DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 2011
Sám Boží Syn, ten, který je starší než všechny věky, neviditelný, nepostižitelný, netělesný,
počátek počátku, světlo světa … bere na sebe tělo. (sv. Řehoř Naziánský)
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Volání Adventu vs.

co se ozývá

Drazí bratři a sestry, milí farníci,
dostáváte do rukou další číslo našeho farního
časopisu Jákob, který pro vás už více jak dva
roky s nemalým nasazením připravuje celá redakční rada. Toto číslo pro dobu adventní a vánoční vychází o 3. neděli adventní, což znamená,
že ještě celá polovina této svaté doby je před námi.
Už jsme jistě mnohokrát slyšeli, že Advent je
nejen přípravou na plnohodnotné prožití oslavy
Kristova narození, ale také dobou očekávání jeho
druhého příchodu. Kdy si máme uvědomit, jak
očekávám svého Vykupitele, jak se připravuji na
jeho druhý příchod?
Po celý adventní čas nás provázejí v textech Písma hlavně tři osoby: prorok Izaiáš, Jak Křtitel a
Panna Maria.
Díky nim k nám Advent volá: „Změňte se, konejte
pokání.“
Zatímco tento svět křičí: „Utrácejte, co to dá, ať
můžete prožít dny hojnosti a umělé radosti.“
Dále pak můžeme slyšet: „Ztište se, zastavte se,
Bůh mluví v tichu a dá vám poznat, jak na tom skutečně jste. Co potřebujete vy i vaši bližní.“
Zatímco ze světa slyšíme: „Stále se bav, nevypínej televizi ani rádio, ať nemusíš v tichu přemýšlet nad sebou, nad svými starostmi a potřebami druhých.“
Nakonec nás Advent vybízí: „Konej dobro ve skrytosti a nezištně, u Boha máš svou odměnu.“
Ale od světa slyšíme: „Vše dělej tak, abys
z toho něco měl, aby se ti to vrátilo a druzí o tom
věděli.“
Není jednoduché žít v dnešní době podle Božího
slova, ale je to možné. On se nám nabízí a čeká
na přijetí. Kéž v těchto svatých a svátečních
dnech objevíme, že ON je jediným pevným bodem, o který se můžeme ve svém životě opřít.
P. Ladislav

ze světa

Sám Boží Syn,
ten, který je starší
než všechny věky,
neviditelný, nepostižitelný,
netělesný,
počátek počátku, světlo světla,
pramen života a nesmrtelnosti,
on – vyjádření předobrazu,
neporušená pečeť,
veskrze nezměnitelný obraz,
zpodobněná myšlenka Otcova,
on se uchyluje ke zvláštní podobě
a kvůli mému tělu
bere na sebe tělo,
kvůli mé duši se spojuje s duší
obdařenou rozumem,
aby podobné znovu očistil
působením podobného,
a ve všem se stává člověkem,
krom hříchu.
(Sv. Řehoř Naziánský)

Požehnané dny Kristova narození
přeje a vyprošuje P. Ladislav
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Biřmování 2012
První nedělí adventní jsme zahájili Rok biřmování, ke kterému se budeme ještě mnohokrát vracet. Zároveň probíhá příprava zhruba 25 členné skupiny těch, kteří v novém roce
2012 svátost biřmování chtějí přijmout. Zde nabízíme modlitby jednak za naše biřmovance, ale také modlitbu pro ně samotné.
Modlitba za biřmovance
Duchu Svatý, tebe nám poslal Ježíš Kristus
jako dar věčného Otce k našemu posvěcení
a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev
i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům,
aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat budovat a šířit
jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem,
abychom se stali podle tvého vzoru
učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat
slovem i životem. Amen.

