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Advent a Vánoce
Když se dny začínají zkracovat
a na zem se snášejí první sněhové vločky,
vynoří se ostýchavě a tiše první myšlenky
na Vánoce. A ze samostatného toho slova
vychází takové kouzlo, že se mu sotva
může ubránit kdekteré srdce. Dokonce
i jinověrci a nevěřící, kterým starý příběh
o Dítěti v Betlémě nic neříká, se chystají na
slavnost a přemýšlejí, jak by mohli tu a tam
rozsvítit paprsek radosti. Už týdny před
Vánocemi se celou zemí valí jakoby vřelý
proud lásky. Svátek lásky a radosti, to je ona hvězda, ke které všichni v prvních zimních
měsících kráčejí. Pro křesťana, a především pro křesťana katolického, je však ještě něčím
dalším. Jeho vede hvězda k jesličkám s Dítětem, které na zem přináší pokoj. Křesťanské
umění nám to staví před oči na mnoha půvabných obrazech a staré písně, z nichž zaznívá
celý zázrak dětství, nám o tom zpívají.
U toho kdo žije s církví, probouzejí rorátní zvony a adventní písně v srdci svatou
touhu, a komu je otevřena studna posvátné liturgie, u toho buší na dveře den co den velký
prorok vtělení svými mocnými napomenutími a zalíbeními: „Rosu dejte, nebesa, shůry
a oblakové dštěte Spravedlivého! Blízko je Pán všem, kdo jej vzývají: Přijď, Pane,
a neprodlévej! Jásej Mocně, dcero jeruzalémská, hle, Král tvůj přichází k tobě, Svatý
a Spasitel.“ Od 17. do 24. prosince volají takzvané velké antifony k Magnificat
(Ó moudrosti, Ó Adonaj, Ó kořeni Jesse, Ó klíči Davidův, Ó východe, Ó králi národů,
Ó Emanueli) stále toužebněji a vroucněji: „Přijď a spas člověka.“ A stále slibně zní:
„Nyní se splnilo všechno.“ A konečně: „Dnes zvíte, že přijde Pán a spasí nás, a zítra
uvidíte slávu jeho.“ Ano, když večer září vánoční stromky a lidé si dávají dárky, tu se
stále ještě dere ven nenaplněná touha, touha po jiné záři, dokud zvony nesvolají
k půlnoční mši a zázrak svaté noci se neobnoví na oltářích ozdobených květy a světly:
„A Slovo se stalo tělem.“ Okamžik svatého naplnění je tu.
Podle Edity Steinové Vánoční tajemství připravil Mgr. Václav Ulrich
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti
i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého
za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro
svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové
na měsíc prosinec 2018:

Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později.
Úmysl misijní: Ve službě předávání víry: Aby všichni, kdo slouží při předávání víry
aktivně, v dialogu se světem kultury, nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu
Úmysl národní: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu
(srv. Žl 63/62/).
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby, který vyhlašuje Svatý otec těsně na začátku každého měsíce
podle aktuální potřeby, můžete nalézt na našich webových stránkách.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci listopadu 2018 přijali:
Olivera Talčíka

Újezd

***
Požehnání adventního věnce
Pro mnohé lidi představuje adventní
věnec jen dekorativní předmět, kterým si
v adventu zdobí svou domácnost. Nemá
pro ně žádný další význam. Hlubší
význam
adventního
věnce
může
vyzdvihnout
požehnání
adventního
věnce.
Je-li adventní věnec požehnán, už to není
jen krásná předvánoční výzdoba – spíše
rodině připomíná, že do jejich domu
přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných
vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou
připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno
vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, které se
někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.
Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše, co se během uplynulého roku pokazilo.
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc listopad
1. prosinec
1. prosinec
7. prosinec
7. prosinec
15. prosinec

Na kafe s… (15.00)
Večer chval Újezd (18.00)
Večer chval Dolní Lhota (17.30)
Večer chval Valašské Klobouky (17.45)
Večer chval Brumov (17.00)

Svatí z kalendáře
sv. Lucie
postavení:
úmrtí:
patronka:

