


Milí Boží přátelé, 
zdravím vás právě tímto oslovením, 

protože jsme Božími přáteli. Kristus 
nás povolal do tohoto blízkého vztahu. 
Někdy na to zapomeneme, někdy nám 
to zevšední, někdy nám to zastíní Boží 
velikost. Stojíme však na prahu doby, 
která nám nabízí možnost vše v sobě 
pouklízet. 

Děkuji všem, kdo jste si přečetli výzvy 
v minulém čísle tohoto časopisu a po-
kusili se o jejich uskutečnění. Každý 
krůček, snaha a vzájemné povzbuzení 
se počítá. 

Dnes chci nabídnout jen stručné za-
myšlení. Je před 
námi první etapa 
nového církevní-
ho roku – dvě 
krásná období. 
Pokusme se ne-
podlehnout ko-
merčnímu tlaku 
„mít Vánoce bez Ad-
ventu“. Neboli chtít slavit 
bez přípravy. Pokud má být oslava vy-
dařená, musí se připravit, pokud mám 
dobře slyšet, musím se ztišit, pokud 
mám říct něco duchaplného, musím 
nejdřív mlčet. A v tom spočívá i podsta-
ta Adventu. 

Zanechme už ale slov a přistupme 
k činům. Pokusme se méně mluvit o 
modlitbě, ale více se modlit. Nemusíme 
ani tolik mluvit o Bohu, když budeme 
mluvit s Bohem. Nemluvme o špatnos-
tech, ale odprošujme a odpouštějme. 
Neplačme nad tím, co (ve farnosti) ne-
ní, ale sami to udělejme. A hlavně 
chtějme. Chtějme být Boží přátelé. Za-
slouží si snad Bůh něco méně, než 
abychom po něm toužili? Uvědomme si 
hodnotu každé mše svaté, která může 
být slavena v naší farnosti. Nepřichá-
zejme na mši svatou jen v neděli, ale i 
ve všední dny. Nechejme se proměňo-
vat při adoraci. 

 
Přeji nám všem krásný a 

hluboce prožitý Advent a poté radostné 
a pokojné Vánoce. 

Váš P. Ladislav 
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Adventem do nového roku 
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Co je to eucharistie? 
Ježíš říká: „Já jsem ten chléb živý, 

který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst 
tento chléb, bude žít navěky ... Kdo jí 
mé tělo a pije mou krev, má život věč-
ný ... zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 
6,51.54.56). 

V konstituci o posvátné liturgii 
(Sacrosanctum Concilium) můžeme 
číst: „Náš Spasitel při poslední večeři, 
tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil eucha-
ristickou oběť svého Těla a své Krve, 
aby tak pro všechny časy, dokud nepři-
jde, zachoval v trvání oběť kříže a aby 
tak své milované snoubence církvi za-
nechal památku na svou smrt a na své 

vzkříšení: svátost milostivé lásky, zna-
mení jednoty, pouto bratrské lásky, 
velikonoční hostinu, v níž je požíván 
Kristus, duše se naplňuje milostí a dá-
vá se nám záruka budoucí slávy.‘“ 

Ke svátosti eucharistie čili ke svaté-
mu přijímání může přistoupit ten, kdo je 
pokřtěn v katolické církvi, na přijetí této 
svátosti byl připraven, nežije v těžkém 
hříchu ani není podroben nějakému 
církevnímu trestu, který by ho z této 
svátosti vylučoval, a pokud není svo-
bodný či ovdovělý, žije v církevně plat-
ném manželství. 

Kdo chce přijmout Krista ve svatém 
přijímání, musí být ve stavu milosti. Je-

li si někdo vědom, že 
se dopustil těžkého 
(smrtelného) hříchu, 
nesmí  p ř i s toup i t 
k přijímání, aniž by 
předtím nedostal roz-
hřešení ve svátosti 
smíření. 
Svaté přijímání Kristo-
va Těla a Krve zvětšu-
je v tom, kdo přijímá, 
spojení s Pánem, od-
pouští mu lehké 

Svátosti: Eucharistie 
Rád bych vám v rámci našeho časopisu prakticky představil jednotlivé svátosti 

z pohledu na jejich podstatu, z pohledu církevního práva a nakonec z pohledu 
praxe v naší farnosti. Jako druhou se budeme zabývat svátostí eucharistie. 
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(všední) hříchy a chrání ho před těžký-
mi hříchy. Přijímání této svátosti posilu-
je jednotu církve, Kristova mystického 
těla, protože jsou posilovány svazky 
lásky mezi tím, kdo přijímá, a Kristem. 

Církev vroucně doporučuje věřícím, 
aby přijímali svaté přijímání při každé 
mši svaté, které se účastní. Je pak po-
vinností přijmout svaté přijímání ale-
spoň jednou za rok – o Velikonocích. 

Protože je v Nejsvětější svátosti příto-
men sám Kristus, je jí třeba vzdávat 
patřičnou úctu. Návštěva Nejsvětější 
svátosti (adorace) „je důkazem vděč-
nosti, znamením lásky a patřičná uzna-
lost vůči Kristu Pánu.“ 

Slovo eucharistie také znamená 
„díkuvzdání“, kde přijímáním Kristova 
Těla a Krve vzdáváme díky Bohu za 
spasení. Jednou z forem eucharistické 
adorace je i doba přípravy na svaté 
přijímání a modlitba díkůčinění po něm. 

Viz Katechismus katolické církve 
Několik pokynů církevního prá-

va pro svaté přijímání dětí 
Kán. 913, § 1 - Děti mohou pouze 

tehdy přistupovat ke svatému přijímání, 
mají-li dostatečné poznávání a jsou-li 
důkladně připraveny, takže podle svých 
možností chápou tajemství Krista a 
mohou s vírou a zbožností přijmou Tělo 
Kristovo. 

Kán. 914 - Je především povinností 
rodičů a těch, kdo je zastupují, jakož i 
faráře, postarat se, aby děti po dosaže-
ní užívání rozumu byly řádně připrave-

ny a co nejdříve se posilnily tímto bož-
ským pokrmem po vykonání předchozí 
svátostné zpovědi. Farář dbá o to, aby 
ke stolu Páně nepřipustil děti, které 
nedosáhly užívání rozumu nebo nejsou 
podle jeho mínění dostatečně připrave-
né. 

