
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
18. 12.  (PO) 7:00 Za + rodiče, prarodiče a sourozence Trochtovy z Návojné č. 47  
  a jejich živé rodiny 
19. 12.  (ÚT) 7:00 Na poděkování za 60 let života a Boží požehnání pro celou ž. r. 
20. 12.  (ST) Za + a živou rodinu Šenkeříkovou, za + švagra Františka Bližňáka 
21. 12.  (ČT) Za + rodiče Pacíkovy a Vaňkovy a ochranu Boží a Panny Marie pro živou 
  rodinu Pacíkovou, NL 175 
22. 12.  (PÁ) Za + Aloise Dořáka (1. výročí úmrtí), za duše v očistci, ochranu Panny  
  Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 101 
23. 12.  (SO) 7:00 Za + rodiče Jelínkovy, syna Františka a manželku Martu, ostatní + 
  příbuzné, duše v očistci a celou živou rodinu, Ná 46 
24. 12.  (NE) 7:15 Za živé a + pěší poutníky svatohostýnské 
  9:00 Za + Františka Holbu, dvoje + rodiče, ž. r. a duše v očistci, Ne 299 
  10:30 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY:  3. adventní neděle 

1. Zítra bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a pak bude vánoční zpověď. Zpovídat budeme 
od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.30 do 17.00 hod. Svaté přijímání budeme podávat 
v 10.30 a 11.45 a odpoledne ve 14.30 a 16.00 hod. 

2. V úterý bude ráno rorátní mše svatá v 6.30 hod. a pak budeme zpovídat v Brumově. 
Dále budou roráty ve čtvrtek v 17.15 hod. a v sobotu v 7.00 hod. 

3. Generální úklid bude v naší farnosti v úterý odpoledne v 15.00 hod. Prosím o zapojení 
se dospělých i dětí. 

4. Zdobení stromků a příprava Betléma bude v sobotu 23. 12. od 9.00 hod. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští 

týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova. 
6. Srdečně Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravu kostela. Děkuji za 

dar na kostel od členů živého růžence z Návojné.  
7. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Také máme vánoční oplatky, 

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

Mše svaté o svátcích: 
• V neděli (Štědrý den) jako obvykle v 7.15, v 9.00 a v 10.30 hod. 
• Půlnoční mše svatá bude 24. 12. ve 24.00 hod. 
• Na Hod Boží Vánoční v 7.15, v 9.00 a v 10.30 hod. 
• Na sv. Štěpána v 7.15, v 9.00 a v 10.30 hod. 
• Na Silvestra v 7.15 a v 10.00 hod. v kostele i s poděkováním za uplynulý rok. Mše 

svatá na Kanůře bude ve 12.00 hod.  

  

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

3. neděle adventní                                                         17. prosinec 2017                     
 

         KOHO OHLAŠUJE JAN KŘTITEL? 
                                        (Jan 1, 6 – 8.19 - 28) 
Jan Křtitel mluvil k lidem o tom, že má přijít Pán Ježíš. Všechny, kdo ho poslouchali, křtil, 
aby jim byly odpuštěny hříchy a aby se obrátili.  
Jednou za ním přišli farizeové z Jeruzaléma a ptali se ho: „Kdo jsi? Jsi Mesiáš, ten, který 
nás má zachránit?“ On jim odpověděl: „Ne, já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho znovu: „A 
kdo tedy jsi? Jsi Eliáš? Nebo nějaký prorok?“ Jan Křtitel jim zase odpověděl: „Ne. Já jsem 
ten, kdo připravuje cestu pro Pána Ježíše. On přijde po mně. On je daleko větší a moc-
nější než já.“  

 
 
 
 
 
 
 
 

Svědčíme o Ježíšovi 
Pane Ježíši, Jan Křtitel měl 

za úkol vydávat o tobě 

svědectví. Ty jsi světlo 

světa! Pomoz mi, ať i já 

dělám druhým lidem  

radost. Kéž mohou lidé 

podle mého života  

poznat, že Bůh je dobrý a 

má všechny lidi rád.  

Amen 

 
 
 
 
 
 
 



ADVENTNÍ SOUTĚŹ - CESTA  DO BETLÉMA (3. část) 

 
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. 

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

Jan Křtitel připravoval lidi na příchod Pána Ježíše. Na obrázcích vidíme, jak o Něm 
zrovna mluví. Dokážeš mezi obrázky najít 12 rozdílů? 