Modlitba biřmovance
Dobrý Bože,
povolal jsi mne k životu,
do času a prostoru tohoto světa.
Při křtu jsi mne učinil svým dítětem.
Chválím tě za tvou moudrost a velikost.
Pane Ježíši,
ty mne učíš znát Otce.
Ty jsi mne nazval svým přítelem
a své přátelství dokázal svou smrtí na kříži.
Děkuji ti za tvou blízkost,
že ti mohu naslouchat skrze Písmo svaté
a mluvit s tebou v modlitbě.
Duchu svatý,
Ty mne zahrnuješ svou láskou.
Prosím tě dej, ať tě svým rozumem poznávám.
Otvírej mé srdce, abych tě stále více miloval.
Abych každý okamžik, který je tvým darem,
prožíval s tebou.
Sláva Otci...

Autor symbolu: Markéta Mikuláštíková
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Zamyšlení nejen k Roku biřmování

Bůh mi dal možnost rozhodovat se
sama za sebe

Dal ji i tobě…

„…on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání“ 1K 1, 5
Přijetím svátosti biřmování v nás Bůh dovršuje své obdarování Duchem svatým. Dostáváme tak možnost plně využívat všech jeho darů. Ne
každý však můžeme objevit hned a někdy nemusíme najít ani jeden. Většinou to však bývá proto, že ho necháme stát přede dveřmi, že se díváme
příliš daleko a nevidíme, co stojí přímo před námi.
Netušila jsem, čím pro mě biřmování v životě může být. Považovala jsem ho za pouhou „akci“, které jsem se rozhodla zúčastnit jen proto,
abych tím někoho potěšila. Bůh byl pro mě někým důležitým, někým, na
koho jsem se mohla vždy v těžkých chvílích obrátit, ale podstata toho
všeho mi byla tak nějak lhostejná. Jen těžko se chápe malému dítěti, proč
je přijímání Pána Ježíše tak důležité a tak velká radost. Jen těžko ho můžete donutit k tomu, aby víru prožívalo a ne k ní jen přihlíželo. Co mi
vlastně tím vším Bůh dává, jsem pochopila až později. Tedy, pochopila…
Možná ano, možná ne, avšak teprve nyní jsem se mohla sama za sebe
rozhodnout, jestli s ním chci žít a naslouchat mu. Všechny ty dary ve
svém životě teprve objevuji, ale vím, že většinu z nich mohu nalézt prostřednictvím svých přátel, rodiny a někdy třeba i jen náhodných setkání.
Často čekáme, že budeme silnější a moudřejší a když se účinek nedostaví
okamžitě, jsme zklamaní. Avšak nemůžeme toto hledat v očekávání, ale
v každodenních činech. I pouhým úsměvem můžeme druhého obdařit
silou do celého dne…
Svátost biřmování může být i pro jiné pouhou akcí nebo možná
splanutím. Ale i nám dal Bůh možnost rozhodnout se sám za sebe. A
když On nám dal tuto šanci, bylo by dobré, dát ji i Jemu. Zkusit to… a
přijmout všechny jeho dary. Vždyť, byla by škoda jich nevyužít. Nebo se
o to alespoň nepokusit…
pb
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Biblický seriál VIII.
V tomto díle jsem se nechala inspirovat přednáškou a následně i knihou P.
Petra Karase, z níž vybírám odpověď na otázku: Proč je Bible tak důležitá?
Bibli často nazýváme Božím slovem. Je to slovo, na kterém stojí celá víra křesťanů. Je Boží odpovědí na naše základní otázky: Jaký má lidský život smysl a cíl?
Odkud jsme se vzali a co bude po naší smrti? Jak správně žít a jakými pravidly se
přitom řídit? Odkud se ve světě vzalo utrpení a smrt? Jaký je Bůh a jeho vůle pro
můj život? Jak mohu Boha ve svém životě následovat? Bible nám skutečně nabízí
odpověď na ty nejpodstatnější otázky, které asi každého člověka někdy napadnou.
Častým omylem křesťanů ovšem je, že zůstanou jen u tohoto pohledu na Boží
slovo. Tedy u postoje: čtu Bibli jen proto, abych se v ní něco dověděl. To je jistě
správný důvod, ale zdaleka ne jediný. Může se totiž stát, že určitým místům příliš
nerozumím nebo jsem je slyšel (četl) už mnohokrát. V takových případech mnozí
Bibli odkládají. Zapomínají přitom na podstatné: Boží slovo mě nejen informuje,
ale také formuje. Jinak řečeno, v Bibli se nejen dovídám něco o své víře a o Bohu,
ale její četba (pokud ji čtu s vírou) je vždy také modlitbou, skrze kterou mě Bůh
pomalu (anebo i rychleji – to už nechme na něm …) proměňuje.
Zkusme si tedy naznačit, co všechno (včetně výše uvedeného) může věřící
či hledající člověk v Písmu poznávat a nacházet:

∗ „Informace“ o Bohu, víře, modlitbě; v omezené míře např. i o historii vyvolené∗
∗

∗
∗

ho národa, o Ježíšově životě, o prvotní církvi …
Pravidla pro správný a plně prožitý život: Desatero (Ex 20,1nn), Osmero blahoslavenství (Mt 5,1-12), povzbuzení v listech svatého Pavla (Gal 5,16-26) …
Poznání Boha („Kdo nezná Bibli, ten nezná Krista“ – sv. Jeroným) – četba a
rozjímání Božího slova mě vedou nejenom k rozumovému poznání Boha, ale
také (a to je důležitější) pomáhají budovat můj osobní vztah důvěry a lásky
k Bohu.
„Zdroj“ modlitby: žalmy, hymny; povzbuzení ke chvále, k díkům, prosbám,
přímluvám, k vyznání hříchů …
Pomoc v rozhodnutích a v nacházení Boží vůle (Jan 2,5).
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∗ Pevný základ pro můj život (Mt 7,24-29).
∗ Bůh mě svým slovem duchovně sytí a udržuje naživu (Mt 4,4); dává mi du∗
∗
∗
∗

chovně růst (Žl 1,1-3).
Duchovní zbroj v boji proti Zlému (Ef 6,17).
Je zdrojem pravdy (Jan 17,17).
Usvědčuje mě ze hříchu (Žd 4,12-13); vede v důvěře v Boží odpuštění (Žl
19,13; Žl 51,1-12; Lk 7,47-50).
Je silné a mocné: může proměňovat můj život a mé nitro, když mu to dovolím.

Jistě by bylo možné uvést mnoho dalších důvodů, jež naznačují důležitost Božího
slova pro život křesťana. Všechny je možné shrnout do konstatování, že my, lidé
narušení hříchem, Boha v tomto pozemském životě nedokážeme vidět a slyšet a
ani (zpravidla) vnímat jeho blízkost – tím důležitější je jeho slovo, které nám ukazuje správnou životní cestu a zároveň je nám na této cestě pomocí a posilou. Proto bych měl každou četbu Bible začínat modlitbou – prosbou k Duchu svatému či
otázkou: Co mi, Pane, v této chvíli chceš říci? Mluv, tvůj služebník naslouchá!
Beru-li Bibli do rukou s vírou a pokorou, setkávám se se samotným Bohem. A to
je událost, která jistě stojí za překonání vlastní lenosti či jiných záminek a důvodů,
které mi v četbě Písma „brání“!
Tolik úryvek z knihy P. Petra Karase Boží slovo na každý den (Karmelitánské nakladatelství 2009).
am

Biblická soutěž pro dospělé VI.
Mt 25,40 byla odpověď na otázku, kde najdeme misijní text: „Cokoliv jste
učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
Dárky od nás dostaly: Anna Pešlová, Anna Buráňová, Ludmila Mikulcová,
Marie Zabloudilová, Eliška Čičelová a Jarmila Mikulcová – ještě jednou všem
blahopřejeme.