Eucharistie v naší farnosti 
Ke svatému přijímání máme tedy při-

stupovat co nejčastěji, nejlépe při 
každé mši svaté. S tím souvisí také 
možnost přípravy ve svátosti smíření, 
ke které je možné přistoupit půl hodiny 
před každou večerní mší svatou nebo 
po osobní domluvě. 

Kdo se ze zdravotních důvodů nemů-
že zúčastnit mše svaté v kostele a tam 
přijmout svaté přijímání, má si v rámci 
pravidelných návštěv zavolat kněze. 
Vhodným doplněním je sledování mše 
svaté přes Radio Proglas nebo na TV 
Noe. Tyto přenosy jsou určeny právě 
pro ty, kteří již sami do kostela přijít 
nemohou, nikoliv však pro ty, kteří mo-
hou přijít. 

Každý rok se na přijímání eucharistie 
připravují děti ze třetích tříd. Výuka ve 
škole je součástí přípravy, která probí-
há také v kostele a na faře. K přípravě 
je třeba dítě rodiči přihlásit (přihlášky 
se rodičům nabízejí v roce, kdy jejich 
dítě navštěvuje druhou třídu). Součást 
přípravy dětí je i příprava pro rodiče. 

Možnost připravit se na tuto svátost 
mají i starší děti a dospělí, když o to 
požádají faráře. 



Přidávám několik myšlenek z katecheze o svátosti eucharistie od pa-
peže Františka 

Eucharistie tvoří spolu se křtem a biřmováním jádro 
„křesťanské iniciace“ a je zdrojem samotného života církve. Ve 
středu prostoru určeného ke slavení je oltář, stůl pokrytý ubru-
sem, což navozuje dojem hostiny. U stolu je kříž, který ukazu-
je, že se na tomto oltáři přináší oběť Kristova. On je duchov-
ním pokrmem, kterého se nám tam dostává pod způsobami 
chleba a vína. Vedle obětního stolu je ambon, tedy místo, od-

kud se hlásá Boží Slovo a které ukazuje, že se tam shromažďujeme, abychom na-
slouchali Pánu, který promlouvá skrze Písmo svaté, a že pokrmem, který tam do-
stáváme, je také Jeho Slovo. Slovo a Chléb se ve mši stávají jedním celkem 
jako v Poslední večeři. 

Eucharistie je vrcholným díkůvzdáním Otci, který nás tolik miloval, že nám 
z lásky dal svého Syna. Výraz „eucharistie“ v sobě proto zahrnuje celé toto gesto, 
které je gestem Boha a zároveň člověka, gestem Ježíše Krista, pravého Boha a 
pravého člověka. 

Drazí přátelé, nikdy neděkujeme Pánu dostatečně za dar, který nám věnoval 
v eucharistii! Je to veliký dar a proto je velmi důležité účastnit se nedělní mše. Jít 
na mši nejenom se modlit, ale také přijímat eucharistii, chléb, který je tělem Ježíše 
Krista, jenž nám dává spásu, odpouští nám a sjednocuje nás s Otcem. Je krásné to 
činit! Jdeme na mši každou neděli, protože je to den Pánova zmrtvýchvstání. Proto 
je neděle pro nás tolik důležitá. V eucharistii vnímáme vlastní příslušnost k církvi, 
Božímu lidu, Božímu Tělu, k Ježíši Kristu. 

Jak prožíváme eucharistii? Prvním ukazatelem je způsob, jakým se díváme na 
druhé a jakým o nich uvažujeme. Vede mne eucharistie, kterou slavím, k tomu, 
abych všechny vnímal jako opravdové bratry a sestry? Posiluje ve mně schopnost 
radovat se s radujícími a plakat s plačícími? Druhým velmi důležitým ukazatelem 
je milost zkušenosti odpuštění i ochoty odpouštět. Kdo slaví eucharistii, nečiní tak 
proto, že se považuje za lepšího nebo se chce jevit lepším než druzí, nýbrž právě 
proto, že stále cítí nutnost být přijat a znovuzrozen milosrdenstvím Boha. Do třeti-
ce: eucharistie není něčím, co děláme my; není nějakým naším připomenutím toho, 
co Ježíš řekl a učinil. Nikoli. Je to vlastní čin Ježíšův! Kristus působí a je na oltáři. 
Liturgie se může jevit bezchybnou a krásnou z vnějšího hlediska, ale pokud nás 
nevede na setkání s Ježíšem Kristem, je zde riziko, že nepřinese našemu srdci a 
našemu životu žádnou výživu. 

Úryvky z katecheze papeže Františka, převzato z www.radiovaticana.cz. 
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Závěrečná zpráva biskupské synody  
O RODINĚ 

Závěrečná zpráva biskupské synody je „věrným a jasným shrnutím všeho toho, o čem se 
mluvilo a diskutovalo“ v aule i menších skupinách, komentoval publikování dokumentu 
v závěru synody papež František. Během roku, který nyní zbývá do řádného shromáždě-
ní biskupské synody (4. – 25. října 2015), mají podle pontifika zrát navržené myšlenky, 
„abychom nalezli konkrétní řešení pro tolik těžkostí i výzev, jimž musí rodiny čelit; aby-
chom také dali odpovědi na tolik neutěšených situací, které obklopují a dusí rodiny". 