13. prosinec
panna a mučednice
asi 304-305

Syrakus
a
Benátek;
nevidomých
a postižených onemocněním očí, sklářů, sklenářů, švadlen;
někde se uvádí také patronát k více jak 15 povoláním, ale
vyvstává otázka odůvodnění; je považována i za patronku
světlušek ve skautských oddílech; je vzývána chudými
a může být patronkou i těm, kdo šíří světlo pravdy.
Narodila se v Syrakusách na Sicílii pravděpodobně
před rokem 290 do lépe situované rodiny. Snad již
v dětském věku, jako křesťanská dívka, z lásky ke Kristu
učinila slib zachování panenské čistoty, kterému za všech
okolností zůstala věrná.
Její matka Eutychie buď nevěděla o slibu, nebo ho
nebrala vážně. Chtěla ji provdat za nápadníka ze stejně vznešené rodiny a problém,
který nechtěla vidět, byl na světě. Lucie vše vkládala do modlitby, ale obrácení matky
v tom směru nepřicházelo. Lucie si nejspíše dělala naději na pomoc uctívané
mučednice Agáty. A nemocnou matku, trpící krvotokem, přesvědčila k vykonání pouti
ke hrobu této světice, od níž očekávala pomoc. Jejich společná pouť i pomoc ze strany
sv. Agáty se podle tradice uskutečnily. Legendy informují o vidění či snu Lucie,
v němž jí Agáta dala vědět, že dojde jak k matčinu uzdravení, tak i k jejímu vlastnímu
mučednictví.
Po náhlém uzdravení matky zůstal jen problém s nežádoucím snoubencem. Ten se
pochopitelně zajímal, proč je odmítnut a legendy zde hovoří zkresleně. Pravdivý
důvod odmítnutí nakonec měl za následek postavení Lucie před soudce, snad proto,
že pravdu onen snoubenec neunesl. Soudce měl za úkol její věrnost Bohu zlomit
a podle okolností ji potrestat.
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Legendy uvádějí témata dotazů soudce Paschásia a odpovědi Lucie nejprve vedou
ve věci věna, které Lucie údajně stihla rozdat chudým. Také matku prý přesvědčila
k podobnému kroku, ač ta si majetek chtěla ponechat až do své smrti. Za rozhodující
větu se uvádí: „Kdo dává Bohu jen to, co umíraje nemůže si vzít sebou na věčnost, ten
z toho nemá žádné zásluhy, ale chceš-li vykonat oběť Bohu příjemnou, dej (jeho
chudým) to, co můžeš nyní užívat.“ Je to téma katechetické poučky, podobně jako
Luciin důrazný postoj k otázce poslušnosti císařských nařízení. Zde Lucie prohlašuje,
že v prvé řadě je poslušná Božích přikázání. A soudci připomíná, že on se bojí
panovníků smrtelných, zatímco ona se bojí (urážky) věčného Boha.
V závěru Luciiny obhajoby je jí částečně kladeno do úst opakování slov apoštola
Pavla o čistotě duše, těla, v němž přebývá Duch svatý a je proto chrámem Božím.
(Srov. 1Kor 6,19). To vše je připomínáno k vytvoření obrazu Luciina postoje, který
vedl k jejímu mučení. Tuto rozhodnost vystihují slova, kterými odpověděla svému
katu: „Ničím mne nepřinutíš, abych souhlasila s hříchem nečistoty. Jsem připravena
na jakékoliv utrpení.“ (viz. G. Pettinati, I Santi canonizzati, XII)
Lucie byla odsouzena k násilnému zbavení panenské nevinnosti od návštěvníků
veřejného domu. K jejímu znásilnění však nedošlo, protože selhaly všechny pokusy
Lucii tam dopravit. Nepomohly ani voli, kteří se pak dostali mezi atributy. Následně
jsou legendami uváděna různá muka, která musela proto podstoupit. Hodnověrnost
těch údajů je sporná, jisté je, že podstoupila mučednickou smrt a má se za věrohodnou
bodná rána mečem nebo dýkou, podle tradice vedena do krku.
Výrazným atributem sv. Lucie jsou její oči na míse a jen proto je jim zde věnována
pozornost. Vliv na zařazení tohoto osobního atributu mají snad pozdější legendy. Jsou
však nejednotné. Píše se v nich, že si je vyloupla sama Lucie a poslala snoubenci.
Už zde se liší důvody nevěrohodného činu: aby se jí zřekl, načež jí potom byly oči
Matkou Boží navráceny; jinde je vlastní vyloupnutí očí řazeno těsně před Luciinu smrt
a jejich darování snoubenci proto, že je na ní obdivoval, s poděkováním
za dopomožení do nebe. Na rozdíl od tvrzení jiných Msgre. Prof. Dr. Jaroslav Němec,
zabývající se problematikou svatých, ve svém díle Nové profily světců (2005) píše
o Lucii, že nakonec byla oslepena a probodena.
Její jméno je odvozováno od latinského slova lux – lucis, znamenajícího světlo a je
překládáno jako Světlana. Od něho pochází i pojmenování nejmladších členek
skautingu – světlušek, které v ní vidí patronku a chtějí se snažit být světlem a vzorem
pro druhé jako ona.
PŘEDSEVZETÍ:
Být světlem pro druhé, to nemá být úkolem jen pro světlušky, ale pro každého
křesťana. V životopise je nápověda jak na to. A pro vlastní život, udělám konkrétní
rozhodnutí ještě dnes.
MODLITBA
Vyslyš, Bože, naše prosby a na přímluvu svaté panny a mučednice Lucie, jejíž
zrození pro nebe dnes slavíme, dej, ať se Tvá sláva zjeví i na nás. Skrze Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků. Amen
-4-

Duchovní injekce
Každý
člověk
po
sobě
zanechá
konkrétní
stopu.
Jaká
bude?
„Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví
nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec."
Když jsem si přečetla větu, kterou Ježíš říká svým učedníkům o tom, jak to bude
s koncem světa, vzpomněla jsem si, že jsem byla jednou svědkem humorné příhody.
Kněz – zapálený ve své nedělní promluvě - prohlásil: „Kdy skončí náš svět, to neví ani
andělé, ani Syn, ANI OTEC.“ Pak se na chvíli zarazil, pousmál se a opravil se:
„Pardon, to by pak nevěděl opravdu nikdo. Kdy pominou nebe a země, ví pouze
Otec.“
I když to byla humorná situace, zůstala mi v hlavě právě kvůli tomu, že silně
zdůraznila to, že o konečnosti světa nemá nikdo, kromě Otce, ani ponětí. Kolik
„zaručených“ předpovědí o blížícím se konci už jsme slyšeli? A ještě takových fake
news uslyšíme! Zneklidňuje nás představa konce světa anebo si říkáme, že se to naší
generace vůbec netýká, protože je to nějaká daleká budoucnost, která s námi vůbec
nesouvisí?
Bůh nám dal k dispozici naši krásnou Zemi. Dal nám také svobodnou vůli a díky
ní si můžeme vybrat, kam náš život bude dennodenně směřovat. Každý člověk je
jedinečným dílkem v Božím plánu a zanechá svou konkrétní stopu v dějinách našeho
lidstva. Jaká ta stopa bude? Povede k zániku anebo k životu? Jak vlastně dnes žijeme?
Co po nás zůstává a co předáváme dalším generacím? Kolik lidí jsme přivedli k dobru
a ke „spravedlnosti“?
Nemusíme žít ve strachu z konečnosti našeho světa tak, jak ho známe. Je to ale
skutečnost, která je stejně platná pro každého z nás napříč generacemi. Ježíš jednoho
dne definitivně přijde a my bychom na to měli být (každé dnes) připraveni.
www.vira.cz

Citát měsíce
Evangelizace znamená nosit Ježíše ve svém srdci a odevzdávat přítomnost Ježíše
někomu dalšímu.
Matka Tereza
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota

To Světlo svítí stále, zejména však tehdy,
když procházíme okamžiky nejistoty a nesnází.
„Pán se podle slavné předpovědi proroka Izaiáše objevil jako veliké světlo pro lid,
který chodil ve tmách (srov. Iz 9,1). Bůh se stal člověkem a přišel mezi nás, aby
rozptýlil temnoty hříchu a viny a zahrnul lidstvo svým božským světlem. Toto nejvyšší
světlo, jehož je vánoční strom symbolem a upomínkou, v průběhu staletí nepozbylo nic
ze své intenzity. Stále září a osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. Zejména
nám pak svítí tehdy, když procházíme okamžiky nejistoty a nesnází!“
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Pokud nejsou pojmy „svoboda“, „společné dobro“, „spravedlnost“ pevně
zakotveny v Bohu, zůstávají velmi často v moci lidských zájmů…
„Pokud se lidé snažili toto světlo uhasit a nahradit klamnými a podvodnými třpytkami,
vždy to znamenalo násilí a tragédii. Historie obce, která letos strom darovala, to může
dosvědčit.
Za druhé světové války byla kompletně vypálena nacisty; farní kostel sv. Bartoloměje,
původně ze 17. století, byl od základů vystavěn v padesátých letech minulého století.
Snažíme-li se vymazat Boží jméno ze stránek dějin, výsledkem je pokřivený zápis,
ve kterém i ta nejkrásnější a nejušlechtilejší slova ztrácejí svůj pravý smysl. Pokud
nejsou pojmy „svoboda“, „společné dobro“, „spravedlnost“ pevně zakotveny v Bohu
a v jeho lásce – onom Bohu,
který ukázal svou tvář v Ježíši
Kristu – zůstávají velmi často
v moci lidských zájmů
a ztrácejí spojitost s nárokem
pravdy a občanské zodpovědnosti.“
Kdykoliv se člověk
pokoušel zhasit Boží světlo,
nastala tragická údobí
poznamenaná násilím.
Převzato z webu české sekce Vatikánského rozhlasu, Papež Benedikt XVI.

Adventní modlitba
Můj Pane, adventní čas vybízí i mne, abych procitl/a ze spánku, obrátil/a svůj pohled
k tobě, soustředil/a se na tvé Slovo, myslel/a na tvůj příchod.
Moje srdce i moje mysl se obracejí k jiným věcem. Přicházejí starosti, mám
povinnosti, které vyplňují hodně mého času, a jsou tu jiné věci, na kterých lpím.
Děkuji ti, že mi to všechno dopřáváš. Ale teď si před tvou tváří kladu otázku, jestli
nezanedbávám věci, které jsou důležité a v životě věřícího člověka by neměly chybět.
Snadno se nechám odvést od tvého Slova, od modlitby, od společenství bratří a sester.
Často dám za pravdu názoru, který není podle evangelia, často se přizpůsobuji. Je při
mně málo toho, co z tvého vyznavače činí sůl země a světlo světa. Je mně líto, že to se
mnou takhle dopadá. Prosím tě, neopouštěj mne, i když jsem tě tolikrát zklamal. Jen
u tebe je pomoc a spása.
Prosím tě, buď mi přítomen a otvírej mi pohled kupředu, abych volil/a to, co je dobré,
co trvá, co obstojí a k čemu se nakonec i ty sám přiznáš.
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
K ADVENTU 2018
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy
papeže Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím. Při tom
nemáme myslet jen na misie v zahraničí, ale i na ty
v nejbližším okolí. V adventním čase se připravujeme
na příchod Spasitele. Pokusme se letos připravit vánoční
příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, ale pomozme pro
něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás. Rád bych
upřímně poděkoval všem rodinám, které často zvou Pána
Ježíše do svého středu jako vítaného hosta, které se společně
modlí a společně chodí do kostela, kterým záleží na náboženské výchově dětí, a kde se
taky společně snaží Bohu líbit.
Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kněží, že mnohé děti dnes
nechodí do náboženství proto, že nemají čas, že mají moc kroužků. Ministranti
nemohou přijít ani jednou týdně ve všední den ministrovat a děvčata zazpívat žalm,
protože jsou moc unavení ze školy. Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí
dětem dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně peněz. Ale o tyto rodiny si dělám
vážné starosti.
Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása? Žádný
z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo štěstí, nebo skončily ve věčném
zavržení.
Bojím se ale, že někteří rodiče se tak soustřeďují na pozemské štěstí dětí, na svou
kariéru, či budoucí kariéru dětí, že zapomínají na věčnost. Přitom přátelství s Bohem
není jen věcí budoucnosti či věčnosti, ale současnosti. Ani dobrá výchova se nemusí
vždy podařit, ale pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější
v životě, nemůžeme se později divit, že se tak zvaně spustí se špatnými kamarády.
Odborné průzkumy ukazují, že za problémy s bulimií či anorexií, za užíváním drog,
alkoholu, či za jinými závislostmi mladých často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká
chyba v rodině, ve vztazích, ve výchově.
Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty a případně
změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po které dosud jdeme, nevede k tomu
pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj
čas, než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí
kvůli rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě
bude šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se mu
naučit každý, kdo se nechá vychovávat Bohem. Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě
dnes neslyší, protože v neděli v kostele nejsou. Proto prosím vás přítomné: Myslete na
rodiny vašich přátel, či rodiče spolužáků vašich dětí a pokuste se s nimi promluvit,
přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový
misijní krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol. Jestli
někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to radostnější.
-7-

Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno a kdysi i křesťansky
vychováno, ale pak se vzdálili… Po letech by se i vrátili, kdyby je někdo pozval
do farního společenství, přivedl do kostela či doprovodil ke svátostem. Považujte
za svou křesťanskou povinnost se o ně zajímat a pomoci jim. I to jsou misie. I to patří
k adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem vás.
Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou poslaní hlásat evangelium a dělit
se o dar víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent prožijme v duchu
misionářského poslání a začněme ve své rodině.
Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je tajemstvím lásky. Nic jiného než
láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou. A pokud rodina ve světě
ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Kde láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá.
Proto rodiny musejí čerpat tam, kde je zdroj lásky. Bůh ji vyprojektoval jako
mistrovské dílo lásky, jako znak, symbol a typ každého jiného záměru. Pokud On
rodinu vytvořil láskou, také On ji může láskou uzdravit. Pokud v srdcích členů rodiny
žije tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky
a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává krásnou,
sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“
K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Vánoční znovuzrození jednoho manželství
(vyprávění jednoho manžela)
Byli jsme mladí manželé a o těch Vánocích jsme měli před rozvodem. Už jsme měli
vyplněné formuláře. Ale vlastně – vlastně jsme se měli pořád rádi. Já jsem měl „svou
hrdost“, manželka měla „svou hrdost“, a nemohli jsme se odhodlat k tomu, abychom
jeden řekl druhému, že rozvádět se nemá smysl. Člověk tolikrát myslí, že je hrdý,
a zatím je jenom ješitný.
Žili jsme v jednom bytě – Ale nežili jsme spolu. Žili jsme vedle sebe. Kolik lidí žije
v jednom bytě, a přitom žijí jenom vedle sebe, a ne spolu. Kvůli dětem jsme sice
vyzdobili vánoční stromek, ale já ani manželka jsme se na tyhle Vánoce netěšili,
poprvé v životě. Dětem jsme Vánoce kazit nechtěli. A tak jsme jim i pomáhali stavět
betlém - rovnali jsme figurky starého betléma a děti se nám svýma maličkýma rukama
pletly do práce.
A náhle manželka ukázala
Jezulátko. Pohlédla na mě.
Ten
pohled
nikdy
nezapomenu, ten pohled
svítil
odhodláním,
zmatkem i láskou.
„Hele,“ řekla.
„Co?“
„Hele, dnes se narodí
Ježíšek“. Mlčela. „Co kdybychom se dnes narodili znovu i my dva?“
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Pohlédl jsem na ni. Naše hlavy byly tak blízko, jedna vedle druhé. Sklonil jsem se k ní
a políbil jsem ji. Děti si všimly našeho polibku a hned k nám popolezly a smály se,
museli jsme je oba políbit také. Pak manželka vzlykla a položila Jezulátko do jesliček.
Andělská vteřina? Vy sbíráte andělské vteřiny, že? Píšete o nich? Tak tohle byla
andělská vteřina. Tohle byla naše andělská vteřina, při které se rozhodlo o zbytku
našeho života i o životech našich dětí. Často na ni vzpomínám. A vzpomínáme na ni
s manželkou každý rok, když stavíme betlém. Už ho stavíme s vnoučaty.
A uvědomujeme si, jak smutně by asi vypadaly naše životy i životy našich dětí, kdyby
se tehdy nenarodil Ježíšek v našem betlémě... Kdybychom se s manželkou na sebe
tehdy nepodívali. Kdyby v sobě nenalezla dostatek odvahy, aby mi řekla to svoje
rozhodující „hele“. Někdy stačí trochu odvahy. Jen trochu odvahy. A zachrání se
šťastný život tolika lidem.
Podle knihy Eduarda Martina Ježíšek pro mě

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Pokračování

Církev, Boží lid
Dogmatická konstituce o církvi Lumen gentium (Světlo národů), která byla přijata
(2151 hlasů pro, 5 proti) a vyhlášena 21. prosince 1964, je velmi důležitá, protože
představuje pozoruhodnou syntézu toho, jak církev chápe sama sebe a své univerzální
poslání.
Důležitá je však také proto, že doplňuje a vyvažuje to, co o autoritě a moci v církvi
řekl I. vatikánský koncil. Tento koncil, který kvůli válce v roce 1870 nemohl dospět
k svému vrcholu, velmi silně zdůrazňoval moc a neomylnost papeže, aniž měl čas
vyvážit tuto perspektivu osvětlením jiných aspektů tohoto problému, k němuž se právě
II. vatikánský koncil bude vracet.
Papež Jan XXIII. toužil svolat koncil zejména proto, aby uschopnil církev pro
působení v dnešním světě (aggiornamento). Zdálo se mu, že je naléhavé, aby církev
sama sobě kladla otázky. Koncilní otcové chtěli překonat vykládání církve podle
jejích viditelných vlastností, proniknout do jejího tajemství a charakterizovat její
poslání tím, že nakonec odpoví na otázku: „Co říkáš, církvi, sama o sobě?“
Po Tridentském a I. vatikánské koncilu byla církev až dosud chápána především
ve světle svého hierarchického uspořádání. Tvořil ji nejprve papež, pak biskupové
a kněží a nakonec věřící.
II. vatikánský koncil znovu objevuje ducha, který je více v souladu s evangeliem,
a opouští tuto pyramidovou, přísně hierarchickou strukturu. Do popředí se dostává
důležitost Božího lidu, protože církev, to jsou především věřící. Právě tento „Boží lid“
jako takový je prvotní. Má tu výsadu, že je viditelným znamením přítomnosti Boha
ve světě. Jemu náleží poslání být znamením Krista u všech národů, od pokolení
do pokolení…, což neznamená, jak uvidíme dále, že hierarchie není v církvi důležitá.
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Laici
Křesťan je plnoprávným členem onoho společenství, jímž je církev. V církvi je
jeho úkolem, aby se svými věřícími bratry vždy a všude hlásal radostnou zvěst.
Křesťané, abychom použili slavnou formulaci koncilu, jsou v církvi „všichni
misionáři, všichni jsou odpovědnými osobami“. Společně se všichni mají starat o to,
aby se kolem nich šířila láska, kterou má Bůh ke všem lidem. Všichni laici jsou tedy
pozváni k účasti na životě církve a k tomu, aby uznali, že jsou spoluzodpovědní za její
poslání. Tento bod je dokonce tak důležitý, že bude znovu probrán, zdůrazněn
a upřesněn v Dekretu o apoštolátu laiků.
Úloha laiků byla v církvi zajisté vždycky velmi důležitá. Ale koncil nás vyzývá,
abychom šli ještě dál, když zdůrazňuje důležitou stránku jejich vlastního poslání.
„Povinnost a právo apoštolátu pro laiky se odvozuje přímo z jejich spojení s Kristem
jako hlavou“ (Dekret o apoštolátu laiků, 3). Ve spojení se svými pastýři mají kolem
sebe neustále šířit evangelní poselství lásky.
Tento úkol mezi lidmi je nanejvýš důležitý a týká se všech oblastí života. Není však
vyhrazen pouze Ježíšovým učedníkům! „Katolíci se mají snažit v zájmu všeho, co je
pravdivé, spravedlivé a hodné lásky (srv. Flp 4,8), spolupracovat se všemi lidmi dobré
vůle. Ať s nimi hovoří, ať je přitom předcházejí rozvážností a laskavostí a zkoumají
možnosti, jak zdokonalit sociální a veřejné instituce v duchu evangelia. Mezi
znameními naší doby zaslouží zmínku rostoucí a nepotlačitelný cit solidarity všech
národů. Je úkolem apoštolátu laiků, aby tento cit neúnavně podporoval a přetvářel
v upřímné a pravé bratrské cítění. Navíc mají mít laici na zřeteli mezinárodní pole
a problémy, které tam vznikají, i jejich řešení v teorii a v praxi, zvláště pokud jde
o národy v rozvojových zemích“ (Dekret o apoštolátu laiků, 14).
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC
JAMES MANJACKAL, MSFS