Nová otázka biblické soutěže: Zavzpomínejte, prosím, kdy poprvé jste
se s Biblí setkali, případně kdo Vás k ní přivedl – a nemusí to být stručná odpověď, kterou vhoďte (i s adresou) do nadepsané krabice u zpovědnice, a to do 8.1.2012.
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Korespondence
od Norbertka
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Letecká pošta

Drahé tety a strýčkové,
zdraví vás Norbert. Mám se dobře, stejně tak jako moji
rodiče, bratři a babička. Modlím se, abyste se i vy mohli
těšit dobrému zdraví a štěstí v životě.
Mé studium pokračuje dobře. V říjnu jsem měl po pololetních zkouškách několik dní prázdniny. Během této doby
byly v našem státě slaveny různé slavnosti. Mým bratrům
se v jejich studiu daří. V listopadu nám začalo druhé pololetí. Své studium jsem po strávených prázdninách začal
s nadšením.
Moji rodiče velmi tvrdě pracují, abychom se my mohli
vzdělávat. Pracují na kávové plantáži.
Jak se Vánoce rychle blíží, rád bych vám společně se svými rodiči a bratry popřál šťastné Vánoce a krásný nový
rok 2012. Ať vám a vašim rodinám požehná malý Ježíšek. Budeme na vás,
zvlášť v těchto dnech, myslet v modlitbách.
Velmi moc vám děkuji za vaši morální, duchovní a finanční podporu.
S láskou, váš Norbert
(Z angličtiny přeložila pb)

V době, kdy Maria s Josefem očekávali narození miminka, vydal tehdejší císař Augustus příkaz, aby se v celé říši provedlo sčítání lidí. Každý se musel vydat do města, ze kterého pocházela jeho rodina. A tak Josef s Marií opustili Nazaret a
vydali se na náročnou cestu do města _________. Když po dlouhém a únavném putování dorazili za brány B_______,
všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházeli městem, ale všechny hostince
už byly obsazené. Ani u posledních dveří Josef nepochodil. Jediné, co mu mohl hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek
za branami města. Josef s Marií se tam tedy vydali a konečně si mohli odpočinout.
Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou každým dnem očekávala – porodila miminko a s Josefem mu dali jméno Ježíš - tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl G______. Maria děťátko zabalila do
plínek a Josef mu připravil postýlku v jeslích vystlaných měkkým senem.
Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně
pastýři a hlídali svá stáda ovcí. Najednou se kolem nich vše rozzářilo a před nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, ale anděl jim hned řekl:
„Nebojte se! Mám pro vás, i pro všechny lidi, radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji u Betléma
narodil Boží Syn! V tu chvíli se kolem něho objevili další andělé a všichni radostně zpívali:
„_____________________________________
________________!“(nápověda Lk 2; 14)

Doplnit správně příběh a vybarvit co nejlépe obrázky určitě nebude pro tebe problém. Jakmile to uděláš, odevzdej podepsaný
list v zákristii. Máš na to čas do 6. ledna 2012. Všechny z vás, kteří jste odevzdali úkol z minulého čísla časopisu Jákob, čeká
slíbená odměna taktéž v zákristii. Gratulujeme!

