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Milí farníci, 
chci vás touto cestou pozdravit na 

prahu krásného a důležitého liturgické-
ho období. Vstoupili jsme do Adventu, 
který nás chce p ř ivést nejen 
k duchaplnému prožití Vánoc, ale vů-
bec do nového církevního roku. Tyto 
dny tedy poctivě využijme. Vánoce pak 
zvláště letos prožijme s vědomím hlu-
boké vděčnosti, že smíme být v kruhu 
své rodiny a těšit se míru, s myšlenkou 
na ty a modlitbou za ty, kteří kdekoli na 
světě trpí, jsou opuštěni, žijí ve strachu 
či zakoušejí jiná strádání. 

Papež František vyhlásil Svatý rok 
milosrdenství, který zahájíme o slav-
nosti Neposkvrněného početí Panny 
Marie, při večerní mši svaté v pondělí 
7. prosince. Bůh se narodil jako dítě, 
abychom se ho nebáli přijmout. Aby-
chom přijali Boha s jeho milosrden-
stvím. Často jsme to my sami, kdo si 
staví překážky, takže Bůh nemůže 
vstoupit. Dovolme tedy sami sobě, aby-
chom se do něj znovu zamilovali a tím 
se nadchli pro další krok. Když pozná-
me tuto Boží lásku k nám samotným, 
uč iňme krok lásky a věrnosti: 
S ohledem na situaci v Evropě se pro-
buďme ze spánku a jednou provždy se 
rozhodněme neodkládat třetí Boží při-
kázání, a slavit den Páně, prožívat ne-

děli jako křesťané. Nedělní mše svatá 
nesmí být něčím, pro co se rozhodne-
me, když se nám to zrovna hodí. Mše 
svatá je základem dne, v jehož středu 
je Ježíš. Celý den pak patří Bohu 
a těm, ve kterých se s Bohem setká-
vám. Tedy mým nejbližším, rodině, po-
třebným. Udělejme tento krok ve svých 
rodinách, učme tomu své děti. Je třeba 
udělat toto rozhodnutí, abychom mohli 
ve svém životě pokročit dál. 

Přeji vám všem požehnané dny ad-
ventní a radostné prožití doby vánoční. 
Ať se Ježíš znovu narodí v našich srd-
cích i vztazích. Dejme mu čestné místo 
ve svých domovech, pozvěme ho dál. 

Váš P. Ladislav 

POZVĚME HO DÁL 
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Co je to svátost manželství? 
Bůh, který stvořil člověka pro lásku, 

jej také povolal k lásce, to je základní 
a vrozené povolání každé lidské bytos-
ti. Vždyť člověk je stvořen k obrazu 
a podobě Boha, který je Láska. Protože 
Bůh stvořil muže i ženu, jejich vzájem-
ná láska se stává obrazem absolutní 
a nepomíjivé lásky, jakou Bůh miluje 
člověka. V očích Stvořitele je to dobré, 
velmi dobré. A tato láska, které Bůh 
žehná, je určena k tomu, aby byla plod-
ná a uskutečňovala se ve společném 
díle ochrany stvoření. 

Na začátku první knihy Bible vrcholí 
příběh o stvoření slovy: „Bůh stvořil 
člověka ke svému obrazu, k obrazu 
Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže 
ženu… Proto muž opustí svého otce 
i svou matku a přilne ke své ženě 
a stanou se jedním tělem“ (Gen 1,27; 
2,24). Pán Ježíš připomíná tento prvot-
ní záměr Stvořitele: „Takže už nejsou 
dva, ale jeden“ (Mt 19,6). 

Hlavními osobami manželské smlou-
vy je pokřtěný muž a pokřtěná žena, 
svobodní k uzavření manželství, kteří 
dobrovolně vyjádří svůj souhlas před 
Bohem a před církví. Bůh sám zpeče-

ťuje toto pouto svátostného manželství, 
takže tento svazek zavazuje až do smr-
ti jednoho z partnerů. 