HEURÉKA
Vydalo nakladatelství Highland Books München 2011
1.
2.
3.
4.
5.

Každý člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, proto nachází smysl a pravou
hodnotu svého života jen tehdy, když nalezne svého Stvořitele, Boha.
Duch svatý pomáhá těm, kteří ho poslouchají.
Duch svatý svými plody a dary posvěcuje, sjednocuje a přetváří Církev
a různými charismaty ji umocňuje k tomu, aby neohroženě hlásala evangelium.
Když se vzdáme jakékoliv své světské touhy kvůli Pánu, On nám oplatí
stonásobně.
V duši naplněné Duchem svatým se děje podivuhodná a neuvěřitelná proměna
a začíná v ní nový život.
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6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

I kdybyste postavili milióny betlémů a umístili do nich dřevěného nebo
keramického Ježíška, neprožijete Vánoce, jestliže neočistíte svá srdce od hříchu,
a neumožníte živému Ježíši, aby vstoupil do Vašeho života.
Pán volá lidstvo, aby odložilo staré lidství poškozené klamnými touhami, a aby
se v Duchu obnovilo duchovním smýšlením.
Skrze Ducha svatého je do mého srdce vylita Boží láska. Proto mám účastenství
i ve společenství svatých.
Duch svatý dává své dary tomu, komu chce, a protože je dárcem, má svou
vlastní vůli a svobodu.
Duch svatý je jediným prostředníkem, který nás přivádí k Bohu Otci a Synu. Je
darem seslaným po Ježíšově vzkříšení. Duch ukáže světu, v čem je hřích,
spravedlnost a soud.
Duch svatý neustále posiluje naše vnitřní já, abychom poznali Kristovu lásku,
která přesahuje každé poznání.
Nejsme spaseni svými spravedlivými skutky, nýbrž obmyti milostí, kterou se
znovu rodíme k novému životu skrze Ducha svatého.
Věřící, který má vztah s Bohem, nachází s pomocí Ducha svatého nový smysl
předpisů a přikázání.
Abychom nalezli Božího Ducha, nemusíme chodit na nějaké zvláštní místo, ani
se účastnit nějaké duchovní akce. Stačí otevřít srdce, kde ho nalezneme
a můžeme zakoušet.
Duch lásky uschopňuje člověka, aby poznával Ježíše v druhých lidech,
a povzbuzuje ho, aby zasvětil svůj život péči o druhé.
Každý věrohodný křesťan, který je povolán k životu s pohledem upřeným
k životu věčnému, má vydávat svědectví o Kristu a prožít tuto zkušenost
naplnění Duchem svatým.
Základním předpokladem toho, aby člověk dostal Ducha svatého, je úplné
a upřímné obrácení, jehož výsledkem je změna životního stylu.
Jestliže se má nádoba naplnit, musí se nejdříve vyprázdnit a vyčistit. Je nutné
přinést nádobu svého srdce ke zdroji živé vody, k Ježíšovu srdci.
Lidé „obtěžkaní“ svými „proč“ a „jak“ často dar Ducha nedostanou.
Duch svatý osvobozuje člověka i od strachu ze smrti.
Bez svatosti nemůže nikdo zakoušet Boha. Pokud chce mít člověk intimní vztah
s Bohem, musí odhodit hřích.
Jen tehdy, když odpustíme druhým, získáme ten pravý postoj modlitby. Bůh
Otec přijal nejvyšší oběť svého jediného Syna na Kalvárii až poté, co Ježíš všem
odpustil.
Zlý duch se nemůže dotknout nikoho, v němž působí Duch Boží.
Každý, kdo se cítí slabý nebo prožívá pokušení, se má snažit zůstat ve stálém
spojení s Ježíšem skrze milost přijatou v modlitbě, ve svátosti, skrze skutky
milosrdenství a půst.
Drahocenná krev Ježíše může uzdravit naše vnitřní já z pocitů viny, ze zranění
a špatných návyků.
Pokud je někdo ochoten dát Pánu svůj čas, On vstoupí do jeho života.
Pokud člověk chce, může svou povahu proměnit.
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28. Ježíš nabádal lidi, aby lidé napodobovali jeho tichost a pokoru. Přicházejme
k Ježíšovu srdci a vstřebejme jeho mírnost, která odstraňuje všechny druhy
hněvu.
29. Velkodušnost činí člověka velikým. Dávej druhým a Bůh dá tobě.
30. Napodobujme lásku Ježíše, který šel až tak daleko, že vydal vlastní tělo a krev
na kříži a jeho oběť stále pokračuje v Eucharistii.
31. Pravý pokoj nezávisí na tom, co máme navenek, ale co máme uvnitř.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii,
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Újezd
1. prosince: Sobota
Sv. Edmunda
Kampiána,
kněze a mučedníka