Závěrečná zpráva se skládá ze tří 
částí. První, nazvaná „naslouchání“, 
popisuje situaci dnešní rodiny s jejími 
kladnými i stinnými stránkami. Druhá, 
pojmenovaná „pohled na Krista“, před-
stavuje Boží plán s rodinou. Třetí oddíl, 
„konfrontace“, přibližuje perspektivy 
pastorace rodin, o nichž biskupové ho-
vořili. Právě z něho vybíráme: 

„S niternou radostí a hlubokou útě-
chou hledí církev na rodiny, které zů-
stávají věrné nauce evangelia, děkuje 
jim a povzbuzuje je ke svědectví, jež 
vydávají. Díky nim je krása nerozluči-
telného a navždy věrného manželství 
důvěryhodná. V rodině, kterou by bylo 
možno nazvat „domácí církví“ (Lumen 
Gentium 11), dozrává první zkušenost 
církve jako společenství mezi lidmi, 
v němž se díky milosti odráží tajemství 
Nejsvětější Trojice. „Zde se učí, jak je 
práce těžká i radostná, učí se bratrské 
lásce, velkodušně odpouštět, znovu a 
znovu, a především uctívat Boha pro-
střednictvím modlitby a oběti vlastního 
života“ (Katechismus katolické církve 
1657). Svatá Nazaretská rodina je 

v tom podivuhodným vzorem a v její 
škole „pochopíme, proč máme dodržo-
vat duchovní disciplínu, chceme-li ná-
sledovat nauku evangelia a stát se 
Kristovými učedníky“ (Pavel VI., Projev 
v Nazaretě, 5. ledna 1964). Evangeli-
um rodiny rovněž posiluje ta semena, 
která ještě jen mají dozrát, a má se 
starat i o stromy, které jsou zaschlé a 
nemají být zanedbávány.“ 

„ Za evangelizaci je zodpovědný celý 
Boží lid, každý podle svého úřadu a 
charismatu. Bez radostného svědectví 
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manželů a rodin jako domácích církví 
by hlásání, byť by bylo správné, upada-
lo do rizika, že bude nepochopeno a že 
utone v moři slov, které charakterizuje 
naši společnost (srov. Novo Millennio 
Ineunte, 50). Synodní otcové vícekrát 
zdůraznili, že katolické rodiny, v síle 
milosti pocházející ze svátosti manžel-
ství, jsou povolány, aby samy byly ak-
tivními subjekty pastorace rodin.“ 

Setkání biskupů, které proběhlo ve 
Vatikánu ve dnech 5. – 19. října 2014, 
patří do kategorie tzv. mimořádných 
shromáždění biskupské synody. Bisku-
pové v užším zastoupení se na nich 
schází, aby diskutovali o naléhavých 
tématech. Od ustavení biskupské syno-
dy v r. 1965 se jednalo teprve o 3. mi-
mořádné shromáždění. Úlohou letošní-
ho setkání, které mělo za téma 
„Pastorační výzvy rodin v kontextu 
evangelizace“, bylo prohloubit rodinnou 
tématiku na základě informací, jež byly 
sesbírány z celého světa. 

Ve dnech 4. – 25. října 2015 pak pro-
běhne v Římě řádné shromáždění sy-
nody s tématem „Povolání a poslání 
rodiny v církvi a v současném světě“. 
Akce se zúčastní více zástupců jednot-
livých biskupských konferencí, jednání 
také potrvají déle. Biskupové zde již 
navrhnou konkrétní pastorační směrni-
ce. Ty pak budou předány papeži, který 
rozhodne o jejich dalším využití. 

Biskupská synoda je poradní orgán 
Svatého otce, ustavena byla papežem 
Pavlem VI. am 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mluv, Hospodine,  
tvůj služebník slyší… 

 

V tomto adventu můžeme k sobě 
nechat promlouvat Boží slovo. 
Kdykoli při návštěvě kostela si mů-
žeme vytáhnout u východu z koste-
la kartičku s odkazem na úryvek 
Písma. 
Test si doma v Bibli vyhledejme a 
chvíli nad nim rozjímejme. 
Boží slovo můžeme mít nejen v do-
mácí knihovně, ale i kdykoli u sebe 
v podobě kapesního vydání Nové-
ho Zákona či elektronicky v počíta-
či nebo mobilním telefonu. 
Bible v ekumenickém překladu lze 
elektronicky najít: 
na webu: www.biblenet.cz 
pro Windows: třeba Theophilos 
pro Android: třeba And Bible 
pro iOS: třeba PocketSword 

Adventní aktivita pro dospělé 
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Biblický seriál XX. 
I pro tento díl jsem čerpala z knihy Raniera Cantalamessy Biblické inspirace, 

tentokrát z kapitoly nazvané Láska, nic než láska. 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slá-
vu, jakou má od Otce jednorozený Syn, 
plný milosti a pravdy. Jan o něm vydá-
val svědectví a volal: „To je ten, o kte-
rém jsem řekl: ´Ten, který přijde po 
mně, má větší důstojnost, neboť byl 
dříve než já.´“ Všichni jsme dostali 
z jeho plnosti, a to milost za milostí. 
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, 
milost a pravda přišly skrze Ježíše Kris-
ta. (?) 

Bůh zatoužil, aby se Syn stal člově-
kem nikoli proto, aby měl někoho mimo 
Trojici, kdo by ho miloval způsobem 
hodným Boha, nýbrž proto, aby měl 
někoho, koho by mohl milovat způso-
bem hodným Boha; aby měl někoho, 
kdo by byl schopen přijmout míru jeho 
lásky, která je mírou bez míry! To je 
důvod vtělení. 

My jsme do této lásky zahrnuti, proto-
že jsme se stali údy Kristova těla, „syny 
v Synu“. Jak totiž praví Písmo: „Všem, 
kdo ho přijali, dal moc stát se Božími 
dětmi“ (Jan 1,12). 

Ano, Kristus sestoupil z nebe „pro 
naši spásu“, ale to, co ho přimělo, aby 
sestoupil z nebe pro naši spásu, byla 
láska, nic než láska. 

Biblická soutěž pro dospělé 
Kde v Bibli najdeme úvodní citát?  
To je otázka biblické soutěže. Odpo-

vědi vhoďte nejpozději v neděli 
14.12.2014 do nadepsané krabičky 
u zpovědnice, nezapomeňte uvést 
svou adresu. am 



Od 1. neděle adventní prožívá církev na celém světě Rok za-
svěceného života. Požádali jsme proto ty, kteří jsou k tomuto způ-
sobu života povoláni, aby nám odpověděli na čtyři otázky, které nám 
osvětlí nejen význam tohoto poslání, ale také dovolí nahlédnout na cesty, které 
právě jim Bůh připravil. 
Za následující slova děkujeme sestrám dominikánkám a sestrám Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi. 
A protože se tímto tématem budeme zabývat celý rok, můžete se těšit, že k nám i 
v příštích číslech tímto způsobem promluví další zasvěcené osoby z řad řeholnic, 
řeholníků i laiků. 
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Rok zasvěceného života 

Co je to zasvěcený život, co přináší Vám 
osobně, církvi a vůbec celé společnosti? 