Svátost manželství si udělují muž 
a žena navzájem. Kněz nebo jáhen je 
(na rozdíl od jiných svátostí) pouze 
svědkem, že manželství bylo uzavřeno 
za splnění náležitých podmínek, dále 
pak svolává Boží požehnání na novo-
manžele. Muž a žena může vstoupit do 
manželství jen svobodně, beze strachu 
či nátlaku, když jim nebrání žádné při-
rozené či církevní závazky. 

K svátostnému manželství nezbytně 
patří svobodné ano, dobrovolné přijetí 
celoživotního vztahu a otevřenost pro 
přijetí potomstva. 

Svátosti: Manželství 
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. Tentokrát se zaměřme na svátost manželství. 
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Každý  č l ověk  nen í  povo lán 
k manželství. I lidé žijící o samotě mo-
hou žít plným životem. Ježíš mnohým 
z nich ukazuje zvláštní cestu; volá je 
k životu bez manželství „pro nebeské 
království“ (Mt 19,12). 

Co říká Církevní právo o manžel-
ství 

Kán. 1055, § 1 – Manželský svazek, 
kterým muž a žena mezi sebou vytvá-
řejí nejvnitřnější společenství celého 
života, zaměřené svou přirozenou po-
vahou na prospěch manželů a na zplo-
zeni a výchovu děti, je mezi pokřtěnými 
povýšen Ježíšem Kristem na svátost. 

Kán. 1055, § 2 – Proto mezi pokřtě-
nými nemůže být platná manželská 
smlouva, která by nebyla svátostí. 

Kán. 1115 – Manželství ať jsou uzaví-
rána ve farnosti, ve které má přinej-
menším jeden ze snoubenců trvalé 
nebo přechodné bydliště. 

Svátost manželství v naší farnosti 
Manželství chtěl, naplánoval a dal 

k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy 
člověk chce manželství co nejlépe po-
chopit a prožít, musí se s tímto Božím 
projektem dobře seznámit. K přijetí 
svátosti manželství je třeba vykonat 
přípravu. Je dobré se přijít domluvit 
ideálně tři měsíce (nebo i dříve) před 
plánovaným termínem. 

Je třeba upozornit na stále častěji se 
vyskytující chyby. Z důvodu závažnosti 
je třeba učinit manželský slib při plném 
vědomí. Je to podobné jako s řízením 
motorového vozidla, člověk nesmí být 
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pod vlivem alkoholu či jiné omamné 
látky. Dbejme na to, aby před vlastní 
slavností nebyl snoubencům podáván 
alkohol. Nemluvě o tom, že se tato svá-
tost uděluje při mši svaté, kdy je nanej-
výš vhodné, aby nejen novomanželé, 
ale i hosté přistoupili k svatému přijímá-
ní. Proto dbejme, aby byl alkohol podá-
ván s dostatečným odstupem, nejlépe 
až po mši svaté. Druhým častým nega-
tivním jevem je, že si snoubenci vybíra-
jí místo svatby podle místa následné 
hostiny. Podle církevního práva se má 
sňatek konat v místě bydliště jednoho 
ze snoubenců. Farář může dovolit uza-
vření manželství i jinde, ale důvodem 
by nemělo být to, že se nám nechce 
z kostela nikam přejíždět. 

Je krásným zvykem, když manželé při 
výročích svého sňatku obnovují své 

manželské sliby a prosí Boha o požeh-
nání. Tímto chci připomenout, že tuto 
liturgii mohou manželé domluvit buď po 
mši svaté, kterou při příležitosti svého 
výročí nechali sloužit, nebo po (hrubé) 
mši svaté v neděli. Na tuto obnovu sli-
bů a žehnání je zvláště vhodné pozvat 
svou rodinu a přátele. 

