
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
4. 12.    (PO) Za + Milana Prekopa, manželku Anežku a rodiče z obou stran, ochranu a pomoc 
  Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 328 
5. 12.    (ÚT) Za + rodiče Šenkeříkovy, dceru, syny, zetě, snachu, vnučky, vnuky a duše  
  v očistci, Ná 22 
6. 12.    (ST) Za + rodiče Kolínkovy, Ne 265 
7. 12.    (ČT) Za živou a + rodinu Maslíkovou a Koštekovou, Ne 375 
8. 12.    (PÁ) 7:00 Za + rodiče Šenkeříkovy, ochranu a pomoc Boží pro ž. rodinu, Ná 88 
  17:15 Za + rodiče Matúšů, + příbuzné a duše v očistci, Ne 187 
9. 12.   (SO) 7:00 Za + Zdeňka Mráze, + příbuzné a ochranu a pomoc pro ž. rod., NL 181 
10. 12.  (NE) 7:15 Za + rodiče Juřicovy, vnuka Marka a ochranu Boží pro živou rodinu  
  Juřicovou, NL 125 
  9:00 Za živou a + rodinu Novákovou a Fojtíkovou, Ne 188 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 1. adventní neděle  

Z Liturgického kalendáře: 

Ve čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

V pátek SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO   

HŘÍCHU 

1. Začínáme adventní období, čas očekávaní příchodu P. Ježíše. Tento čas máme prožívat 
s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Můžou nám v tom pomoci také rorátní mše svaté, 
které v naší farnosti budou v úterý ráno v 6.30, ve čtvrtek večer a v sobotu ráno v 7.00. 
V úterý ráno po rorátní mši svaté jsou všechny děti zvané na snídani na faru. Na bočním ol-
táři máme kroniku, do které můžeme zapsat svá předsevzetí na adventní dobu. 

2. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. 30 min. přede mší se bude    
zpovídat. 

3. Ve středu v 15.00 hod budeme zapisovat úmysly mši svatých na první pololetí 2018.  
4. Tento týden v pátek na SLAVNOST PANNY MARIE BEZ HŘÍCHU POČATÉ budou mše svaté 

ráno v 7.00 hod. a večer 17.15 hod.  
5. Připravujeme duchovní obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 9. a 10. 12. a povede ji  

P. Pavel Macura, farář z Bílovic u Uherského Hradiště. Téma: VÍRA V RODINĚ  

 15.00 hod. přednáška s aktivitou  

 17.00 možnost otázek, reflexe, příprava na mši sv. 

 18.00 mše sv. s „rekolekční“ promluvou   

 19.00 adorace, možnost sv. smíření 
6. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 10. prosince od-

poledne v 15.00 hod. Rodiče jsou také pozváni na přátelské setkání u kostela. Kdo by chtěl 
přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček. 

7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 5. skupině z Nedašova. Příští týden 
bude uklízet 3. skupina z  Návojné. 

8. Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na opravu kostela. Dě-
kuji také za dar na kostel od Valašského krúžku Nedašova Lhota. 

9. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Pod chórem jsou vánoční ozdoby, 
které vytvořily děti z misijního klubíčka. 

 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

1. neděle adventní                                                           3. prosinec 2017                     
 
                                            BDĚTE! (Mk 13, 33 - 37) 

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Dávejte pozor a bděte, protože nevíte, kdy přijde po-
slední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Než odcestoval, svěřil 
služebníkům svůj majetek a rozdělil jim práci. Vrátnému nařídil, aby pozorně hlídal, ne-
spal a bděl. Služebníci tedy poctivě pracovali, protože nevěděli, kdy jejich pán přijde: 
jestli večer, nebo o půlnoci, nebo za svítání, nebo ráno. Nechtěli, aby je jejich pán našel, 
jak spí. I já vám tedy říkám: Bděte!“  „ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máme být připraveni  
Pane Ježíši, každý den je 

tvým darem a nikdy 
nevím, který den bude 

můj poslední. Pomoz mi, 
abych dělal pořádně to, 

co mám dělat,  
a neodkládal to na  

pozdější dobu. Tak budu 
vždycky připraven na 

setkání s tebou. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVENTNÍ SOUTĚŹ - CESTA  DO BETLÉMA (1. část) 
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Milé děti, na adventní dobu máme pro vás připravenou velkou soutěž. Každou adventní neděli 
budeme putovat spolu s Josefem a Marií do Betléma. Na této cestě nás potká plno nástrah 
v podobě hádanek. Když hádanku vyluštíte, získáte několik písmenek, která zapíšete podle  
symbolů do hlavní tajenky, kterou dostanete v kostele na 4. neděli adventní.  
Obrázek si můžete vymalovat. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Najdi 10 rozdílů mezi obrázky 

