
LEDEN 2023 
 1. 1 Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Světový den 

 modliteb za mír) – Nový rok 
 6. 1. Slavnost Zjevení Páně – Tři králové 
 7. 1. Tříkrálová sbírka 
 8. 1. Svátek Křtu Páně 
 15. 1.  Setkání v rámci projektu kSobě – Val. Klobouky 
 18. – 25. 1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 22. 1. Neděle Božího slova 
 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
____________________________________________________

Drazí farníci, 
dovolte nám, abychom Vám ze srdce popřály požehnaný, 
v lásce, pokoji a zdraví prožitý nadcházející rok 2023. Ať 
je naplněn Božími milostmi a radostí z každého dne, který 
od Pána Boha dostaneme. Rok 2022 byl pro naši farnost 
rokem plným zdařilých akcí a událostí. V níže přiložených 
fotografiích si můžete připomenout některé z nich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       L+J 
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VELIKONOCE (16.4.) 

KŘÍŽOVÁ CESTA KOLEM STATKU (10. 4.) 

NÁVŠTĚVA SV. MIKULÁŠE (4. 12.) 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V NÁVOJNÉ (12. 6.) 

USTANOVENÍ NOVÝCH MINISTRANTŮ 

PĚŠÍ POUŤ DO PRUSKÉHO (25. 6.) 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ZÁVRŠSKÉ DOŽÍNKY (14. 8.) VÝMALBA KOSTELA 

VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA 
KAŇŮŘE (20.8.) 

 

ŽIVÝ BETLÉM (25. 12.) 

FARNÍ DEN SPOJENÝ S OSLAVOU NAROZENIN 
OTCE KRYSTIANA (3. 7.) 

FARNÍ TÁBOR NA JELEŇOVSKÉ 

FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN (17. 8.) 

RŮŽENCOVÁ SOUTĚŽ (říjen) 



KAŽDÝ NOVÝ OKAMŽIK JE NOVOU  
PŘÍLEŽITOSTÍ... 

Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském životě. 
Můžeme-li totiž něco změnit, pak jedině v přítomnosti. 
Každý nový den, každý nový rok, každý nový školní rok… jsou pro 
nás novou příležitostí a milostí. Vždy začínáme svou životní pouť 
jakoby nanovo. Rány a jizvy z minulosti sice mohou pořád bolet, 
ale přesto zůstaly ve včerejšku. Naučme se vnímat každý nový 
časový úsek, každé nové tady a teď jako neopakovatelný dar a 
novou příležitost. Mluvil jsem s lidmi, kteří se uzdravili z rakovi-
ny, a všichni do jednoho říkali, že život po nemoci je pro ně 
úplně jiný než předtím. Ráno vstávají s poděkováním a vychut-
návají si každou minutu svého života. Nestresují se tak jako 
předtím. Vnímají každý den s hlubokou vděčností a jako neko-
nečný dar. Každé nové ráno má pro nás vzácný rozměr – může-
me se vždy nově rozhodnout prožít ho celý s Bohem. Dýchat s 
Bohem, kráčet s Bohem, oslavovat Boha ve všem, co děláme. 
Každý nový den, každé nové tady a teď je pro nás neopakova-
telnou příležitostí být nově s Bohem a žít jako dítě Boží. Přítom-
ný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském životě. Jedině 
přítomnost nám odkrývá a nabízí to nejpodstatnější. Můžeme-li 
něco změnit, pak jedině v přítomnosti. V přítomném okamžiku, 
tady a teď. V přítomnosti si tvoříme budoucnost a konzumujeme 
plody minulosti. Jestliže chceme v našem životě něco změnit, 
žijme tady a teď. Buďme s Bohem tady a teď, otevřme se Bohu v 
(každém) tady a teď. Čas totiž plyne jako řeka a co se jednou 
stane, se již nikdy nevrátí. Momentální možnost otevřít se Bohu, 
vykonat něco dobrého se již nikdy nebude opakovat. 