16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:

8.15 Sl.:
2. prosince: Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)

9.40 Új.:

11.00 Dr.:

3. prosince: Pondělí
Sv. Františka
Xaverského, kněze
4. prosince: Úterý
Sv. Jana Damašského,
kněze a učitele církve,
5. prosince: Středa
Ferie,
6. prosince: Čtvrtek
Sv. Mikuláše,
biskupa
7. prosince: Pátek
Sv. Ambrože,
biskupa a učitele
církve
První pátek v prosinci

15.30 Új.:

Za farníky
Večer chval
Za + Josefa Machů, rodiče, bratra Ladislava,
jejich sourozence, duše v očistci a Boží pomoc
pro živou rodinu
Za Františka Váňu, rodiče a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Františku a Jana Černobilovy, + rodiče,
sourozence, syna Petra, duše v očistci a Boží
ochranu pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea, s prosbou o další pomoc, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
a + manžela
Za + Josefa Machů, Ludmilu a Josefa Váňovy,
rodiče z obou stran, dar zdraví, ‚Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

17.00 Dr.:

Za + Pavla Zichu

15.30 Új.:

Za zemřelou paní Boženu Frýželkovu
a dar zdraví pro živou rodinu

17.30 Sl.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za farníky a poutníky
Za Jana a Františku Novákovy, Jana a Elišku
Šeré, rodiče z obou stran, rodinu Kovaříkovu a
Ambruzovu a za dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny.
Za + rodinu Pastorčákovu, jejich + děti, duše
v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, dvoje
rodiče, jejich děti, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
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KA
SV
RZ
SJ

KA

SJ

ŠF

7.00 Új.:

8. prosince: Sobota
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY
MARIE

8.15 Sl.:
10.00 Dr.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
9. prosince: Neděle
2. neděle adventní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

10. prosince: Pondělí
Ferie
11. prosince: Úterý
Ferie
Sv. Damasa I., papeže

15.30 Új.:

17.00 Dr.:

Za zemřelého syna Davida Smolka a dar zdraví
pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za zemřelou Annu, Ludmilu a oba Josefy
Manovy, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny Hlavičkovu,
Pochylou, Trčkovu a Machů

12. prosince: Středa
Panny Marie
Guadalupské
13. prosince: Čtvrtek
Sv. Lucie, panny
a mučednice
14. prosince: Pátek
Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve
15. prosince: Sobota
Ferie

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

17.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

16. prosince: Neděle
3. neděle adventní

Za živé a + členy SFŘ, kněze, řeholníky,
řeholnice, pro všechny Boží požehnání, dary
Ducha svatého, ochranu Panny Marie, přímluvy
svatých a hojnost Božího milosrdenství
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Konovu
a Tormovu
Za zemřelé rodiče Ovesné, dva syny, zetě,
zemřelou rodinu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 95 let, +
manžela Františka, syna Josefa, snachu Věrku,
Marii a Boží požehnání pro rodinu Marcaníkovu
Za včelaře z Újezda, Loučky, Vysokého Pole
a Drnovic
Na poděkování Pánu Bohu za dožití životního
jubilea, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar
zdraví pro celou rodinu Váňovu a Šenovskou
Za farníky
Za + Josefa a Marii Štěpáníkovy, rodiče z obou
stran a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu a
Vladimíra, + Ivanu Pochylou, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Františka Marcaníka, syna Josefa, snachy
Marii a Věru a dar zdraví a Boží požehnaní pro
živou rodinu.
Za zemřelého Petra Baláčka, za zemřelé rodiče
Ďulíkovy, Baláčkovy a ostatní zemřelé příbuzné
a dar zdraví pro živou rodinu

KA
SV

AL
SJ
RZ
OS

ŠF

OS

RZ

Za + rodiče Fojtů, Váňovy a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Marii, Jana, Josefa Martinkovy, jejich
rodiče, zemřelé dítka, duše v očistci, Boží
požehnání a ochranu pro živé rodiny
Za živé a + včelaře ze Slopného, Sehradic, Dolní
a Horní Lhoty a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
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17. prosince: Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

18. prosince: Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

19. prosince: Středa
Ferie
20. prosince: Čtvrtek
Ferie
21. prosince: Pátek
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve
22. prosince: Sobota
Ferie
23. prosince: Neděle
4. neděle adventní
Sv. Jana Kentského,
kněze

24. prosince: Pondělí
Svatvečer Narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
19.30 Dr.:
21.00 Új.:

22.30 Sl.:

25. prosince: Úterý
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

26. prosince: Středa
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

14.30 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za + Marii a Aloise Barcuchovy, rodiče
Drábkovy, jejich + rodiče a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + rodiče Raškovy, zetě Miroslava, živou
a zemřelou rodinu Raškovu
Za + manžela, syna, na poděkování za 80 let
života s prosbou o ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + Bohumila a Marii Opravilovy, syna Karla,
zetě, vnučku, duše v očistci a živou rodinu
Za + rodinu Černobilovu, Plškovu a duše v oč.
Za rodiče Kovářovy, Bartošovy, duše v očistci,
dar zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + manžela a dvoje + rodiče
Za + Miroslava a Vlastu Struškovy, jejich
rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
Za + Jana Machů, sourozence, + rodinu Machů a
Šimonů a duše v očistci
Za + Jana Machů, dítě, duše v oč., živé a+kněze
Za farníky
Za + rodiče Stružkovy, jejich dceru, syna, dva
zetě, + rodiče Velískovy, zetě, za živé rodiny a
duše v očistci
Za + rod. Slovákovy a Šůstkovy a duše v očistci,
Boží požehnání, přímluvu P. Marie a dary
Ducha sv. pro živé rodiny
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, jejich
rodiče, sourozence, syny Aloise, Vladimíra a za
duše v očistci
Za farníky