Vánoční příběh s úkolem pro děti

ý
y j
________
y
,
ý
s sebou vzal vzácné dary a putovali tím směrem, kde zářila jasná hvězda.
Když mudrcové dorazili do města J__________, začali se vyptávat, kde najdou to dítě, které se má stát králem Židů. Říkali: "Viděli jsme jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Dozvěděl se o tom i zlý král Herodes, a protože se začal bát o
svůj trůn, dal si mudrce předvolat. Řekl jim: "Až to dítě najdete, oznamte mi to, abych se mu i já mohl poklonit." Mudrci se
pak vydali na cestu, kterou jim hvězda stále ukazovala, až dorazili k Betlému. Když nalezli Marii
a Josefa s maličkým Ježíšem, klaněli se mu a
položili před ním všechny vzácné dary, které
s sebou vezli: __________________________
_________________________ (nápověda Mt 2; 11)
Potom se vydali na zpáteční cestu. V noci se jim
ale zdál sen, ve kterém jim anděl řekl, aby se už
nevraceli ke králi Herodovi, protože se chystá
Ježíše zabít. Do Jeruzaléma se tedy už nevraceli a vydali se domů jinou cestou.
Také Josef měl v noci sen, ve kterém ho anděl
varoval před Herodovou zlobou. Hned tedy
vstal, vzbudil Marii, rychle si zabalili všechny
věci a i s malým Ježíšem se na oslíkovi vydali
na dlouhou cestu do Egypta.
Mezitím v Jeruzalémě čekal Herodes na mudrce. Ti ale _____________, a tak se Herodes, který se bál o svůj trůn a o svoji moc, velmi rozzlobil, že ho oklamali. Poslal
své vojáky s rozkazem, aby v Betlémě a okolí pozabíjeli všechny malé chlapce mladší _______ let.
Po Herodově smrti se Josefovi opět ve snu zjevil anděl a řekl mu, že už se může zase bezpečně vrátit do Izraele. Josef
tedy osedlal oslíka a všichni tři se vydali na zpáteční cestu do svého domku v Nazaretě. Tam se Josef vrátil ke své původní práci _________ a malý Ježíš se od něho učil. V Nazaretě také Ježíš chodil do školy, hrál si s ostatními dětmi a postupně poznával svět a Boha.
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Dvanáctero pro rodiny s dětmi
1. SEDEJTE SI CO NEJBLÍŽE K OLTÁŘI.
Děti potřebují vědět, co se děje, a vizuální
kontakt je pro ně velice důležitý.
2. NEBUĎTE PŘÍSNĚJŠÍ NEŽ JINDE.
Děti se budou v kostele chovat tak, jak se
chovají i jinde na veřejnosti. Pokud jim
jinde umožňujete volný pohyb, budou jej
vyžadovat také v kostele. Nejde jim tu pohyb zakázat, různými způsoby ho ale můžete omezit.
3. POODSTUPTE S DÍTĚTEM, KDYŽ U
NĚHO POZORUJETE NERVOZITU.
Když vidíte, že určité části mše svaté jsou
pro děti náročné, můžete s nimi na chvíli
odejít, poodstoupit od dění a zaměřit jejich
pozornost na obraz, dětskou Bibli apod.
4. UČTE DĚTI ŠEPTAT.
Děti mají tendenci mluvit nahlas. Není
vhodné jim mluvení zakázat, ale naučit je i
mimo kostel šeptat.
5. PŘIPRAVUJTE SE NA BOHOSLUŽBU
SAMI I S DĚTMI.
Protože se sami nebudete moci plně soustředit na bohoslužbu slova, je velice důležité si čtení s dětmi připravit. To lze slovy,
ale i kreativněji – například tak, že vybarví
příslušnou omalovánku. Přitom se můžete
bavit o tom, jak je důležité při mši
poslouchat čtení z Písma svatého.
6. NAUČTE SE DOMA S DĚTMI ZÁKLADNÍ MEŠNÍ MODLITBY.
Pokud se dítě s vámi doma naučí základní