 

Zasvěcený život je odpovědí člověka 
na Boží volání, na Boží lásku. 
Je to darování, odevzdání 
svého života, svých sil, 
schopností, své přítomnosti, 
své budoucnosti Bohu. Kon-
krétně tím, že se člověk roz-
hodne sloužit Bohu i církvi 
v nějakém řádu, řeholní rodi-
ně nebo v jiném způsobu za-
svěceného života, který si dobro-
volně zvolí. V naší řeholní rodině po zku-
šební době, která je většinou osm let, po-
kud žadatelka vytrvává ve svém rozhodnu-
tí a církev skrze řeholní představené potvr-
dí, že má předpoklady pro řeholní život, 
pak slíbí, že bude žít v řeholní rodině pod 
vedením  představených v duchu evange-
lia v čistotě, v chudobě a v poslušnosti. 

Je to hodně široká otázka. Mně přináší 
stálý důvod k radosti a vděčnosti. Jak říká 
jeden citát: „Nemám, co bych Ti darovala, 
než radost, že Ti mohu náležet.“ 
Církev si váží zasvěceného života a doku-
menty připomínají, že se nachází v samém 
srdci církve. Církev je nevěsta Kristova a 

zasvěcení lidé mají nést a poukazovat 
na prvenství Boha v lidském 
životě a jsou nositeli této snou-
benecké lásky. Z této lásky se 
zrodila v minulosti ale i 
v přítomnosti mnohá charita-
tivní díla i díla blíženské lás-
ky. Nelze odtrhnout lásku 
k Bohu od lásky k člověku.  
Zasvěcený život má vydávat 

svědectví slovem i životem o Ježíši, 
který rozjímal na hoře, hlásal zástupům 
Boží království, uzdravoval nemocné a 
raněné, obracel hříšníky k lepšímu životu, 
žehnal dětem, prokazoval dobro, a přitom 
stále poslouchal Otce, který ho poslal. (LG 
46) A toto svědectví naše společnost po-
třebuje. 
 

Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního 

Odpovídá  
s. Milada (řeholní věk 25 let) 
Kongregace Sester Neposkvrněného 
Početí P. Marie III. řádu sv. Františka 
z Assisi 
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společenství, ve kterém nyní žijete a slouží-
te? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? 

 

Určitě to byl Ježíš, který ve mně probouzel 
lásku k modlitbě, k životu ve společenství, 
k Eucharistii, který mě učil Mu naslouchat, 
až to dorostlo do bodu, kdy jsem rozlišila 
Jeho volání do řeholního života. 
Určitě měla vliv věřící rodina, společenství 
mladých, duchovní víkendy či obnovy, svá-
tostný život, dobré knihy a životopisy sva-
tých… ale nevidím, že by mě nějaká kon-
krétní osoba tímto směrem vedla. Bylo to 
spíš velké překvapení pro mě i pro mé 
okolí. 
Stále mě oslovuje to, že smím žít pod jed-
nou střechou s Ježíšem v Eucharistii, že 
ho smím denně přijímat, nosit, chvá-
lit a usmiřovat, milovat i za ty, 
které miluje, ale nedostává 
odpovědi. „Láska není milo-
vána!“ (sv. František) 
 

Rok zasvěceného života si 
dává za úkol „probudit svět“. 
V čem vidíte největší potřebu 
tohoto úkolu a máte, prosím, 
pro nás nějaké praktické rady, 
jak ho naplnit? 

 

Hodně času věnuji vyučování 
dětí a mládeže, proto toto probuzení, které 
se však netýká jen této věkové kategorie, 
vnímám ve spojení, probudit 
živou víru, probudit touhu po 
dobru, po lásce, po Bohu…
Toto probuzení potřebujeme 
každý z nás s každým no-
vým ránem, toto probuzení 
může dát jen sám Bůh, ale 
může a věřím, že chce kaž-
dého použít jako nástroj pro 
dobro druhých. 
Proto mě napadají dvě věci 

– jako sv. František se ptát: „Co chceš, 
Pane, abych pro Tebe udělal?“… a nechat 

se použít. A jako sv. František, 
který nechtěl měnit jiné, ale 
sebe, toužit a usilovat a začí-
nat s touto proměnou u sebe. 
Jak říká sv. Kateřina Sien-
ská: „Budete-li tím, čím 
máte být, zapálíte celý 

svět.“ 
 

Stalo se Vám v posledních 
dnech něco, co Vás potěšilo, 
udělalo radost nebo překvapi-

lo? Nechtěla, byste se s námi, pro-
sím, o to podělit? 

 

Toho je opravdu dost každého dne, krásné 
reakce dětí v hodinách ná-
boženství, jejich otevřenost 
a vnímavost pro Boží věci, 
prostota a jednoduchost 
jejich modliteb, jak rády ob-
darovávají (obrázky, gumič-
kové náramky ☺), krásná 
s e t k á n í  s  l i d m i 
v rozhovorech, v modlitbě. 
Potěšila mě slavnostní mše 
sv. v Praze v katedrále sv. 

Zasvěcený život  
v Katechismu Katolické Církve 

Zasvěcený život je stav založený na 
slibu evangelijních rad, čistoty, chu-
doby a poslušnosti, který náleží 
k životu církve. Je to dar pro církev. 
Podporoval a pomáhal církvi nejen 
v době minulé, ale hlavně je velmi 
potřebný dnes a v době budoucí.  

Řeholní život - veřejné 
darování svého života 
Bohu. Svědectví řeholní-
ho života pomáhá, že na 
prvním místě stojí ne-
zištná služba Bohu a 
bližním, ale i při šíření 
víry ve světě. 
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Víta, Václava a Vojtěcha k výročí svatoře-
čení sv. Anežky a nastolení svobody v naší 
zemi. 
Všechny čtenáře zdravím a prosím, modle-
te se za ty, které Ježíš povolal do zasvěce-
ného života, abychom jej prožili s věrností 
a radostí a za ty, které povolá, aby 
s odvahou a láskou odpověděli. Děkujeme! 
Sestra Milada 

Co je to zasvěcený život, co přináší Vám 
osobně, církvi a vůbec celé společnosti? 