               PRO DOSPĚLÉ      

Začíná advent, doba očekávání a těšení se na příchod Mesiáše. Otec Marek přečetl na 

závěr liturgického roku tento dopis, který nám má připomenout, jak moc nás Ježíš miluje 

a jak se na nás těší a touží po nás každý den našeho života, ne jenom v tomto předvá-

nočním období:  
Můj milý příteli! Musím ti napsat, abys věděl, co pro mne znamenáš. Včera jsem tě 

pozoroval, jak rozmlouváš se svými přáteli. Celý den jsem tě čekal, kdy budeš rozmlou-

vat se mnou. Na sklonku dne, po západu slunce, jsem ti poslal osvěžující vánek a čekal 

jsem. Nepřišel jsi. Velmi mne to rmoutilo, ale neotřáslo mou láskou k tobě, protože 

jsem tvůj přítel. Když jsem tě minulé noci pozoroval spícího, rozlil jsem po tvé tváři 

měsíční světlo. Čekal jsem až do rána, abychom si spolu porozprávěli. Měl jsem pro 

tebe mnoho dárků. Ale když ses probudil, pospíchal jsi do práce. Moje slzy se mísily 

s kapkami deště. Kdybys mne chtěl jen vyslechnout, mám tě rád. Pokouším se ti to říci 

modrou oblohou, kobercem zelených trav, šepotem listí stromů, zářivými barvami 

květů. Horské potůčky hovoří o mé lásce k tobě, i ptáci o ní zpívají. Moje láska k tobě 

je hluboká, hlubší než moře a větší než tíseň tvého srdce. Ptej se mne! Předkládej mi 

prosby! Prosím, nezapomínej na mne! Mám ti toho tolik co povědět a chtěl bych se 

s tebou o tak mnoho rozdělit. Ale nechci se ti vnucovat. Rozhodni se sám. Daroval jsem 

ti svobodnou vůli a plně ji respektuji. Vyvolil jsem si tě, ale budu čekat, protože tě 

mám rád.                                                                                                   Tvůj přítel Ježíš 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Advent: chceme-li zakusit vánoční radost, musíme něco ´udělat´ 
Poznání, že Bůh přichází na svět, aby se stal služebníkem člově-
ka, aby mu dal část své svatosti, je pramenem nevysychající 
radosti. Bylo by osudné odmítat tuto radost. Těšíme-li se 
ovšem a připravujeme na velké vánoční tajemství, na příchod 
Boha v lidské podobě na zemi, bylo by příliš jednoduché uvažo-
vat o něm jen jako divák a pozorovatel. 
Podstatné je, že mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme brány dokořán“, jak zpíváme 
v adventu. Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“: ne 
ale žádné velké a senzační věci, postačí, ukážeme-li dobrou vůli utvářet svůj život podle 
tajemství, jež Vánoce přinášejí. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní 
chvilku na modlitbu anebo dáme najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není 
nijak zvlášť sympatický. Brzy přijdeme na to, že tato předsevzetí nedokážeme dokonale 
naplnit, ale právě tím, že si uvědomíme svou bezmoc, otvírají se v nás dveře, jimiž mů-
že vstoupit Spasitel. Dokud jsme nezačali zpytovat hlubiny své bezmoci, necítíme jeho 
potřebu, a tak jsou před námi zavřeny brány velké radosti, kterou přináší Ježíš. Prožije-
me-li bolestně vlastní neschopnost a zatoužíme-li po pomoci, jsme připraveni přijmout 
osvobozující vánoční poselství.                                                                                                                                                               
    (podle knihy W. Stinissena: I dnes je den Boží - rozjímaní na celý rok) 

http://ikarmel.cz/kniha/I-dnes-je-den-Bozi_10721.html