n a m ši

modlitby, které se
používají při mši
svaté, bude pak schopno se více zapojit.
Nečekejte s recitací modliteb, až jim dítě
dokáže porozumět. Často pomáhá, když
se s dítětem naučíte zpívat modlitby podle
nápěvů, které v kostele používáte nejčastěji. Je to pro dítě důležité zpestření jeho
účasti na mši svaté.
7. UČTE SE Z OTÁZEK DÍTĚTE OHLEDNĚ MŠE SVATÉ.
Je možné, že si sami nejste jisti, jak probíhá liturgie. Pak je spolupráce s dítětem
ohromnou příležitostí se něco nového naučit a obohatit celou rodinu.
8. NEBOJUJTE S DÍTĚTEM V KOSTELE.
Pokud začne být dítě v kostele nadmíru
neklidné, nezačínejte s ním bojovat. Je
dobré na chvíli poodstoupit nebo odejít,
před kostelem zjistit, co se děje, a promluvit si o tom. Ostatní farníci to ocení. Bývá-li
vaše dítě neklidné často, sedněte si na
takové místo, kde vaše odchody a příchody nebudou tolik rušit.
9. IGNORUJTE NEPŘÍJEMNÉ POZNÁMKY OSTATNÍCH LIDÍ.
Velice důležité je ignorovat poznámky,
které diskreditují vaši snahu zapojit své
děti do farního společenství. Pokud se
stanou nesnesitelné, zkuste situaci probrat
s někým, komu důvěřujete, a předložte své
pochybnosti místnímu knězi.
10. CHVALTE DÍTĚ ZA VZORNÉ CHO-
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VÁNÍ.
Nebuďte ke svým dětem příliš shovívaví
(mše svatá je prostorem neobvyklým a dítě
se tam musí naučit chovat jinak), ale zároveň na ně nebuďte příliš přísní. Dopřejte
mu čas, aby se vžilo do liturgického shromáždění. Některému dítěti to může trvat
dlouhou dobu. Dítě kárejte, ale hlavně ho
chvalte za ty chvíle, kdy se chovalo vzorně. Po návratu domů mu vždy dejte odměnu za to pozitivní, i kdyby to byl jen jeden
bod.
11. BUĎTE SVÉMU DÍTĚTI VZOREM
V KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ.
Narození dítěte je pro celou rodinu šancí
prohloubit či obnovit křesťanský život. Rodiče, prarodiče, sourozenci jsou dítěti prvními vzory. Časem bude zkoumat jejich
opravdovost a schopnost odpovídat na
svízelné otázky. To, že jste sami vzorní,
není zárukou úspěšné výchovy ve víře. Je
ale vaše křesťanská povinnost, aby dítě
dostalo férovou šanci svobodně se později
rozhodnout pro aktivní účast ve farním
společenství.
12. MODLETE SE ZA SVÉ DÍTĚ A JEHO
VÍRU.
Intenzivně se modlete za harmonický duchovní vývoj svého dítěte, za Boží vedení
při jeho křesťanské výchově. Skutečná
hodina náboženství probíhá právě při mši
svaté, kde se setkáváme s Ježíšem Kristem v Písmu svatém, ve společenství církve a v tajemství eucharistie. Učiňte z církve důležitou součást svého života. Prospěje to vám i vaší rodině.
Převzato z Katolického týdeníku
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Celoroční hra
pro děti
2. a 3. tříd
S první zapálenou svíčkou na
adventním věnci začala i nová
hra pro žáky 2. a 3. třídy, kteří
se připravují na první svaté
příjímání. Cílem této hry je děti povzbudit v účasti na mších
svatých, kde mohou poznávat
Pána Ježíše a učit se o něm.
Celým liturgickým rokem bude děti provázet citát z listu
Židům: „Vytrvejme v běhu, jak je
nám uloženo, s pohledem upřeným
