
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN 
8. 1.  (PO) Za + Josefa Šenkeříka, + rodiče z obou stran, + bratry, + švagry a švagro- 
  vé, za zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu, Ne 268 
9. 1.  (ÚT) Za + Marii Zvolskou a její živou i + rodinu, Ne 299 
10. 1.  (ST) Na jistý úmysl, Ná 46 
11. 1.  (ČT) ANNA POLICKÁ (1. VÝROČÍ ÚMRTÍ), Ná 190 
12. 1.  (PÁ) Za + Jana Marka, u příležitosti nedožitých 90-ti let, rodiče z obou stran,  
  + zetě Jana, s prosbou o ochranu Boží a přímluvu Panny Marie pro celou 
  živou rodinu, Ne 227 
13. 1.  (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let života, ochranu a  
  pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 372 
14. 1. (NE) 7:15 Za + rodiče Juřicovy, za živé a + příbuzenstvo a duše v očistci,  
  NL  125 
  9:00 Za + rodiče a + sourozence Markovy, + zetě Petra Holbu, za duše 
  v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 47 
  10:30 ZA FARNÍKY 

OZNAMY:  Neděle Křtu Páně 

1. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. 
2. Dekuji všem za krásný průběh vánočních svátků, za úklid, liturgii, různé dary. Zvlášť 

děkuji kostelníkům, ministrantům, sboru a varhaníkům, scholám za doprovod na 
mších, všem, kdo zdobili a udržovali výzdobu, p. starostce a obci Nedašova Lhota za 
vánoční stromky do kostela.  

3. Ve středu bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání. 
4. Pán Bůh zaplať za dary na kostel od členů živého růžence z Ned. Lhoty a z Nedašova. 
5. V pátek po mši bude skupinka biřmovanců otce Marka. 
6. Příští neděli bude sbírka na elektřinu. 
7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  

Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova 
8. Dnes po každé mši sv. bude na faře předprodej vstupenek na ples - 150 Kč. Kdo by 

chtěl něco darovat do tomboly, ať to přinese na faru. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"Všem ze srdce přeji odvahu otevřít svá srdce dokořán lásce s velkým L. Když ji 

necháme v sobě milovat, zakusíme nejedno narovnání mezilidských vztahů, uz-

dravení rodin a nakonec i našeho národa, naší společnosti." (Jan Graubner - vá-

noční poselství 2017) 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Byla založena emailová adresa zavrsacek@seznam.cz. Pište nám, prosíme, svoje připomínky, 
nápady, co by nemělo v našem Farníčku chybět, pozvánky nebo svědectví, se kterými se chcete 
podělit s ostatními. Ale také pokud máte nějaké dotazy ohledně našeho kostela, farnosti, svátostí, 
aj. Děkujeme. 

ZÁVRŠSKÝ  FARNÍČEK 

Křtu Páně                                                                                7. leden 2018                   
 

                                  KŘEST PÁNA JEŽÍŠE (Mk 1, 6b - 11) 
Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu, křtil lidi a říkal jim: „Už brzy přijde někdo, kdo je 
mocnější než já. Je tak veliký, že nejsem hoden ani rozvázat mu řemínek u sandálů. Já 
jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.  
Zanedlouho přišel k Janovi Pán Ježíš, aby se od něho nechal také pokřtít. Když Pán Ježíš 
vystoupil z vody ven, objevila se bílá holubička. Byl to Duch Svatý, který sestoupil na 
Pána Ježíše. Přitom se z nebe ozval Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe mám rád.“ 
 
 

 

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

Jsme Boží děti  
Pane Ježíši, když tě křtil Jan Křtitel v řece Jordánu, ozval se z nebe hlas: „Ty jsi můj mi-
lovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ I já jsem se při křtu stal milovaným Božím dítětem. 