 

Zasvěcený život je odpověď Bohu, který 
jako první povolává (zavolá) a já mu odpo-
vím a zavazuji se slibem čistoty, chudoby a 
poslušnosti. 
Zasvěcený život mi přináší větší otevření 
se Bohu a bližnímu (každému člověku). 
Jsem povinna svědčit svým životem 
o Bohu, který je dobrý. Tím, že nemám 
vlastní rodinu - manžela a děti, přijímám 
novou rodinu - spolusestry a měla bych se 
stát matkou, která plodí duchovní děti. 
Mám prostor pro modlitbu, kontemplaci, 
adoraci a to bych měla jako světlo vnést do 
Církve a do společnosti (Buďte solí země a 
světlem světa) a to pravdivě. 
Tím, že přijímáme v eucharistii Krista kaž-
dý den, měla bych být proměněna, připo-
dobněna Jemu, měla bych být kvasem. 
 

Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního 
společenství, ve kterém nyní žijete a slouží-
te? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? 

 

Návrat dominikánů v r.1968 do mého měs-
ta probudil v nás mladých zájem. Modlili 
jsme se společně s Otci OP breviář, pořá-
dali různé soutěže, výlety apod. A jednou 
nás jeden Otec zavezl k sestrám domini-

kánkám. Tyto sestry vyzařovaly něco krás-
ného - pokoj, radost (dnes vím, že to byl 
Bůh). 
A potom bylo další setkání… Najednou 
v duši zazněla touha žít jako ony. A potom 
přišla totalita. Setkávání nepřestávalo, i 
když se nesmělo přijímat do řeholí. Skulin-
ka se našla. 
A tak po maturitě jsem se v civilu prochá-
zela s generální představenou po jednom 
mostě a sdělovala jí, že chci patřit do této 
společnosti. A tak jsem se stala sestrou 
v civilu. Byla jsem tak „normální“, že si mé 
okolí myslelo, že mám chlapce, kterého 
mám opravdu moc ráda a budeme se brát. 
V roce 1987 jsem rozvázala pracovní po-
měr (pracovala jsem ve spořitelně) a odjela 
do kláštera, kde byly staré sestry, jako civ. 
pracovnice. Ani 
civilní vedoucí 
domova netušil, 
že jsem řeholni-
ce. V roce 1989 
po revoluci jsem 
se spolusestra-
mi, které také 
žily v civilu a 
v civ. zaměstnáních, oblékla řeholní oděv. 
Byl to šok pro vedoucího a všechny civilní 
zaměstnance. Nechápali, byly jsme přece 
„normální“ a přece blázny pro Krista. 
V dominikánském společenství mne nejví-
ce oslovila liturgie a určitá svoboda. 
 

Rok zasvěceného života si dává za úkol 
„probudit svět“. V čem vidíte největší potře-
bu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás 
nějaké praktické rady, jak ho naplnit? 
 

Největší potřeba je obnova rodin. Pokud 
nebudou dobré rodiny, nebudou ani řeholní 
řády, z rodiny, kde se žije evangelium se 
přichází ke Kristu. Žít evangelium mezi 

Odpovídá  
s. M. Terezie OP (59 let) 
Česká kongregace sester dominikánek 

Zasvěcený život - 
poustevnický život - 
zasvěcený ke chvále 
Boha a spáse světa 
tichem samoty, mod-
litbami a pokáním. 
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sebou, být křesťany jako v prvotní církvi 
„Hleďte, jak se milují“. 
 

Stalo se Vám v posledních dnech něco, co 
Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapi-
lo? Nechtěla, byste se s námi, prosím, o to 
podělit? 

 

Mám radost, když chodím na poštu, že 
potkávám starší lidi a mnohdy i nevěřící a, 
že se usmějí, odpoví na pozdrav, a dost 
často se zastaví a povídají o tom, co je těší 
nebo tíží. 

Co je to zasvěcený život, co přináší Vám 
osobně, církvi a vůbec celé společnosti? 

 

Zasvěcený život pro mě znamená dát Bo-
hu vše, co jsem a co mám, protože on se 
dává plně mně. 
 

Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního 
společenství, ve kterém nyní žijete a slouží-
te? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? 

 

Cestu do této kongregace mně ukázala 
jedna ze sester kongregace. Nejvíce mě 
oslovuje společné slavení liturgie a to, že 
můžu v kongregaci dělat to, k čemu mi dal 

Bůh dary. 
Rok zasvěceného 
života si dává za 
úkol „probudit 
svět“. V čem 
vidíte největší 
potřebu tohoto 
úkolu a máte, 
prosím, pro nás 
nějaké praktické 

rady, jak ho naplnit? 
 

Největší potřebou pro tento svět je nasmě-
rovat člověka k Bohu. Lidé zakusili, že 
mnoho věcí zvládnou sami a tudíž k tomu 

nepotřebují Boha. Často se vracejí k Bohu 
až tehdy, když už sami neví jak dál (neumí 
jim třeba už pomoci ani léčitelé dnešní 
doby). 

Stalo se Vám v posledních dnech něco, co 
Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapi-
lo? Nechtěla, byste se s námi, prosím, o to 
podělit? 
Nad ránem mě „něco“ probudilo. Vyjdu 
z pokoje a tam spousta vody, která se řinu-
la po chodbě i schodišti. Díky tomuto pro-
buzení se dalo zachránit mnoho škody 
v domě, který byl právě vymalovaný. Takto 
nás vede Bůh, který nám pomáhá. Dává 
nám naději, světlo, sílu a ukazuje směr. 
Musíme však být vnímaví pro Jeho slovo. 

 

 

Co je to zasvěcený život, co přináší Vám 
osobně, církvi a vůbec celé společnosti? 