SJ

AL

ŠF

AL
SJ
RZ
KM
ŠF
ČR

ŠF
SV
Za zemřelé rodiče Smolkovy, jejich rodiče,
manželku Marii, vnuka Davida, duše v očistci
a Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za všechny zemřelé z domova, pomoc Boží,
přímluvu Panny Marie pro všechny obyvatele
a zaměstnance domova a duše v očistci
Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry, duše v očistci a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny

11.00 Dr.:
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AM
KM

AL
SJ
ŠF
OS

27. prosince: Čtvrtek
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty
28. prosince: Pátek
Sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
29. prosince: Sobota
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka

15.00 Dr.:
15.30 Új.:

RZ

17.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

30. prosince: Neděle
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
Oktáv Narození Páně

Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran, dva
švagry, prarodiče Kořenkovy, dar zdraví a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za + rodiče Kamenčákovy, Fryželkovy, Šimonů,
jejich + děti, na poděkování za 50 let manželství
a dar zdraví pro živé rodiny
Za farníky
Za + Františka Bartoše, rodiče z obou stran, dva
švagry, Josefa Urubka, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

11.00 Dr.:
31. prosince: Pondělí
14.30 Lo.:
Sv. Silvestra I., papeže 16.00 Új.:

KA
SJ
ŠF
ČR

ČR

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Horní Lhota
1. prosince: Sobota
1. sobota v prosinci

8.00 DL
17.30 HL

2. prosince: Neděle
1. neděle adventní

3. prosince: Pondělí

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou
o požehnání pro celou rodinu
Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Za + rodiče Nášelovy, Pláškovy, dceru Martu
a všechny +, s prosbou o požehnání pro * rodinu

10.30 DL

Za ochranu a pomoc pro naše rodiny, přímluvu
Panny Marie a za naše +

17.00 SE

Za * a + farníky

4. prosince: Úterý

6.30 HL

5. prosince: Středa

6.30 DL

Za + rodiče Andrýsovy a požehnání pro celou * rod.

6. prosince: Čtvrtek
sv. Mikuláše, biskupa

17.30 HL

Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle vzoru
sv. Mikuláše dělali dobré skutky

7. prosince: Pátek
sv. Ambrože, biskupa
1. pátek v prosinci

16.00 HL

Za + Lidmilu Hubáčkovu (1. výročí), + manžela
a za celou * a + rodinu

17.30 DL

Za + Františka Petráše, + Marii a Josefa Stolaříkovy,
za duše v očistci a za * rodinu Petrášovu

8. prosince: Sobota
Slavnost Panny Marie,
počaté bez dědič. hříchu

9.00 HL
17.30 DL

Za * a + farníky
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o požehnání pro * rodinu a za duše v očistci
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9.00 HL
9. prosince: Neděle
2. neděle adventní

10. prosince: Pondělí

Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, duše
v očistci, ochranu a pomoc pro celou * rodinu

10.30 DL

Za + Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče,
sourozence s prosbou o ochranu pro celou * rodinu

17.00 SE

Za + Marii Latinákovu, manžela, jejich rodiče
s prosbou o ochranu a požehnání pro celou * rodinu

11. prosince: Úterý

6.30 HL

12. prosince: Středa

6.30 DL

Za * a + farníky

Panny Marie Guadalupské

13. prosince: Čtvrtek
sv. Lucie, panny a muč.

17.30 HL

Za * a + rodinu Krátkou, za duše v očistci s prosbou
o ochranu Panny Marie pro * rodinu

14. prosince: Pátek
sv. Jana od Kříže, kněze

17.30 DL

Na poděkování za 50 let života s prosbou
o požehnání a dar zdraví pro celou rodinu

15. prosince: Sobota

17.30 HL

Za + Josefa Kuželu (1. výročí), a za + rodinu
Kuželovu a Váňovu

9.00 HL
16. prosince: Neděle
3. neděle adventní

17. prosince: Pondělí

Za + Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci,
pomoc a ochranu pro* rodiny

10.30 DL

Za + Karla Kolaříka (1. výročí), + rodiče,
sourozence, + rodinu Mikuláškovu, duše v očistci,
dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

18. prosince: Úterý

6.30 HL

Za + manžely Januškovy a za duše v očistci

19. prosince: Středa

6.30 DL

Za celou * a + rodinu

20. prosince: Čtvrtek

17.30 HL

Za + rodiny Petrů, Lukovy a Galaherovy s prosbou
o ochranu a požehnání

21. prosince: Pátek

17.30 DL

Za + rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu a dary Ducha
Svatého pro * rodinu

22. prosince: Sobota

17.30 HL

Za + Ludmila Vojáčkovu (1. výročí)
a Ladislava Vojáčka
Za + rodiče Polomíkovy, Fiuráškovy, jejich + děti
s prosbou o dar zdraví pro * rodiny
Za všechny * i + dárce hmotných majetků
a za všechny dobrodince
Za všechny občany obcí patřících do farnosti;
za všechny * i + rodáky
Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra
nad zlem
Za * a + farníky

9.00 HL
23. prosince: Neděle
4. neděle adventní

10.30 DL
20.00 DL

24. prosince: Pondělí
Štědrý den
25. prosince: Úterý
Slavnost Narození Páně

22.00 HL
9.00 HL
10.30 DL

Za dar víry pro nevěřící, obrácení hříšníků
a požehnání pro každého člověka
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26. prosince: Středa
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

9.00 HL

10.00 DL
27. prosince: Čtvrtek
sv. Jana, apoštola a ev.
28. prosince: Pátek
Svátek sv. mláďátek
betlémských
29. prosince: Sobota
30. prosince: Neděle
Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
31. prosince: Pondělí

17.30 HL
9.00 HL
10.30 DL
15.30 HL

Za Milana Krajču - poděkování za obnovu betléma a za všechny, kdo se podíleli na přípravě Slavnosti
Narození Páně
Za dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

Za + Ladislava Masaře, manželku Jiřinu, jejich
sourozence, rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
Za všechny manžely a požehnání pro rodiny
naší farnosti
Za * a + farníky
Za všechny * i + dárce hmotných majetků a za všechny
dobrodince

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!