P. Ladislav 

Veškeré informace ke svátosti man-
želství spolu s celou katechezí papeže 
Františka naleznete pod tímto odka-
zem. 
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Přidávám několik myšlenek z katecheze o svátosti manželství od 
papeže Františka 

Když muž a žena slaví svátost manželství, 
Bůh se v nich takříkajíc zrcadlí, vtiskuje do 
nich vlastní rysy a nesmazatelný charakter 
Své lásky. Manželství je ikona Boží lásky 
k nám. Bůh je totiž také společenstvím. Tři 
Osoby: Otec, Syn a Duch svatý žijí odevždy 
a navždy v dokonalé jednotě. A právě to je 
mystér iem manžels tv í :  Bůh č in í 
z manželského páru jedinou bytost. 

Muž a žena jsou svojí láskou posvěceni. 
Manželé jsou totiž skrze svátostnou moc 
obdařeni pravým a vlastním poslání, protože 
pomocí jednoduchých a běžných věcí mohou zviditelnit lásku, kterou Kristus 
miluje Svoji církev a ustavičně za ni dává Svůj život, ve věrnosti a službě. Vskutku 
podivuhodný plán je vepsán do svátosti manželství! 

Dobře víme kolika těžkostem a zkouškám čelí oba manželé. Důležité je 
uchovávat živý svazek s Bohem, který je základem manželského svazku. Pravý 
svazek vždycky spojuje s Pánem. Když se rodina modlí, svazek trvá. Když se 
manžel modlí za manželku a manželka za manžela, jeden za druhého, stává se 
tento svazek silným. 

V manželství jsou vždycky hádky, někdy i létají talíře. Z toho však netřeba 
smutnět, protože lidský stav je takový. A tajemstvím je fakt, že láska je mocnější 
než hádka a proto vždycky manželům radím, aby den, kdy se pohádali, nikdy 
nekončili bez usmíření. 

Několikrát jsem již na tomto náměstí mluvil o tom, co v manželském životě velice 
pomáhá. Jsou to tři slova, která je třeba vždycky říkat, tři slova, která mají být 
v rodině doma: s dovolením, děkuji a promiň. Jsou to magická slůvka. Říkat 
s dovolením, aby do manželského života nevnikla dotěrnost. Co si o tom myslíš, 
smím? S dovolením, dovol mi. Děkuji. Manželé si děkují za to, co jeden pro 
druhého dělá. Děkování je přece krásné! A poněvadž všichni chybujeme, 
nastupuje další slovo, které je někdy nesnadné říci, ale je to také třeba: promiň. 
S dovolením, děkuji a promiň. Těmito třemi slovy, modlitbou manželů za sebe 
navzájem a usmiřováním na konci dne koná manželství pokroky. 

Úryvky z katecheze papeže Františka, převzato z www.radiovaticana.cz. 
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Pojmenování encykliky Laudato Si´ – 
„Pochválen buď“ pochází z Chvalozpě-
vu stvoření od sv. Františka z Assisi. 
V tomto krásném chvalozpěvu nám 
František připomínal, že náš společný 
dům je jako bratr, s nímž sdílíme život, 
a jako krásná matka, která nás objímá 
svou náručí. Papežova encyklika se tak 
stává naléhavou výzvou k ochraně na-
šeho společného domu a zahrnuje sta-
rost o sjednocení veškeré lidské rodiny 
při hledání řešení. „Naléhavě vyzývám 
k obnovení dialogu o tom, jak vytváří-
me budoucnost planety. Potřebujeme 
konfrontaci, do které se zapojíme 
všichni, protože krize životního prostře-
dí a její lidské kořeny se týkají a dotý-
kají nás všech.“ 

 

Celá encyklika je rozčleněna do 
6 kapitol, v nichž se navzájem jednotli-
vá témata prolínají a doplňují. V první 
kapitole se papež zabývá různými 

Encyklika  
Laudato Si´ „Pochválen buď“ 

aspekty ekologické krize a apeluje na 
nutnost uvědomit si nezbytnost změny 
stylů života, produkce i spotřeby. 
„Klimatické změny jsou globálním pro-
blémem, který představuje pro lidstvo 
jednu z hlavních současných výzev… 
Zdá se, že mnozí z těch, kteří mají více 
zdrojů a ekonomické či politické moci, 
se soustřeďují především na zastírání 
problémů či skrývání jejich příznaků. 
Ekonomický zájem totiž velmi snadno 
převládne nad obecným dobrem.“ Pa-
pež upozorňuje také na to, že tato eko-
logická krize se dotýká zejména těch 
nejchudších a člověk by neměl být sou-
částí tzv. plytké, či zdánlivé ekologie, 
kdy se stává tak otupělým, že mu situa-
ce nepřipadá natolik vážná. Tento úni-
kový postoj totiž slouží pouze k  zacho-
vání stylu našeho současného kon-
zumního způsobu života. (Kap. 1.) 