ZA PAPEŽEM DO LISABONU! 
Na přelomu července a srpna roku 2023 se budou v hlavním 
městě Portugalska konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z 
celého světa se sejdou, aby se setkali s živým Ježíšem Kristem ve 
společenství svých vrstevníků. 
„Světové dny mládeže byly výborné. Člověk se mohl potkat s 
celým světem, s různými národy, u některých z nich jsem mohl 

vidět, jak tančí. Papež 
František mě dojal, 
když nás motivoval k 
tvoření nových věcí a 
jinému životnímu 
stylu“, svěřil své dojmy 
poutník Václav, který 
se zúčastnil Světových 

dnů mládeže v Panamě. Pro poutníky na Světové dny mládeže v 
Lisabonu se připravuje bohatý program. Poutníci se setkají s 
portugalskou církví, poznají místní kulturu a spiritualitu, stráví 
čas v hostitelských rodinách. Cílem setkání je zažít pravou křes-
ťanskou radost, povzbudit a prohloubit svůj duchovní život a 
získat nadšení a motivaci do všedních dní. Vyvrcholením setkání 
je společné slavení vigilie a mše svaté s papežem Františkem. 

Celým setkáním nás bude provázet Panna Maria, která po Zvěs-
tování nezůstává doma, ale nese Ježíše, kterého počala z Ducha 
svatého, svojí příbuzné Alžbětě. Papež František se již přihlásil 
jako úplně první poutník. Přihlašování do české poutnické skupi-
ny je již také spuštěno. Přihlášku a všechny další informace na-
leznete na webových stránkách setkání. 

TŘI KRÁLOVÉ – KAŠPAR, MELICHAR  
A BALTAZAR (6. LEDNA) 
Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Bal-
tazarovi. Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou 
však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v 
mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o 
hvězdách. Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná 
právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy 
narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a 
přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby 
– zlato, kadidlo a myrhu – na velbloudy a slony a vydali se na 
dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto 
putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd 
na noční obloze. Nová hvězda, která oznamovala narození vel-
kého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Je-
ruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili 
do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, 
že právě v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však 
nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i 
zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, 
a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě pře-
mýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za 
hvězdou. Vedla je k městu Betlému. Ale i Betlém zanechali za 
sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v 
polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli 
útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. 
Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné 
stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, proto-
že věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a 
velmi se radovali. Plni této radosti se pak vraceli do svých do-
movů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o 
novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit. 
Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil 
anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou cestou. 
VĚNCOVÁNÍ 2022 
Dne 17. 12. 2022 jsme v Olomouci na dětské onkologii předali 
částku 176 000 Kč, kterou jsme vybrali za adventní věnce a fi-
nanční příspěvky bez koupě věnečku. Touto cestou bych chtěla 
předat velké poděkování, které posílají z Olomouce. Za nás, 
organizátory této akce, děkujeme všem sponzorům, bez kterých 
by tato částka byla ponížena o nakoupený materiál. Dále všem, 
kteří se podíleli na zajištění a dovozu chvojky, výrobě korpusů a 
zdobení. Za dar v podobě koláčků a buchet. Obci Nedašov za 
bezplatné poskytnutí prostor. Děkujeme prostě úplně všem. 
Děkujeme za to, že se každý rok zapojujete. Jsme vděčni za kaž-
dého nového zájemce o tuto akci.  
                      Kristina a Michaela 

 
 
 

 
 
