
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
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 
25. 12.  (PO) 7:15 ZA VĚŘÍCÍ Z NEDAŠOVA 
  9:00 ZA MLÁDEŽ Z NEDAŠOVA 
  10:30 Za + Marii Svobodovou, + Aloise Macháče, + rodiče z obou stran, 
  za dar zdraví pro celou živou rodinu Macháčovou a Boží požehnání a za  
  duše v očistci,  Ná 102 
26. 12.  (ÚT) 7:15 ZA VĚŘÍCÍ Z NEDAŠOVY LHOTY 
  9:00 ZA MLÁDEŽ Z NEDAŠOVY LHOTY 
  10:30 Za + rodiče Novákovy, zetě Štěpána, + bratra a za zdraví duše i  
  těla, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu Novákovou, Ne 271 
27. 12. (ST) Za + rodiče Holbovy a Novákovy, + syna, zetě, s prosbou o dary Ducha  
  svatého do rodin na přímluvu Panny Marie, Ne 242 
28. 12.  (ČT) Za + rodiče Cíchovy, + děti Jana a Anežku, + řádové sestry Inocencii a  
  Bohuslavu, Boží ochranu a požehnání pro celou živou rodinu, Ne 250 
29. 12.  (PÁ) Za + rodiče Annu a Josefa Macháčovy, bratra Josefa a živou rodinu, Ná 2 
30. 12.  (SO) 7:00 Za + manžela Františka Šerého, rodiče a prarodiče z obou stran,  
  + kmotry Jana a Vojtěcha a 4 švagry, Ne 319 
31. 12.  (NE) 7:15 Za + rodiče Anežku a Josefa Kolínkovy, + rodinu Jakubíkovou a  
  Boží požehnání pro celou živou rodinu Kolínkovou, Ne 274  
  10:00 Za + rodiče Annu a Jana Fojtíkovy, 3 dcery, 3 zetě, snachu Marii a 
  duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 29 
  12:00 ZA FARNÍKY 
 

OZNAMY:  4. adventní neděle 

1. Dnes ve 24.00 hod. vás srdečně zveme na půlnoční mši svatou. Na Hod Boží Vánoční 
a na svátek sv. Štěpána budou mše svaté jako v neděli v 7.15, v 9.00 a v 10.30 hod. 
Na Hod Boží Vánoční vás srdečně zveme na živý Betlém, který začne v 16.45 hod. 

2. Dnes v 10.30 bude do naší farnosti přivezeno betlémské světlo. Od 10.30 si ho mů-
žete zapálit u kostela, či u obecních úřadů v Nedašové Lhotě a Návojné. 

3. Příští neděli na svátek sv. Rodiny budou mše svaté v 7.15 a v 10.00 hod. v kostele, a 
ve 12.00 hod bude mše svatá na Kanůře (pokud bude zlé počasí, na Kaňůr se ne-
půjde). Na mších bude obnovení manželského slibu a také zhodnotíme hospodaření 
za celý rok 2017. 

4. Děkuji všem, kteří se zapojili do generálního úklidu a zdobení kostela na svátky. 
5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova. Příští 

týden bude uklízet 4. skupina z Návojné. 
6. Máme ještě několik volných úmyslů mší svatých. Zapsat je můžete v zákristii. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

4. neděle adventní                                                         24. prosinec 2017                     
 

                                ZVĚSTOVÁNÍ (Lk 1, 26 - 38)  

Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla do Nazareta k dívce jménem Maria. Gabriel 

přišel k Marii a řekl: „Raduj se, Maria! Bůh je s tebou!“ 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Maria se polekala a přemýšlela, co mají ta slova znamenat. Gabriel však řekl: „Neboj se, 
Maria, protože Bůh tě má rád a vybral si tě. Budeš mít miminko a dáš mu jméno Ježíš.“ 
Maria se zeptala: „Jak se to může stát? Vždyť nemám žádného muže?“ Anděl jí odpově-

děl: „Sestoupí na tebe Duch Svatý. To dítě bude Boží syn. U Boha není nic nemožné.“ 

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

Bůh má pro každého úkol 
Panno Maria, tys byla obyčejnou dívkou, ale dostalas od Boha velký úkol. Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, protože u Boha není nic nemožné. Kéž bych i já vždycky  
souhlasil s Božím plánem a splnil úkol, který Bůh pro mne má. Amen 



ADVENTNÍ SOUTĚŹ - CESTA  DO BETLÉMA (4. část) 
PO DLOUHÉM A NÁROČNÉM PUTOVÁNÍ DORAZILI KONEČNĚ JOSEF S MARIÍ  

DO BETLÉMA. BYLI UNAVENÍ A RÁDI BY NĚKAM SLOŽILI HLAVU.   
A NAVÍC MARIE KAŽDOU CHVÍLI OČEKÁVALA NAROZENÍ DĚŤÁTKA. 