Na svatého Mikuláše
Milosrdný Bože,
daroval jsi nám svatého Mikuláše jako vzor
otcovského člověka.
Jeho kouzlo přechází staletími až do naší
doby, takže i naše děti očekávají příchod
Mikuláše, který jim přinese nadílku.
Připomeň nám prostřednictvím svatého
Mikuláše, že i v každém z nás je kus
otcovského člověka, takového, který umí
druhému jistit záda, který se umí o druhého
postarat a umožnit mu žít vlastním životem,
takového, o kterého se druhý může opřít
a u kterého může nalézt jistotu a bezpečí.
Naplň nás otcovským duchem, abychom
i
my
dokázali
vyzařovat
něco
z dobroty svatého Mikuláše, a aby se i naším
prostřednictvím lidé cítili obdarováni
už
pouhou
naší
přítomností.
Dej, ať slavíme svatého Mikuláše jako
příklad tvé péče a starostlivosti o nás,
jež nám umožňuje navzájem o sebe otcovsky a mateřsky pečovat.
Anselm Grűn, Moje modlitební kniha

V naší farnosti navštíví děti sv. Mikuláš v neděli 9. prosince.
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Zprávy a informace
Farní měsíčník „Život farností“ bude v roce 2019 vycházet stejně jako
letos. Příspěvek na tisk zůstává stejný jako v letošním roce – 80,- Kč.
Je možné si jej předplatit v sakristii, nebo kdo má elektronické
bankovnictví za účet č. 105523676/0300; Variabilní symbol: Újezd:
773697; Drnovice: 632546; Vysoké Pole: 788317; Loučka: 686981;
Slopné: 750611; Horní Lhota: 643289; Dolní Lhota: 629537; Sehradice:
747106. Specifický symbol: Vaše číslo domu.
Příležitost k vánoční svaté zpovědi:
ČAS

KDE

15.12
Sobota

1330 - 1700

Slavičín

16.12.
neděle

1400 - 1600

Pozlovice

19.12.
středa

1400 - 1700

Vlachovice

20.12.
čtvrtek

1400 – 1630
1400 - 1600

Horní Lhota
Dolní Lhota

21.12.
Pátek

900 - 1130
1300 - 1600

Újezd

22.12.
sobota

900 - 1200
1330 - 1700

Valašské
Klobouky

23.12.
neděle

1400 - 1730

Luhačovice

KDY

Ve vesnicích budou mít nemocní a staří lidé příležitost k vánoční svaté
zpovědi v pátek 7. prosince 2018 od 9.00 hodin. Prosím, abyste je
přihlásili.
V Domově pro seniory v Loučce bude vánoční svatá zpověď v pátek
14. prosince 2018 od 8.30 do 11.00 hodin.
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Výstava betlémů v Loučce se letos uskuteční ve dnech 7. – 9. prosince
2018 v Obecním sále. Součástí bude také v sobotu v 18.00 hodin
koncert dechové hudby Drnovjanka. Podrobnosti na vývěskách našich
kostelů.
Koncert dětí LŠ bude v Drnovicích v sobotu 15. prosince 2018 v 16.00
hodin v kostele sv. Anežky České.
Vánoční koncert dětí ZŠ v Újezdě bude v neděli 16. prosince 2018
v 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
Koncert dechové hudby bude v neděli 23. prosince 2018 v kostele
v Újezdě. Podrobnosti budou ohlášeny později.
Koncert ve Slopném. V neděli 23. prosince 2018 v 18.00 hodin
v kostele sv. Rocha ve Slopném se uskuteční koncert v podání souboru
NIGROR CLARUS, zazní Missa pastoralis - Josef Schreirer, a Vánoční
pastorely od Jana Evangelisty Kypty.
Mše svaté pro příští rok je možné objednat prostřednictvím našich
webových stránek, kde najdete potřebný formulář. Každou objednanou
mši sv. potvrzujeme zpět e-mailem. V případě nutnosti také je možné
objednat mši sv. v sakristii po mši sv.
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké bude ve čtvrtek
27. Prosince 2018. Průvod vyjde od zvonice v 16.00 hodin. Zakončení
v kapli Panny Marie vánoční pobožností.
SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti - prosinec 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

1.12.:
8.12.:
15.12.:
22.12.:
29.12.:

4
5.
6.
7.
8.

7
8.
9.
10 .
11.

1.
2.
3.
4.
5.

Vánoční číslo našeho farního měsíčníku s pořadem
vánočních bohoslužeb v Újezdě a v okolí vyjde k neděli
16. prosince 2018
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OSMISMĚRKA
„Za nevděčného považujeme toho, kdo obdržel něco darem
a za stejných podmínek... (viz osmisměrka).“
Albert Hubbard
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BRNO, CHEB, JESENÍK, KLATOVY, KROMĚŘÍŽ, LITOMYŠL, LUHAČOVICE,
MOST, OSTRAVA, PLZEŇ, PRAHA, PŘEROV, PŘIBYSLAV, RABÍ, SVITAVY,
ZLÍN
Mgr. Gabriela Pavelková

-----------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě
pro vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady: Ing. Jarmila
Váňová a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val
Klobouk č. 5, telefon: farnost Újezd: 731619849; farář Újezd 603154041; farnost Horní
Lhota: 605206320; farář Horní Lhota: 604442038; mail: rkf.ujezd@volny.cz;
fahornilhota@ado.cz Stránky: www.farnostujezd.cz; a www.farnosthornilhota.cz.
Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem) doručte do dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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