na Ježíše, který vede naši víru od
počátku až do cíle.“
Děti za každou svou účast na
nedělní, slavné nebo páteční
dětské mši svaté dostanou po
jejím ukončení nálepku, kterou si nalepí na svou cestu.
Aby měly na cestě dostatek sil,
čeká je pod určenými písmeny
drobné sladké překvapení.
Přejeme dětem i rodičům krásné prožití tohoto roku, vytrvalost a radost z hledání Krista.
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Příběh pro povzbuzení
Děti, vítězové nad ateismem
Příběh, který budete číst, se skutečně stal.
Zapsala nám jej Maria Winowska (1904 1993), polská katolická spisovatelka a novinářka. Nechme se inspirovat vírou dětí, tak
prostou a láskyplnou. Radujme se, že se
k nám Bůh sklání.
Děj se odehrává v Maďarsku v hrůzném čase
komunistického pronásledování víry. V jedné
obecné škole byla učitelka, zarytá ateistka,
která nikdy nepropásla příležitost, aby zasela
pochybnosti do duší dětí ze silně věřících rodin.
Jedno z dětí byla desetiletá dívka Andělka. Ta
se vyznačovala velkou vírou, a proto se stala
terčem výsměchu této učitelky. Jednoho dne
tato žena vymyslela nový prostředek, jak vymýtit všechnu víru ze srdcí těchto dětí.
Zeptala se Andělky: „Když tě rodiče zavolají, co uděláš?“ „Přijdu,“ odpovědělo dítě.
„A když zavolají kominíka, co se stane?“ zeptala se znovu. „Přijde.“ „Velmi dobře,
mé dítě. Přijde, protože existuje. Ty přijdeš, protože existuješ. Předpokládejme, že
by tví rodiče zavolali na tvou babičku, která je mrtvá. Přijde?“ ptá se zlomyslně. „Ne,
nepřijde.“ „Bravo! A kdyby zavolali na Červenou Karkulku nebo Kocoura v botách,
co by se stalo?“ „Nepřišel by nikdo, protože jsou z pohádky.“ „Bezva. Takže vidíte,
mé děti, že živí existují a odpovídají na zavolání. A ti, co neodpovídají, neexistují
nebo přestali existovat. To je jasné, že ano?“ shrnula své úvahy učitelka a celá třída
nesměle souhlasila.
Pak pokračovala: „Ty, Andělo, věříš, že tě Božské dítko, Ježíšek, slyší, když ho zavoláš?“ „Ano, věřím, že mě slyší!“ „Dobře. Udělejme tedy malý pokus. Jestli Jezulátko existuje, uslyší vaše zavolání. Křičte tedy všichni dohromady pěkně nahlas: Přijď,
Ježíšku!“
Po dlouhém tichu, během kterého si učitelka vychutnávala duševní zmatek dětí, se
Andělka rozeběhla doprostřed třídy a zvolala: „Tak dobře, ano! Zavoláme ho. Všich-
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ni společně. Přijď, Ježíšku!“ Všichni žáci
se postavili a křičeli plní naděje: „Přijď,
Ježíšku!“
Všechny děti sledovaly Andělku. Najednou se potichu otevřely dveře. Náhle
všechno denní světlo sklouzlo ke dveřím. Toto světlo se zvětšovalo, až se
stalo velkou ohnivou koulí. Zprvu se děti
bály, ale koule se pootevřela a v ní se
objevilo překrásné dítě. Nikdy takové
neviděly. Dítě se na ně usmívalo, aniž
by cokoliv řeklo. Z jeho přítomnosti vycházela ta největší něžnost. Bylo bíle
oděno a podobalo se slunci. To světlo
vycházelo z něho. Poté zmizelo
ve světelné kouli, která se pomalu rozplynula. Dveře se pak samy tiše zavřely.
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Vánoční koncert a
Živý betlém 2011

