
27. listopadu  2022 

První neděle adventní 
 

So.  
 

15.30  Lo.:  
 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní za 75 let života. 
 

Ne.   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

  11.00  Dr.: 

Za rodiče Zemčíkovy, vnuka Rendu a dar zdraví pro živou rodinu 

Za + Jarmilu Pláškovu (výroční mše sv.) 

Za + Marii Balouchovu (výroční mše svatá) 

Za farníky 
 

 

Svátky v týdnu: Ve středu sv. Ondřeje, apoštola, ve čtvrtek sv. Edmunda Kampiána, kněze a 

mučedníka, v sobotu sv. Františka Xaverského, kněze a sv. Barbory, mučednice. 
 

 Újezd, Drnovice: Milé děti, mládeži a rodiče. Jako každý rok i letos jsme pro vás připravili 

adventní aktivitu. Ode dneška se vydáme Cestou za Ježíšem. Cesta každého z nás je jiná, ale 

všichni se na ní potýkáme s vlastními nedokonalostmi a překážkami. To můžeme napravit, když 

se do této aktivity zapojíme. Každá snaha se zapojit, i ta nejmenší, způsobí radost vám, druhým a 

hlavně P. Ježíši. 
 

  Slopné: Na letošní advent mají děti připravenou nástěnku, která znázorňuje orloj, jako znamení 

času, s ústřední postavou Jana Křtitele. Ten, jako za doby života Pána Ježíše, také v současnosti, 

nás vybízí: "Obraťte se, přiblížilo se nebeské království". To jsou slova, která adresoval svým 

posluchačům u Jordánu před 2 tisíci roky a jsou aktuální a platí pro každého z nás i dnes. 

Přičemž obrácení neznamená obrátit se z jedné strany na druhou, ale odvrátit se od špatného 

jednání a od všeho, co nás odvádí od Boha. Během letošního adventu budeme více naslouchat 

Janovým výrokům, jak využít čas na této zemi, který je darem od Boha. U nástěnky jsou 

připravené lístečky s adventními výzvami, které jsou určeny nejen pro děti, ale mohou se zapojit i 

dospělí, kteří chtějí pro svůj duchovní život něco udělat.  Tak požehnaný advent a hodně úspěchů 

v plnění dobrých předsevzetí! 
 

Obec Loučka darovala ze svého letošního rozpočtu 100 000,-- Kč. Z toho byly za 20 000,-- 

pořízeny nové plachty na oltáře a 80 000,-- použito na opravu vnitřku věže a schodiště. Všem 

zastupitelům a občanům upřímné Pán Bůh zaplať.  

Pokud si objednáváte mše sv. přes internet, prosím, abyste se nejdříve podívali, kde je mše sv. 

ještě volná a neposílali objednávky na obsazené termíny. Také náhradní termín prosím aby byl 

v době, kdy odesíláte žádost, volný. Je to proto, že vyřizuji objednávky podle data a první místo 

by mohlo být obsazené těsně před vámi. Mše sv. je zapsána, pokud vám pošlu potvrzení a 

můžete ji po aktualizaci zkontrolovat v intenčním kalendáři.  
 

Úklid kostela:  Újezd 9. skupina 

      Drnovice 6. skupina 

     Slopné 4. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  Na dobrý úmysl 
 

 

Út.  17.30  Dr.:   Za + Evu Zvonkovou, + sourozence, rodiče z obou stran a Boží 

požehnání pro živou rodinu 
 

St.  15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, Lidmilu a Josefa Rumanovy,  

s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny. 

Za + Františka Váňu, jeho rodiče, rodinu Váňovu, Machalovu  

a Zvonkovu, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny 

Marie 

Čt. 17.30  Dr.:   
 

Za zemřelé rodiče, dva syny , tetu, rodinu Zámečníkovu, 

Zvonkovu, za dar zdraví a ochranu Boží, za živou rodinu 

Janošíkovu a Častulíkovu 
 

 



Pá. 15.30  Új.: 

 

 

17.30  Sl.: 

Za + Františka Frýželku, dceru Janu, rodiče Frýželkovy, Jana 

Zvonka, Boží ochranu pro celou rodinu Frýželkovu, Hruškovu a 

Vaňkovu 

Na dobrý úmysl 
So.  