 

V jedné z dalších kapitol jsme upo-

V počtu druhá encyklika papeže Františka s italským názvem Laudato si' 
a podtitulem O péči o společný domov vznikla dne 24. května 2015 a je urči-
tou kritikou nezodpovědnosti člověka vůči životnímu prostředí. „Nyní vzhle-
dem ke globálnímu zhoršování životního prostředí se chci obrátit ke každému člo-
věku této planety. Životní prostředí je zraněno naším nezodpovědným chováním. 
Doufám, že tato encyklika, která se řadí k sociálnímu učení církve, nám pomůže 
rozpoznat velikost, naléhavost a krásu výzvy, před níž stojíme.“ (Encyklika Úvod) 
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zorňováni na nebezpečí povyšování 
technického rozumu nad realitu, neboť 
moc, jež lidstvo přisoudilo samotné 
technologii, může být v rukou člověka 
použita nesprávně. „Možnosti, kterých 
jsme dosáhli, nám nabízejí strašlivou 
moc. Těm, kdo jsou držiteli těchto po-
znatků a ekonomické moci k jejich vyu-
žití, dávají zarážející vládu nad celým 
lidským rodem a světem. Nikdy nemělo 
lidstvo samo nad sebou takovou moc 
a nic nezaručuje, že ji použije dobře… 
Na druhé straně se zdá, že lidé dnes 
nevěří ve šťastnou budoucnost, nedů-
věřují slepě v lepší zítřky vzhledem 
k nynějšímu stavu světa a technických 
schopností. Uvědomují si, že pokrok 
vědy a techniky se nerovná pokroku 
lidstva a dějin, tuší, že existují jiné zá-
kladní cesty ke šťastné budoucnosti. 
Přece si však nedovede představit, že 
se zřekne možností, které nabízí tech-
nologie.“ (Kap. 3.) 

 

Papež také upozorňuje na to, že 
vztah mezi krizí životního prostředí 
a krizí sociální je propojený. „Mluvíme-li 
o „životním prostředí“, máme na mysli 
také jeden zvláštní vztah, totiž ten mezi 
přírodou a společností, která ji obývá. 
To nám brání považovat přírodu za ně-
co od nás separovaného nebo za pou-
hý rámec našeho života. Jsme v ní za-
hrnuti, jsme její součástí a prostupuje 
námi. Neexistují dvě oddělené krize, 
tedy krize životního prostředí a sociál-
ní, nýbrž jedné a komplexní sociálně-

environmentální krize.“ Kromě přírodní-
ho dědictví existuje historické, umělec-
ké a kulturní dědictví, které je rovněž 
ohroženo. (Kap. 4). Encyklika nahlíží 
také na možnosti řešení všech těchto 
problémů. Apeluje na to, že pouhá ana-
lýza problémů nestačí, ale je nutné vést 
dialog a vzájemně si naslouchat. Podle 
Františka je třeba dohoda na spravová-
ní celého spektra globálních problémů, 
jelikož ochrana životního prostředí se 
nedá zajistit za použití pouhých finanč-
ních kalkulací. (Kap. 5.) 

 

Závěrečnou kapitolu pak papež začí-
ná slovy: „Mnohé věci musí změnit svůj 
kurz, ale především lidstvo potřebuje 
změnu. Chybí vědomí společného pů-
vodu, vzájemné příslušnosti a budouc-
nosti sdílené všemi. Toto základní po-
vědomí by umožnilo rozvoj nových pře-
svědčení, nových životních postojů 
a stylů. Vyvstává tak velká kulturní, 
duchovní a výchovná výzva, která 
v sobě zahrnuje dlouhé obrodné proce-
sy.“ 

Jak tuto výzvu  
přijmeme my? 

