
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
11. 12.  (PO) Za + rodinu Fojtíkovou a Hejdovou a duše v očistci a za ochranu Boží pro 
  živou rodinu, Ne 257 
12. 12.  (ÚT) Za + rodiče Cíchovy, Podešťovy, Václava Zichu, dar živé víry, ochranu  
  Panny Marie pro živou rodinu 
13. 12.  (ST) 7:00 Za + Marii Šerou, + Karla Vaculíka a ostatní spolužáky z roč. 1946 
14. 12.  (ČT) Za + rodiče Šindlerovy, syna Ladislava, rodiče Šeré, dva syny, švagrovou, 
  + strýce Josefa, s prosbou o dar zdraví, víry a sílu Božího milosrdenství  
  pro celou živou rodinu, NL 170 
15. 12.  (PÁ) Za + manžela Miroslava, + rodiče z obou stran, bratra, švagra a švagro- 
  vou a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Vaňkovou, Ná 147 
16. 12.  (SO) 7:00 DANTIS   
17. 12.  (NE) 7:15 Za dvoje + rodiče, na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za  
  dožití 70-ti let Františka, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochra-
  nu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 258 
  9:00 Za + rodiče Františka a Annu Vaňkovy, + rodiče z obou stran, +  
  Emila a Anežku Dohnanských, Boží požehnání a ochranu Panny Marie  
  pro celou živou rodinu, NL 161 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY: 2. adventní neděle  

Z Liturgického kalendáře: Ve středu Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

                                           Ve čtvrtek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

1. Dnes odpoledne v 15.00 hod. zveme děti a rodiče na přátelské setkání s Mikulášem do 
našeho kostelíka.  

2. V neděli 17. 12. v  17.00 hod. v kulturním domě bude zkouška na „živý Betlém“. Prosí-
me ty, kdo účinkovali, i další zájemce, aby přišli. 

3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Návojné. Příští týden 
bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. 

4.  Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na opravu kostela. 
5. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Také máme vánoční oplátky, 

balíček stojí 10 Kč. Pod chórem jsou vánoční ozdoby, které vytvořily děti z misijního 
klubíčka.  
 

Svátost smíření ve farnostech Nedašov, Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky  
Vánoce 2017 

Farnost Datum Čas 

Valašské Klobouky sobota 16. 12. 9:00-12:00 a 13:30-17:00 

Nedašov pondělí 18. 12. 9:00-12:00 a 13:30-17:00 

Brumov-Bylnice úterý 19. 12.  9:00-12:00 a 13:30-17:00 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

2. neděle adventní                                                         10. prosinec 2017                     
 

              JAN KŘTITEL (Mk 1, 1 - 8) 

Nějakou dobu před tím, než začal Pán Ježíš chodit mezi lidi a mluvit k nim, objevil se Jan 
Křtitel. Bydlel na poušti, nosil šaty z velbloudí kůže a živil se kobylkami a medem divo-
kých včel. Chodilo za ním mnoho lidí a on jim říkal, jak se mají připravit na příchod Pána 
Ježíše.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Připravujme cestu 
Pánu  

Pane Ježíši, Jan Křtitel 
lidi vyzýval, aby se 

polepšili a připravili 
svá srdce na tvůj  

příchod. I já si přeji, 
abys zůstával v mém 

srdci. Pomoz mi  
odstranit všechno, co 

tomu brání, a dej, 
abych se od tebe  
nikdy neodloučil. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 



ADVENTNÍ SOUTĚŹ - CESTA  DO BETLÉMA (2. část) 
NA JEDNÉ KŘIŽOVATCE CEST SI JOSEF NEBYL ÚPLNĚ JISTÝ, KUDY JÍT DÁL. 

 VÍŠ, CO V JEHO DOBĚ POMÁHALO POCESTNÝM, ABY NEZABLOUDILI? 

 
Milé děti, na adventní dobu máme pro vás připravenou velkou soutěž. Každou adventní neděli budeme puto-
vat spolu s Josefem a Marií do Betléma. Na této cestě nás potká plno nástrah v podobě hádanek. Když há-
danku vyluštíte, získáte několik písmenek, která zapíšete podle symbolů do hlavní tajenky, kterou dostanete 
v kostele na 4. neděli adventní. Obrázek si můžete vymalovat. 

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

Jednou z důležitých postav adventní doby 
je Jan Křtitel, který lidi připravoval na 

příchod Mesiáše. Najdeš-li správnou cestu, 
označ proroka, ke kterému jsi došel, tím, 

že ho vybarvíš. Cesta začíná u šipky. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

               PRO DOSPĚLÉ      

Co nám Pán Ježíš neslíbil 
Co nám Pán určitě neslíbil: 
Neslíbil nám, že po obrácení už nikdy nezhřešíme. 
Neslíbil nám, že nikdy neonemocníme.  
Neslíbil nám, že se nám zdaří všechno, do čeho se pustíme.  
Neslíbil nám, že nikdy nebudeme mít finanční problémy. 
Neslíbil nám, že nikdo z našich blízkých nepropadne žádné závislosti. 
Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi.  
Neslíbil nám ani, že alespoň vztahy s věřícími budou vždycky bez problémů. 
Neslíbil nám, že nebudeme muset prožít pronásledování nebo ústrky pro svou víru v 
něho. 
Neslíbil nám, že vždycky budeme mít v naší farnosti svatého kněze. (Atd. atd.) 
Ale co nám tedy vlastně slíbil?  
Slíbil nám, že naše hříchy nám budou odpuštěny, jakmile je vyznáme (srov. 1 Jan 1,9; Iz 
1,18 apod.).  
Slíbil nám, že uslyší a bude vyslýchat naše modlitby, pronášené s důvěrou (srov. Mt 
7,11). 
Slíbil nám, že nezahyneme na věky a nikdo nás nevytrhne z jeho ruky (srov. Jan 10,28).  
Slíbil nám, že bude s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku (srov. Mt 28,20).  
Slíbil, že tomu, kdo bude hledat na prvním místě Boží království, bude on sám pomáhat 
pečovat o jeho každodenní starosti; nemusí se strachovat o zítřek (srov. Mt 6,25–34).  
Slíbil nám svůj pokoj i uprostřed soužení, která nám svět připraví (srov. Jan 16,33).  
Slíbil nám, že všechno bude napomáhat k dobrému těm, kdo ho milují (srov. Řím 8,28). 
                                                                                                                         (Kateřina Lachmanová: Kotva naděje) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Znám Tě pouze krátce  
a šťastný při tom jsem.  
Že srdce mé Tě našlo, 
a že nebyl to jen sen. 
 
Měsíc krásně svítil  
a mně nechtělo se spát,  
já chtěl Tě chválit, vzývat,  
duši svou Ti dát.         
 
Ježíš! Nejkrásnější jméno ze všech jmen. 
Šťastný to člověk, jenž byl skrze toto jméno ze snu probuzen. 
Ze snu, v němž nezářila žádná hvězda a nevanul svěží vítr z hor. 
Byl probuzen ze snu, jenž vytvořil si člověk sám. 
Byl to sen, ve kterém byl na pospas světu odevzdán.             (autor: farník z nedašovské farnosti) 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Kotva-nadeje.html

