout ho do svého života jako jediné světlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom 
mohli žít svůj v plnosti, lásce, radosti a pokoji.                      (Podle Jozef Porubčan, Každý den s Bohem) 

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

Již od podzimu loňského roku připravujeme ve farnosti zásadní opravu našeho kostela, a to obno-
vu fasád. Ta bude spočívat nejen ve výmalbě, ale též v lokálních opravách poničených omítek, 
opravách klempířských prvků, částečně v odvlhčení stavby a v potřebném čištění krásných vitrá-
žových oken. V rámci přípravy jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a položkový 
rozpočet. Projekt zahrnuje veškeré práce a výsledná cena za ně činí 1 996 000 Kč. Práce budou 
realizovány firmou na základě smlouvy o dílo. Na setkáních ekonomické rady bylo dohodnuto, že 
abychom práce vůbec mohli realizovat, bude nezbytné požádat o dotace. Požádáme tedy o fi-
nanční pomoc z dvou dotačních titulů: z Krajského úřadu a z Ministerstva zemědělství. Celková 
výše dotací by tak mohla činit až 900 000,- korun. Nicméně musíme si uvědomit, že dotace jsou 
nenárokové a my na ně nemusíme dosáhnout vůbec, nebo ne v plné výši. To budeme vědět na 
jaře a podle toho by se pak zvolil jiný postup. Například by se plánované práce rozdělily na více 
let.  Nicméně i za pomoci dotací nám zůstává dofinancovat cenu za plánované práce ve výši asi 1 
milionu. Proto se teď na vás obracím s prosbou, abychom se všichni dle svých možností do akce 
zapojili. Kostel stavili a léta udržovali naši rodiče a prarodiče. Teď je ta povinnost zase na nás a 
v budoucnu pak na našich dětech. Po domluvě s ekonomickou radou jsme se rozhodli přistoupit 
k obdobnému postupu, jaký byl zvolen v minulosti při instalaci nových lavic. Bylo by vhodné, aby 
na obnovu fasády dle svých možností přispěla každá rodina. Pokud by se každé rodině 
z nedašovské farnosti podařilo přispět jedním tisícem korun (ale štědrosti se meze nekladou), 
významně by to úspěšnému průběhu prací přispělo. Ba řekněme přímo, na této pomoci je úspěch 
celé akce závislý. Samozřejmě je možné, aby v případě potřeby byl dárci vydán doklad, který je 
možné uplatnit při odečtu ze základu daně. Uvědomme si, že kostel není ani faráře, ani nikoho 
jiného. Kostel je náš, farnosti. My jsme zavázáni svým rodičům a prarodičům o něj pečovat. A teď 
kostel naši péči potřebuje.    