Děti naplněné radostí nemohly ze sebe
dostat slova. Ticho však přerušil pronikavý křik. Zděšená učitelka ječela: „On
přišel, on přišel!“ V zápětí bouchla dveřmi a utekla. Andělka na to prostě řekla:
„Vidíte, existuje!“
Později katecheta vyslechl každé dítě a
prohlásil čestně a pod přísahou, že si
děti ve výpovědích neprotiřečily. Jevilo
se jim to jako zcela normální a jedno
z nich prohlásilo: „Protože jsme byli porouchaní, bylo dobře, že nás Ježíšek
přišel opravit!“ Učitelka přestala vykonávat své povolání ze zdravotních důvodů.
Neustále jen opakovala: „On přišel! On
přišel!“
Pozvi upřímně Božské dítě do svého
srdce, do svého života, ON PŘIJDE!
Z francouzštiny přeložila Lidy

pondělí 26. prosince 2011
program zahájíme ve 14.30 v kostele
svatého Jakuba vánočním koncertem

DH Boršičanka Antonína Koníčka
následuje krátká scénka u jesliček,
společné zpívání vánočních koled
a malé občerstvení na zahřátí
přijďte společně prožít chvíle plné
radosti, naděje a lásky!
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Kronika farnosti (druhé pololetí)
Do společenství církve jsme přijali
Lukáš Kašpařík
Kateřina Pechalová
Alžběta Hrubcová
Lukáš Mikulec
Martin Mikulec
Tobias Viktor Šustek
Dominik Horák
Štěpán Mikulec
Tomáš Ondrůšek
Adéla Ondrůšková
Eliška Marie Bachanová
Do Božích rukou jsme odevzdali
Milan Martinek; Pec pod Sněžkou 126
Miroslav Janiga; Uherský Brod 2071
Miroslav Staroba; Buchlovice
Marcel Solík; 1238
Jaroslav Vozár; 44
Marie Kadarová; 793
Marie Podškubková; 63
Anna Kovářová; 806
Karel Křapa; 110
Jan Vozár; 585
Jarmila Kučerová; 462
Miroslav Merta; Uherský Brod 2292
Pavel Nevařil; Uherský Brod 2297
Anežka Mikulcová; 405
Jiří Hauerland; 426
Františka Mikulcová; 27

Svátost manželství uzavřeli
Václav Nechvátal a Veronika Malíková
Vítězslav Motyka a Dominika Trachtová
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15

Program
středa 14. 12.
pátek 16. 12.

po mši svaté zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí
pravidelná návštěva nemocných
(návštěva nahlášených nemocných, které pravidelně nenavštěvuji, bude upřesněna v ohláškách)

sobota 24. 12.
23.00 hodin

Štědrý den
mše svatá půlnoční

neděle 25. 12.

Slavnost Narození Páně
Závazný zasvěcený svátek, začíná doba vánoční
mše svatá
mše svatá
koledování u jesliček a požehnání

7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin
pondělí 26. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

úterý 27. 12.
7.30 hodin

Svátek sv. Štěpána
mše svatá
mše svatá
Vánoční koncert DH Boršičanka a Živý betlém
(koncert se uskuteční v kostele, poté bude následovat program
Živého betléma v prostorách před kostelem)
Svátek sv. Jana
společenství sv. Růžence

středa 28. 12.
18.00 hodin

Svátek sv. Mláďátek
mše svatá

čtvrtek 29. 12.
10.00 hodin

Pátý den v oktávu Narození Páně
mše svatá v Charitním domě

pátek 30. 12.
18.00 hodin
sobota 31. 12.
16.00 hodin
23.00 hodin

Svátek Svaté rodiny
mše svatá s obnovou manželských slibů
Sedmý den v oktávu
Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
mše svatá s poděkováním a prosbou o Boží pomoc
adorace na závěr roku
pokračování programu na další straně

na titulní straně: dobová fotografie nástropního obrazu z farního kostela před výmalbou (1986)
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Program
pokračování programu z předchozí strany
neděle 1. 1.
7.30 hodin
9.30 hodin
pátek 6. 1.

Slavnost Matky Boží, P. Marie
Závazný zasvěcený svátek
mše svatá
mše svatá

18.00 hodin

Slavnost Zjevení Páně
Doporučený zasvěcený svátek
mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy

sobota 7. 1.
8.00 hodin

Sobota po Zjevení Páně
mše svatá s žehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky

neděle 8. 1.

Svátek Křtu Páně
Poslední den doby vánoční
mše svatá
mše svatá

7.30 hodin
9.30 hodin

Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb a akcí.
Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách.

Nezapomeňte 7. ledna otevřít
nejen dveře, ale i srdce
tříkrálovým koledníkům.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek pomůže zejména v regionech, kde se
sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena
na humanitární pomoc do zahraničí.
Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov.
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošťková, Bronislava
Podškubková a Jan Zemek pod vedením P. Ladislava Kunce.

Nové webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce: jakob.redakce@seznam.cz
Tisk: Libor Soukeník, Nivnice