 

15.30 Lo.:  
 

Za + rodiče Zichovy, dva vnuky 

Ne  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

   

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

Za + Františka Váňu (výroční mše sv.) 

Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, dar zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Ke cti sv. Ambrože za živé i zemřelé včelaře z Újezda, Loučky 

Drnovic a Vysokého Pole 

Za farníky 

 

Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 

Drazí bratři a sestry, 

vstupujeme do doby adventní, na niž se mnozí z nás těší. Vesměs pozitivní 
vnímání tohoto období letos narušuje válka na Ukrajině a s ní spojený nárůst cen za energie a 
obecně ekonomická nejistota či stále přítomný covid, tedy sku-tečnosti, které někdy až bolestně 
zasahují do našich životů. S touhou a nadějí očekáváme zprávy o tom, že se situace začíná měnit 
k lepšímu, ale prognózy dalšího vývoje nejsou příliš optimistické. A tak nezaškodí položit si 
otázku: Co mohu spolu se svými nejbližšími dělat, abych jen nečekal a nespoléhal se na to, že to 
za mě někdo vyřeší? 

Nejen křesťané, ale všichni lidé touží po větší míře jistoty. A tu nám nabízí Bůh. 
Zaposlouchejme se do slov proroka Izaiáše v úryvku dnešního 1. čtení: „Stane se v posledních 
dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky.“  
Kolik věcí se za poslední roky ve světě změnilo, jak snadno vzalo za své naše přesvědčení, že 
přinejmenším některé z nich mají pevnou, trvalou hodnotu? Hospodinova hora je to, co nabízí 
Bůh člověku - oporu, svou blízkost, vnitřní světlo, lásku a naději. A ta se nezměnila, ani se 
nestala pro nás nedostupnou. Napodobme počínání národů a kmenů z Izaiášova vidění a s 
odhodláním zvolejme: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať 
nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Možná jsme některé Hospodinovy cesty 
opustili a putovali po svých stezkách. Inu, stalo se. Ale je povzbuzující vědět, že se máme ke 
komu vrátit a kudy jít. 

 Apoštol Pavel nás v dnešním úryvku z listu Římanům vybízí: „Víte, jaký je (nyní) čas: že 
vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.“ Nám lidem se stává, že při něčem 
usneme, na něco zapomeneme, cosi důležitého se vytratí z naší mysli. Ale začíná advent, doba, 
kdy se dá mnohé udělat a změnit. Z řady možných výkladů slova advent je mi nejbližší tvrzení, 
že pochází z latin-ského slovesa advenio, tedy přicházím: to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do 
mého srdce, do mého života, rodiny, práce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospodinovu horu 
a vejít do jeho domu, proto se chci probrat ze spánku, do něhož jsem upadl. 
 Hledáme-li vzor hodný následování, pak opravdu dobrý příklad nám poskytuje životní odkaz 
Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož smrti uplyne v příštím roce 100 let. Byl 
bych rád, bratři a sestry, kdybychom se vrátili k jeho dílu, které si budeme v nadcházejících 
měsících připomínat jak na Velehradě, kde je v královské kapli baziliky pohřben, tak na Svatém 
Hostýně a jiných místech spjatých s jeho životem. Veden Božím duchem dokázal vhodně 
reagovat na nedostatky své doby a na bolesti svých bratří a sester. Například jeho  zásluhy o 
pořádání Unionistických sjezdů Slovanů nás mohou inspirovat k úsilí o sjednocování lidí, neboť 
rozporů a rozdělování je v dnešní společnosti více než dost. Z vynikajících ctností tohoto 
Božího služebníka můžeme vyzdvihnout lásku, s níž budoval vztahy, a osobní zájem, který 
mnohým projevoval oslovením či dopisem, a na jehož základě získal pojmenování »tatíček«. 
Také naše osob-ní vztahy často potřebují posílit, oživit opravdovou láskou a srdečným zájmem 
o druhého. Možná právě snaha přispět k jednotě a dobrým vztahům kolem sebe bude tím 
správným předsevzetím pro nadcházející adventní dobu. 

K pokojnému prožití adventu Vám všem žehná 

+Josef Nuzík, administrátor diecéze 