 
 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LEDEN 
1. 1. (NE) 7:15 Za farníky z Návojné 
  9:00 Za děti a mládež z Návojné 
   10:30 Za + Marii Macháčovou (5. výročí úmrtí), jejího + manžela a syna Aloise, + dceru Marii a ochranu a pomoc Boží 
   pro živou rodinu, Ná 102 
2. 1. (PO) 17:15 Za + Josefa Solaře, dvoje rodiče, Karla Slaběňáka, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 256 
3. 1. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Františka a Ludmilu, + vnuka Tomáše, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Šenkeříkovu,  
   Hořákovu a Štěruskou, Ne 260 
4. 1. (ST) 17:15 Za + Josefa Šenkeříka, dvoje + rodiče, + sourozence, + zetě a + švagrovou, za dar zdraví a ochranu Panny Marie 
   pro celou živou rodinu, Ne 268 
5. 1. (ČT) 17:15 Za + Evu Čundrlovou (1. výročí úmrtí), za + manžela Jana a ostatní + příbuzné, s prosbou o Boží požehnání pro 
   živou rodinu 
6. 1. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + manžela Aloise Zimka, rodiče z obou stran a poděkování Pánu Bohu za 90 let života a ochranu Boží pro 
   celou rodinu, Ne 231 
7. 1. (SO) 7:00 Za + rodiče Solařovy a Budjačovy, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 213  
8. 1. (NE) 7:15 Za + Aloise Šenkeříka, s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu, Ná 146  
  9:00 Za + Františku Holbovou, + manžela, 2 + syny, + zetě, + sourozence, s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro 
   živou rodinu, Ne 299 
  10:30 Za farníky 
9. 1. (PO) 17:15 Za + Františka Machů, + rodiče, bratry, švagry, švagrovou, za + rodiče Surých, 4 syny, Ivu Hniličkovou, dar zdraví, 
   ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, Ne 119 
10. 1. (ÚT) 7:00 Za + rodinu Fojtíkovu, za živou rodinu Fojtíkovu a Matúšů, NL 78  
11. 1. (ST) 17:15 Na poděkování za 60 let života, + rodiče, + spolužáky z ročníku 1963 a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 70 
12. 1. (ČT) 17:15 Za + Marii Fojtíkovou (1. výročí úmrtí) 
13. 1. (PÁ) 7:00 Za dobrodince  
14. 1. (SO) 7:00 Za + Františka Vaňka, + syna Pavla, + rodiče z obou stran a duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Panny 
   Marie pro živou rodinu Vaňkovu, Ne 284 
15. 1.  (NE) 7:15 Za + rodiče Bartošákovy, zetě, 2 vnuky, za + rodiče Holbovy a jejich 2 syny a za dar zdraví a ochranu Panny  
   Marie pro živé rodiny, NL 127 
  9:00 Za + rodiče Fojtíkovy, + syna, 3 + dcery, 6 + zeťů, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu, NL 30 
  10:30 Za farníky 
16. 1. (PO) 17:15 Za + Josefa a Marii Holbovy, syna a vnuka, pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 52 
17. 1. (ÚT) 7:00 Za + Anežku a Jana Holbovy, + zetě, na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví, s prosbou o dar víry a ochranu 
   Panny Marie pro živé rodiny, Ne 118 
18. 1. (ST) 17:15 Za + manžela, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Kolínkovu, Ne 297  
19. 1. (ČT) 17:15 Za + spolužáka Jiřího Kolínka a ostatní + a živé spolužáky z ročníku 1948, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
   pro jejich rodiny 
20. 1. (PÁ) 17:15 Za živé a + spolužáky ročníku 1956  
21. 1. (SO) 7:00 Za + Anežku Cíchovou, Jana Cíchu a jeho manželku Ludmilu a za duše v očistci, Ne 110 
22. 1.  (NE) 7:15 Za + Anežku Fojtíkovou, + manžela (10. výročí úmrtí) a za živou rodinu, NL 121 
  9:00 Za + rodiče Marii a Františka Solařovy, + syna Františka, ostatní příbuzné a ochranu Panny Marie pro ž.r., Ne 222 
  10:30 Za farníky 
23. 1. (PO) 17:15 Za + Jana Marka, k nedožitým 95. narozeninám, a za + manželku Marii, za duše v očistci, s prosbou o pomoc 
   Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 
24. 1. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Štefancovy, + švagry, za duše v očistci a živou rodinu Štefancovu a Fojtíkovu 
25. 1. (ST) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, syna, dcery, zetě, vnuka, pravnuka a duše v očistci a ochranu Panny Marie pro ž. r., Ne 10 
26. 1. (ČT) 17:15 Za + Karla a Jaroslava Macháče, + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 133 
27. 1. (PÁ) 17:15 Za + Františka Miklase, Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu, Ne 365  
28. 1. (SO) 7:00 Za + maminku Máriu Kozárovů, za duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ná 103 
29. 1.  (NE) 7:15 Za + syna Františka Fojtíka, za + rodinu Juřicovu a Fojtíkovu, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví, Boží  
   požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovu, Ne 258 
  9:00 Za + Josefa Trochtu, syna Pavla, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou rodinu, NL 20 
  10:30 Za farníky 
30. 1. (PO) 17:15 Za + Jana a Marii Kolínkovy, + příbuzné a duše v očistci, Ne 81  
31. 1. (ÚT) 7:00 Za rodiče Kostkovy a Tomanovy, pomoc a ochranu Boží, NL 163  
________________________________________________________________________________________________________________ 
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