 
Máme za sebou adventní putování s Josefem a Marií do Betléma. Určitě už jste vyluštili všechny hádanky a 
posbírali všechna potřebná písmenka. Spolu s dnešním Farníčkem jste si přinesli domů i soutěžní arch, na 
kterém budete pokračovat s řešením naší adventní tajenky. Obrázek si můžete vymalovat. 

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

 
Mudrcové od východu hledali 
cestu za Ježíšem podle nezvykle 
jasné hvězdy. Za jejím svitem 
se však nevydali sami. Zjisti, 
zda správnou cestu našla i 
všechna zvířátka na našem 
obrázku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

               PRO DOSPĚLÉ    
Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky 
Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil vesmír, 
aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel čas a rozdělil ho 
na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny let, které jsou pro 
Boha jako mžik. A pak se pustil do práce. 
Učinil oblohu a zaplnil ji hvězdami a ptáky. 
Učinil světlo a potom slunce (tak to stojí v Bibli, i když se to zdá divné) a v noci rozsvítil 
bílou lampu, to aby bylo Ježíškovi dobře vidět do tváře a andělé se na Štědrý večer ne-
spletli. 
Učinil hory, tak skutečné, že vypadaly jako z korku, a ověnčil je orly a sněhem. 
Učinil moře a oceány ze stříbrného papíru a velké pouště ze zlatavého písku pro velblou-
dy Tří králů. 
Pak si zavolal tu nejmenší hvězdičku ze všech hvězd - měla sotva 6 miliónů hypermega-
wattů - a zavedl ji až na druhý konec vesmíru. Tam do ní zlehýnka a přeopatrně ťukl jed-
ním prstem, právě tak akorát, aby za několik tisíc století zablikala na arabských plážích 
před zraky mudrců z východu. 
To všechno nebylo pro Hospodina nijak těžké. Pouhým pohledem nabarvil veškeré druhy 
květin, které stvořil, a břehy řek vystlal mechem. Dal vyrůst stromům, které, když se 
napřímily, rozhýbaly vzduch a způsobily jemný vánek a vichr. Dnes se sice říká, že to vítr 
hýbe stromy, a ne naopak, ale to by se muselo nejdříve dokázat. 
Z větru se zrodily písečné duny a první hudba polí. 
Potom si Bůh udělal přestávku a zamyslel se nad tím, kam postaví svůj betlém. A rozhodl 
se pro městečko Betlém. Vymyslel si postavičky: býčka, oslici, pradleny, pastýře… A jeli-
kož neměl nijak naspěch, založil jim rod: rodiče, prarodiče, praprarodiče. Stovky životů 
na vytvoření každého jednotlivého života; stovky lásek na dosažení toho správného výra-
zu obličeje, tónu hlasu a gesta rukou v Božím betlémě. 
Pomyslel na svou Matku - celou věčnost o ní snil. A protože se mu stýskalo po jejím po-
hlazení, začal na Mariiných předcích kreslit jakoby náčrty této květiny, která měla ve svůj 
čas vykvést. 
Stejně jako malíř, který se usilovně snaží o dokonalé tahy štětcem, namaloval Bůh tisíce 
úsměvů na tisících rtů. Na očích jiných si nacvičil přečistý pohled, který měla mít jeho 
Matka. A pak se jednoho dne narodila Panna Maria, jeho milovaná dcera, jeho neposk-
vrněná snoubenka, jeho mistrovské dílo. Postavil ji do betléma hned vedle jesliček s Je-
žíškem, který - protože byl jenom její - byl jejím živým obrazem. 
I viděl Bůh vše, co stvořil. A bylo to velmi dobré, ba co víc, bylo to úžasné. Líbilo se mu to 
tak moc, že se rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec v 
dějinách a v každém srdci, ve kterém by bylo místo pro betlém. Tak vymyslel Vánoce. 
Vánoce, to není nějaké výročí, ani památka. Také to nejsou jen city. Je to den, kdy Bůh 
staví v duších betlém. Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili nějaký koutek a umyli si 
uši, abychom mohli naslouchat štědrovečerním andělským koledám… 
                                                                  (podle knížky Enrique Monasterio, Jak si Pán Bůh postavil betlém) 