               PRO DOSPĚLÉ       
Svatý otec: Nechat se utěšit Pánem není vůbec snadné 
 Nechat se těšit Pánem a neupřednostňovat svou zahořklost - kázal papež František při ranní mši 
11. 12. v kapli Domu sv. Marty. Komentoval první liturgické čtení z knihy proroka Izaiáše (35,1-
10), ve kterém Pán slibuje svému lidu útěchu. 
 „Pán přišel, aby nás těšil,“ zdůraznil papež v úvodu. „Svatý Ignác z Loyoly doporučuje rozjímat o 
»úřadu Těšitele« a srovnává jej s tím, jak si »přátelé navzájem dodávají útěchy«. Pomysleme na 
velikonoční jitro Zmrtvýchvstání, kdy se Ježíš zjevuje apoštolům, kteří »pro samou radost *...+ 
nemohli věřit« (Lk 24, 41). Pánova útěcha v nás vyvolává údiv,“ pokračoval papež. 
„Není však snadné nechat se těšit. Snadnější je těšit druhé než se nechat těšit. Často jsme totiž 
upnuti k tomu negativnímu, lpíme na ráně hříchu ve vlastním nitru, u toho zůstáváme raději a 
sami, podobně jako onen nemocný člověk na lůžku z dnešního evangelia (Lk 5,17-26). Ježíš mu 
říká: vstaň! Vždycky je třeba vstát.“ 
„Problémem je fakt, že pokud jde o negativa, cítíme se být pány, jelikož v sobě nosíme zranění 
hříchu, zatímco pokud jde o pozitiva, jsme žebráky a nelíbí se nám žadonit o útěchu,“ vysvětloval 
dále papež a uvedl dva příklady. „Preferujeme zahořklost a své city připravujeme z vývaru zlosti, v 
zatrpklosti srdce, kdy je hořkost naším pokladem. Podobně jako onen nemocný, který 38 let lehá-
val u rybníka Bethzatha, zatrpklý, protože mu nikdo nepomohl dostat se k vodě (srov. Jan 5,5-9). 
Zahořklá srdce upřednostňují hořkost před sladkostí. Mnozí upřednostňují onen »hořký kořen 
prvotního hříchu«, který nám utkvěl v paměti. A právě to je důvod, proč se nenecháváme těšit.“ 
„Hořkost nás vždycky nutí hořekovat - řekl dále papež. Lidé předkládají Bohu nářky, namísto 
chval; lamentování je hudba, jež doprovází náš život.“ František zmínil svatou Terezii (z Avily), 
která říkávala svým spolusestrám: »Běda sestře, která prohlásí, že se jí děje bezdůvodná nespra-
vedlnost«. Zmínil také proroka Jonáše: „Tento laureát Nobelovy ceny za hořekování - řekl papež - 
utekl před Bohem, protože byl nespokojen, ocitl se v moři a byl pohlcen velrybou. Potom se vrátil 
ke svému poslání, a namísto toho, aby se radoval nad obrácením obyvatel Ninive, bědoval, že je 
Bůh zachránil. Naříkání je plné protiřečení,“ pokračoval papež a přidal vzpomínku na jistého dob-
rého kněze, který měl ve zvyku neustále si stěžovat a nikdy nebyl s ničím spokojen. 
„Byl to dobrý kněz, o kterém říkali, že je ve zpovědnici velice milosrdný. Měl svůj věk a jeho spo-
lubratři kněží o něm žertem vyprávěli, jak to s ním bude po smrti, až přijde do nebe. »První, co 
řekne svatému Petrovi namísto pozdravu, bude otázka: A kde je peklo? Svatý Petr mu ho tedy 
ukáže, a ten kněz se jej zeptá: A kolik je zavržených? - Jenom jeden. - Aha, takže vykoupení ztros-
kotalo!« - Tak je to s námi... Tváří v tvář zahořklosti, zášti a hořekování však církev říká: Odvahu, 
odvahu!“ 
„Proto Izaiáš vybízí k odvaze, neboť Bůh přichází lidi spasit“ - pokračoval papež a přešel k evange-
liu, které popisuje scénu, v níž muži vynášejí na střechu lůžko s ochrnulým člověkem, aby jej otvo-
rem ve stropě spustili před Ježíše. Měli na mysli jen jediné, totiž uzdravení ochrnulého. „Dnešní 
liturgie učí -  řekl Svatý otec - jak „přijímat útěchu od Pána.“ 
„Není to snadné, protože k tomu, aby nás Pán potěšil, je třeba svléci své sobectví, svůj poklad, ať 
už je to zahořklost, hořekování a podobně. Každému nám dnes prospěje zpytovat své svědomí. 
Jaké je moje srdce? Chovám v sobě zahořklost? Mám zármutek? Jaká je moje mluva? Krásná a 
plná chvály Boží anebo samého lamentování? A prosme o milost odvahy, neboť v odvaze nás 
přichází potěšit Pán, a prosme: Pane, přijď a utěš nás!“ 
                                                                                                                                                           (radiovaticana.cz) 