 

Zasvěcený život je dar a povolání od Boha, 
který si vybírá jednotlivé lidi výhradně pro 
sebe. Pak již záleží na každém povola-
ném, jestli tento dar přijme nebo ne. Bůh 
respektuje svobodnou vůli člověka a niko-
ho nenutí, jen nabízí. Ze strany člověk je to 
pak ochota splnit vůli Boží a proto 
v modlitbě hledá a prosí Boha o pomoc a 
sílu k závažnému rozhodnutí. Velmi důleži-
té je zamilovat si Krista a touha s ním žít 
celý život. 
Mně osobně přináší prožívání zasvěcené-
ho života radost, spokojenost a jistotu, že 
jdu po správné cestě. Jistě není vyloučena 
ani bolest, různá trápení a těžkosti, které 
jsou přítomny v životě každého člověka, ať 
žije v řeholi, nebo v manželství. 
Zasvěcený život je také přínosem pro Cír-
kev, která se mimo jiné spoléhá nebo počí-

Odpovídá  
s. M. Roberta OP (39 let)  
Česká kongregace sester dominikánek 

Odpovídá  
řeholní sestra (83 let) 
Česká kongregace sester dominikánek 

Sekulární společnost - 
klerici i laici vykoná-
vající světské za-
městnání, je spojují s 
životem evangelijních 
rad. 
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tá s modlitbami a oběťmi 
z a s v ě c e n ý c h  o s o b 
k záchraně nesmrtelných 
duší. 
Zasvěcené osoby pomáhají 
nejen svou modlitbou ale i 
prací v různých zařízeních: 
školy, nemocnice, domovy 
důchodců, internáty mládeže 
apod. Tímto způsobem se 
podílejí pro blaho celé společnosti. 

Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního 
společenství, ve kterém nyní žijete a slouží-
te? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? 

 

Chodila jsem do rodinné školy k sestrám 
dominikánkám do Bojkovic. Když jsem 
pozorovala jejich způsob živo- ta , 
modlitbu, vlídné zacházení 
s námi žákyněmi, mateřskou 
starostlivost o děti sirotky 
(byl tam tehdy i sirotči-
nec), tak mě to nějak 
vnitřně oslovilo. Toužila jsem 
být jako ony. Přihlásila jsem se 
a byla přijata za kandidátku. 
V roce 1950 jsem byla obleče-
na do řeholního roucha řádu 
sv. Dominika. Po ročním novi-
ciátu jsem složila první sliby: 
chudoby, čistoty a poslušnosti. 
A za další 3 roky sliby doživot-
ní. V kongregaci jsem tedy již 
64 roky. Jsem šťastná a Bohu 
stále vděčná, že mě povolal na cestu ře-
holního zasvěcení. Prosím o vytrvalost 
v dobrém až do konce života. Náš zaklada-
tel sv. Dominik založil svůj řád k horlivosti 
o záchranu duší – kázáním a svědectvím 
života. 
 

Rok zasvěceného života si dává za úkol 
„probudit svět“. V čem vidíte největší potře-

bu tohoto úkolu a máte, prosím, 
pro nás nějaké praktické rady, 
jak ho naplnit? 
 

O tomto tématu ještě moc ne-
vím, ale myslím, že práce 
s mladými lidmi je velmi důleži-
tá a potřebná, protože je to 
budoucí generace, na které 
bude velmi záležet jakým smě-
rem se lidstvo vydá. Budou-li 

mladí opravdoví a zapálení křesťané, pak 
je naděje, že se i ve světě „něco pohne“. 
Prakticky to znamená, že se velký a odpo-
vědný úkol ukládá všem, kdo s mládeží 
pracují, aby neumdlévali, nedali se odradit 
neúspěchy, nezájmem jednotlivců i společ-
nosti, ale byli vytrvalí s vědomím, že za 
nimi stojí Bůh a že jejich práce a námaha 
přinese jednou své plody. Kdy to bude, to 

ví jen vševědoucí Bůh. Zde je 
možná dobré si připomenout, že i 
zde je pro zasvěcené osoby pole 
působnosti. Pomáhat těmto Bo-

žím pracovníkům svými mod-
litbami, obětí a pokáním. 
Žijeme ve velké rodině 
Boží v Církvi a pomáháme 
si navzájem. 

 

Stalo se Vám v posledních 
dnech něco, co Vás potěšilo, 

udělalo radost nebo překva-
pilo? Nechtěla, byste se 

s námi, prosím, o to podělit? 
 

V poslední době, ale i jindy předním jsem 
prožila hodně překvapení ze strany Boží. 
Úplně hmatatelně jsem vnímala Boží pří-
tomnost v docela malých a obyčejných 
věcech. Když jsem si v něčem nevěděla 
rady, vše jsem svěřila do Božích rukou 
s velkou důvěrou, že On mi určitě pomůže. 
A mohu říct a dosvědčit, že se tak stalo a 

Zasvěcené panny – žijí 
ve stavu trvalé čistoty, 
ale také v modlitbě, 
pokání a službě druhým, 
podle svých možností a 
darů, kterým se jim 
dostalo. 
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to takovým způsobem, že jsem úplně zíra-
la. Řekla jsem – Pana Bože, Ty jsi úžasný, 
takové řešení bych nikdy nevymyslela. 
Děkuji moc a velmi děkuji, že mě i tímhle 
provázíš na mé životní cestě. Myšlenka 
vděčnosti a obdivu k Božímu řízení mě 
neopouští ani teď ve všedním životě. Můj 
oblíbený povzdech a modlitba během dne 
je: do tvých rukou Pane svěřuji svůj život. 
Je mi dobře a cítím se bezpečně. 
Je důležité všímat si těchto drobných pro-
jevů Boží lásky a uvědomit si, že jsou od 
Něho. A děkovat za ně. 
 

Co je to zasvěcený život, co přináší Vám 
osobně, církvi a vůbec celé společnosti? 
 