Děkuji ti za to a prosím tě za lidi, kteří tě dosud nepoznali. Amen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Najdeš 10 rozdílů 
 mezi obrázky? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PRO DOSPĚLÉ    
 Biskupské požehnání tříkrálovým koledníkům v Olomouci  
V sobotu 30. prosince jsme se vydali spolu s koledníky 
z Brumova a Valašských Klobouk do Olomouce, kde se 
konala v katedrále sv. Václava mše svatá, na které bis-
kup olomoucký, Mons. Josef Nuzík udělil biskupské po-
žehnání koledníkům, kteří se zúčastní již 18. Tříkrálové 
sbírky, pořádané Charitou. V překrásné vánočně vyzdo-
bené katedrále se sešlo kolem 400 koledníků, vedoucích 
skupinek a dobrovolníků z různých míst olomoucké 
diecéze - např. z Otrokovic, Zábřehu, Valašských Klo-
bouk, Prostějova, Vyškova, Valašského Meziříčí, Veselí 
nad Moravou... O. Nuzík při kázání hovořil o tom, jak jsme byli obdarováni my narozením Ježíška, 
tak máme obdarovávat druhé podle svých možností. Je mnoho lidí, kteří dávají i ze svého nedo-
statku. Na závěr mše svaté děti otce biskupa odměnily mohutným potleskem se zadupáním. Po-
tom jsme se vydali do Arcibiskupského paláce, místa spojeného s historií naší země, který jsme si 
mohli prohlédnout. Prošli jsme krásnými prostorami, ve kterých pracuje náš arcibiskup Jan Grau-
bner, a kudy kdysi dávno chodila i Marie Terezie, a v nedávné době jej navštívil i Václav Havel 
nebo Svatý Otec Jan Pavel II. Je to prý jediný arcibiskupský palác v Evropě, který je přístupný ve-
řejnosti. Po prohlídce nás v nedaleké kavárně čekalo teplé občerstvení a buchta k čaji nebo kávě. 
Bohu díky za tento krásně prožitý čas, i za každého, kdo se jakýmkoliv způsobem zúčastnil Tříkrá-
lové sbírky, a tím nejenom přispěl ke zlepšení životních podmínek mnohých potřebných, ale i 
přinesl do našich domovů radostnou zvěst o narození Božího Syna. Díky i za vaše dary.    J. + B.                                                                                                      
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                 
Papež František pokračoval během generální audience v cyklu katechezí o mši svaté a zaměřil se 
na další část jejích vstupních obřadů - úkon kajícnosti: „Pokud v tichu nasloucháme hlasu svědomí, 
umožní nám to rozpoznat, že se naše myšlenky vzdalují božskému myšlení, že naše slova a skutky 
jsou často světské, tedy řízené rozhodnutími, která jsou v rozporu s evangeliem. Na začátku mše 
svaté proto společně vykonáváme úkon kajícnosti prostřednictvím všeobecného vyznání hříchů, 
které vyslovujeme v první osobě jednotného čísla. Každý vyznává Bohu a bratrům, že „často hřešil, 
myšlením, slovy i skutky, a nekonal, co má konat“. Ano, vyznává se také ze svých opomenutí, tedy 
z toho, že zanedbal konání dobra, které mohl uskutečnit. Často máme pocit, jak jsme zdatní, pro-
tože - jak říkáme -  „jsme nikomu neublížili“. Ve skutečnosti ale nestačí, že druhým neprokazujeme 
zlo, nýbrž je třeba si zvolit konání dobra a využívat všech příležitostí k tomu, abychom dobře svěd-
čili o tom, že jsme Kristovými učedníky. Je prospěšné zdůraznit, že ze svých hříchů se vyznáváme 
jak Bohu, tak bratrům - to nám pomůže k pochopení dimenze hříchu, který nás odlučuje od Boha a 
tím také od bratrů, a naopak. Hřích přerušuje vztah s Bohem a bratry, vztahy v rodině, společnosti 
a společenství…Hřích vždy přerušuje, odlučuje a rozděluje…Slova pronášená ústy doprovází bití v 
prsa. Tímto gestem vyznáváme, že jsme zhřešili vlastní vinou, a nikoli vinou druhých. Často se totiž 
stává, že ze strachu či studu namíříme prst na druhé, abychom je obvinili. Přiznat, že jsme viníci, 
nás něco stojí, ale prospěje nám, když se upřímně vyznáme. Je ale třeba vyznat vlastní hříchy. 
Vzpomínám si na příhodu, kterou vyprávěl jeden starý misionář. Jednalo se o ženu, která se přišla 
vyzpovídat a začala vypočítávat všechna pochybení svého manžela, potom přešla k proviněním 
své tchýně a nakonec k pokleskům sousedů. Zpovědník jí v jednu chvíli řekl: „Paní, povězte mi, už 
jste skončila?“ „Ne, ano, řekla jsem…“ „Výborně, skončila jste s hříchy druhých, teď začněte se 
svými…“ Je třeba se vyznat z vlastních hříchů…“                                                  (www.radiovaticana.cz) 