Zasvěcený život je život zcela odevzdaný 
Bohu. 
Co to znamená pro mě? Před prvními sliby 
se mě na to zeptal exercitátor a já jsem mu 
řekl: „Chci dát všecko“. Myslím, že se mi to 
dodneška nepodařilo... Ale není to jen pro-
to, že člověk i po složení řeholních slibů 
zůstává člověkem a tedy hříšníkem. Je to 
především proto, že Bůh je nesmírně štěd-
rý a denně dává něco nového. Podle sva-
tého Pavla: „Nic nemám, co bych nebyl 
dostal.“ Člověk, kterého k tomu Bůh volá, 
Mu odevzdává to, co dostal. A tak, pokud 
je tomu člověk otevřený, je pořád co ode-
vzdávat. 
Pro církev i pro svět je zasvěcený život 
znamením. Znamením toho, že „Bůh sám 
dostačí“: slibem chudoby zasvěcená oso-
ba svědčí o tom, že jejím největším bohat-
stvím je Bůh, slibem čistoty vyznává, že 
Bůh je její největší láskou  a slibem posluš-
nosti se odevzdává do služby Bohu, církvi 

a všem lidem. A protože zasvěcený život je 
životem společným (až na poustevnické a 
jim podobné výjimky), je také znamením 
toho, že Bůh je společenství tří osob, 
Nejsvětější Trojice. 
 

Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního 
společenství, ve kterém nyní žijete a slouží-
te? Co Vás na něm nej-
více oslovuje? 
 

K sestrám 
d o m i n i -
k á n k á m 
jsem nepři-
šla původně 
proto, abych se 
stala jednou 
z nich, před vstu-
pem do kongre-
gace jsem byla asi pět let členkou Laické-
ho sdružení svatého Dominika, tzv. „třetího 
řádu“. A k terciářům jsem se dostala přes 
vysokoškolské společenství na farmaceu-
tické fakultě UK v Hradci Králové, tehdy 
ještě tajné, protože to bylo na podzim roku 
1985. Někteří z mých spolužáků už terciáři 
byli. Do kongregace jsem pak vstupovala 
dva roky po ukončení studia na VŠ. Lví 
podíl na tom měla sestra Pavlína Minaříko-
vá OP, která se za mě celých těch pět let 
kontaktu s kongregací modlila a povolání 
mi vymodlila. Samozřejmě také měla čas 
odpovídat na moje otázky, půjčovala mi 
knížky apod. 

Dominikánka jsem, 
protože mi Pán dal 
pochopit, že to, co 
jsem od něho dosta-
la, si nemám a ne-
smím nechat pro 
sebe. Vystihuje to 
jedno z dominikán-

Odpovídá 
s. Miriam OP (dá-li Pán v lednu 50 let) 
Česká kongregace sester dominikánek  

Zasvěcený život 
stojí na 4 pilířích:  

duchovní 
intelektuální 
 komunitní 
apoštolský 
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ských hesel: „Contemplata aliis tradere!“ - 
„Co jsi přijal (v modlitbě, ve studiu), to pře-
dávej!“ Heslo vystihuje to, že bez modlitby 
a studia nemá křesťan co předávat - pokud 
nechce hlásat sám sebe, ukazuje na to, že 
je důležité poznávat Boha, který o sobě 
říká: „Já jsem Pravda.“ Veritas, Pravda, je 
ostatně dalším heslem řádu. A zároveň 
heslo říká, že to, co o Bohu poznám, není 
můj majetek, ale moje poslání. 
 

Rok zasvěceného života si dává za úkol 
„probudit svět“. V čem vidíte největší potře-
bu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás 
nějaké praktické rady, jak ho naplnit? 
 

Myslím, že v dnešní svět, ten „velký“ i ten 
bezprostředně kolem nás, potřebuje znovu 
připomenout, že „být je víc než mít“. A 
„probudit svět“ možná taky znamená virtu-
ální realitu, do které se postupně přesouvá 
stále víc lidí, vrátit zpět do „reality Boží“, 
která je realitou stvoření, budování vztahů, 
založených na lásce, která nepočítá podle 
vzorce „má dáti – dal“. Tohle ale není úkol 
jen pro osoby, které žijí zasvěceným způ-
sobem života, to je úkol pro každého bez 
ohledu na jeho povolání. Ale my, řeholníci 
a řeholnice, bychom měli ukazovat, že je to 
možné. 
Praktické rady? I u „probouzení světa“ je 
třeba začít od sebe. V duchu výše uvede-
ného třeba vypnout počítač a jít s někým, 
koho máme rádi, ven s otevřenýma očima i 
srdcem. Nebo za někým, kdo už se ven 
nedostane, abychom mu o tom mohli 
aspoň povídat. Nebo číst společně Písmo 
a navzájem se sdílet o tom, co jsem při 
četbě objevili. Nebo tvořit něco pěkného. 
Zazpívat si. Asi by se toho dalo vymyslet 
ještě hodně a určitě by se dalo vymyslet 
pro každého něco. Probuzení vidím i 
v tom, že si „to“ nenechám vymyslet od 

někoho jiného, ale 
zkusím si na to přijít 
před Bohem sám/
sama. 
A co konkrétně udělat, 
aby to bylo zaměřené 
na Rok zasvěceného 
života? Určitě se mod-
lit za to, aby ti, které si 
Pán vybral pro tuto 

službu, slyšeli Jeho 
hlas, aby našli odvahu ho poslechnout, a 
aby ti, kteří už to cestou jdou, vytrvali až do 
konce. A kromě modlitby má určitě neza-
stupitelné místo křesťanský život v rodi-
nách – když děti neuvidí příklad vzájemné 
lásky rodičů a jejich nasazení jednoho pro 
druhého, těžko pak hledají model pro svoje 
chování. A koneckonců, když nefungují 
rodiny, budou chybět i ty děti jako takové a 
Bůh nebude mít koho do služby volat. 
 

Stalo se Vám v posledních dnech něco, co 
Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapi-
lo? Nechtěla, byste se s námi, prosím, o to 
podělit? 
 

Radost mi udělalo třeba pozvání Kučero-
vých na křtiny jejich Josífka ve Vlčnově:-) 
Překvapilo mě, že i miminko má 
„kroj“ (šátek, ve kterém ho nesli ke křtu), 
úžasné bylo, jak malého nebylo přes krajky 
vůbec vidět. 

Ve stavu za-
svěceného ži-
vota se věřící 

úplně odevzdá-
vá a zasvěcuje 
Boží službě a 
dobru církve. 

Děkujeme za všechna svědec-
tví, zkušenosti, rady i slova 

povzbuzení!. 

Úryvky z Katechizmu 
připravila mami 

Všichni kdo jsou pokřtěni jsou 
povoláni k následování Krista. 
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Do společenství církve jsme přijali 
Dominik Mikulec 
Tereza Zemková 

Liliana Petra Solařová 
Marie Terezie Šobáňová 

František Janča 
Josef Kučera 

 
 
 
 
 
 
 

Svátost manželství uzavřeli 
Josef Opravil a Jarmila Coufalíková 

Kronika farnosti 
Do Božích rukou jsme odevzdali 

Anna Knotková; 863 
Jiřina Vaškových; 1251 

Marie Křapová; 591 
Anna Ondrůšková; 161 

Jan Bařina; 133 
Marie Zemková; 862 

Jan Matěj; 806 
Josef Mikulec; 64 

Marie Novosádová; 869 
Jarmila Kučerová; 1012 

Marie Zemková Knotková; 1251 
Antonín Zemek; 149 

Jaromír Strážnický; 508 

ŽIVÝ BETLÉM  

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU 

NEDĚLE 28 .  PROSINCE 
v  15 .30  HODIN  

v  prostorách u  kostela  
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Program 
  Nemocné k návštěvě před Vánocemi nahlaste, prosím, v zákristii 

do 2. neděle adventní. Termín návštěvy bude upřesněn. 
 čtvrtek 4. 12. 
 10.00 hodin mše svatá v Charitním domě 
 pondělí 8. 12. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin mše svatá 
 středa 10. 12. 
  po mši svaté zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí 
 sobota 13. 12. 
 od 9.00 hodin předvánoční svátost smíření 
  Prosím, využijte této příležitosti, dobře se připravte a přijďte nej-

později v deset hodin. 
 14.00 hodin adventní misijní dílny pro děti 
 neděle 14. 12. 3. neděle adventní 
  misijní jarmark (po každé mši sv. nabídka dětských výtvorů 

z adventních misijních dílen) 
 pátek 19. 12. 
  pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemoc-

ných bude upřesněna v ohláškách) 
 středa 24. 12. Štědrý den 
 23.00 hodin mše svatá půlnoční 
 čtvrtek 25. 12. Slavnost Narození Páně 
  Závazný zasvěcený svátek, začíná doba vánoční 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 14.30 hodin koledování u jesliček a požehnání 
 pátek 26. 12. Svátek sv. Štěpána 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 sobota 27. 12. Svátek sv. Jana 
 7.30 hodin mše svatá 
  pokračování programu na další straně 



  pokračování programu z předchozí strany 
 neděle 28. 12. Svátek Svaté rodiny 
 7.30 hodin mše svatá s obnovou manželských slibů 
 9.30 hodin mše svatá s obnovou manželských slibů 
 15.30 hodin Živý betlém v prostorách u kostela 
 pondělí 29. 12. Pátý den v oktávu Narození Páně 
 10.00 hodin mše svatá v Charitním domě 
 středa 31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně 
  Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
 16.00 hodin mše svatá s poděkováním a prosbou o Boží pomoc, rekapitulace 

uplynulého roku 
 23.00 hodin adorace na závěr roku 
 čtvrtek 1. 1. Slavnost Matky Boží, P. Marie 
  Závazný zasvěcený svátek 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 sobota 3. 1. Sobota po oktávu Narození Páně 
 8.00 hodin mše svatá s žehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky 
 úterý 6. 1. Slavnost Zjevení Páně 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 
 neděle 11. 1. Svátek Křtu Páně 
  Poslední den doby vánoční 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 

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

Program 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošť-
ková a Bronislava Podškubková pod vedením P. Ladislava Kunce. 
Webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz 
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce: 
jakob.redakce@seznam.cz 
Tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz 
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Adventní příprava pro děti  
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Vyhodnocení podzimní hry pro děti 
V minulém čísle časopisu Jákob měly děti opět možnost se 
zapojit do hry. Stačilo do pracovního listu doplnit k jednotli-
vým desátkům růžence názvy tajemství. Této příležitosti 
využilo celkem 13 dětí. Všechny odevzdané práce byly bez 
chyby a mnohé byly dokonce i moc hezky vykreslené.  

Děkujeme proto všem rodičům a prarodičům dětí za jejich pomoc a podporu. Pro 
všechny děti tu pak máme skvělý adventní dárek, který dostanou na dětské mši 
svaté v pátek nebo si ho mohou vyzvednout v zákristii. 

Výherci: Adéla Hrubcová, Julie Chaloupková 2.B, Sára Kahánková, Veronika 
Koníčková, Štěpán Křapa, Klára Lekešová, Hana Mošťková, Klaudie Mošťková, 
Terezie Slavotínková, Barbora Solíková, Anastázie Struhaříková, František Zpě-
vák a Eliška Zpěváková. 

 

Adventní misijní dílny 
 

sobota 13. prosince 2014 
ve 14.00 hodin  
ve farní učebně 

(pastelky s sebou) 

 

Misijní jarmark 
 
 

3. neděle adventní 
14. prosince 2014  

po obou mších svatých  
 

výtěžek z prodeje poputu-
je na aktivity Papežského  

misijního díla dětí 

Gratulujeme! 

Ano, je tu advent! Doba přípravy na Vánoce. 
Jako se tedy celý život snažíme připravit na pří-
chod Pána Ježíše, můžeme se teď v adventu 
snažit připravit svá srdce na Vánoce. Aby se 
nám to lépe dařilo, můžeme si dát nějaké před-
sevzetí, v čem se chceme zlepšit.  
Mezi tato předsevzetí patří i pravidelná návštěva 
kostela, především mše svaté. Ke splnění tohoto 
úkolu tu po vás děti máme:  

ADVETNÍ HRU! 
Na zadní straně tohoto listu najedete hrací plá-
nek. Na obrázku vidíte Pannu Marii s Ježíškem a 
sv. Josefa. Na nebi pak vidíte… No právě, tam 
nevidíte nic. Chybí tam hvězdičky. Za každou 
rorátní mši svatou (v pondělí, pátek a sobotu), 
neděli, ale také za adventní dílničky, získáte prá-
vě jednu hvězdičku, kterou nalepíte na připrave-
né místo. 
Přejeme vám, děti, hodně štěstí, aby se vám po-
dařilo do Vánoc celé nebe pro Ježíška rozsvítit. 



Vánoční nebe pro Ježíška 