 

(Zdroje: Encyklika Laudato Si'; Tisko-
vé středisko ČBK : Laudato Si' : stručný 
průvodce). Celé znění encykliky lze 
najít na internetu nebo v knižní podobě. 

jb (Bronislava Jakoubková) 
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Eucharistická hodina je název pro duchovní společen-
ství adorátorů arcidiecéze olomoucké, které bylo založe-

no otcem arcibiskupem u příležitosti Diecézního eucharistického kongresu.  
Společenství je svěřeno pod ochranu svatého Jana Sarkandra a navazuje na his-
torická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala 
již v barokní době. 
Cílem společenství je růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Jeho členové 
se proto snaží prožít s Pánem Ježíšem u svatostánku půl hodiny týdně 
(minimálně však jednou měsíčně) v tiché modlitbě, ale také se mu snaží sloužit 
v potřebných. Tato služba v potřebných, která by měla také zahrnovat půl hodiny 
týdně, nejčastěji začíná doma u rodiny, ale může se rozvíjet i v dobrovolnické 
službě Charity či farnosti.  
Do společenství jsou zváni všichni věřící, ať dospělí, mládež či děti, ale také ne-
mocní, kteří mohou adorovat na dálku ze svého lůžka. Ve Vlčnově je prozatím 17 
aktivních členů, kteří svou půlhodinu před svatostánkem netráví pouze při stře-
deční adoraci, ale také například před začátkem mše svaté. Členství je spojeno 
s možností získání plnomocných odpustků, a to za každou půlhodinovou adoraci 
před svatostánkem a splnění obvyklých podmínek. Členové společenství považují 
za své hlavní svátky slavnost Božího Těla, adorační den farnosti a bdění v Getse-
manské zahradě a u Božího hrobu a začátkem každého měsíce je za ně sloužena 
otcem arcibiskupem mše svatá.  
Společenství je neustále otevřené a budete-li se chtít stát jeho členy, bližší 
informace žádejte u otce Ladislava. 

Zpracováno podle členské knihy  Eucharistická hodina 
jb 

Eucharistická 
hodina 
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KUCHAŘKA NEJEN NA VÁNOCE 
RECEPT NA POKOJ V SRDCI 
1 tunu pochopení 
2 hrsti tolerance 
1 šálek vděčnosti 
na špičku nože upřímnosti 
půl světa lásky 
Tyto ingredience postupně přidávat 
do koloběhu našeho života tolik, do-
kud nedostaneme štěstí a pokoj. 

RECEPT NA POKOJ  
S NADŘÍZENÝMI 
Základem je 1 kg pokory 
3/4 poslušnosti 
stejné množství pochopení 
V hrnci rozpustíme 25 dkg otevře-
nosti a za neustálého míchání po-
stupně přidáváme 15 dkg upřímnosti. 
Vyšleháme 7 dcl odpuštění a opatrně 
vmícháme do celé směsi. Upečeme 
v troubě vyhřáté láskou a posypeme 
jednotou. Podáváme s modlitbou. 

RECEPT NA POKOJ DOMA 
1 kg sebezapření se promíchá s 1 kg 
ochoty ke spolupráci. 
K tomu se přidá 1/2 kg poslušnosti 
k Božím přikázání a dolijeme několik 
litrů sebeovládání. 
Přidáme 5 lžic odpuštění, posypeme 
trochou modliteb a dáme péci do zpo-
vědnice. 
Péct pozvolna nejlépe na první pátek 
a duše je plná pokoje. 

 

kolem sebe pohodu a lásku, aby už nebylo tolik zloby 
aby tolik netížila břemena bolestných křivd, 
důvěru a víru, kde trýzní chmury pochybností, 
naději, kde se plíží zoufalství a skleslost, 
hřejivým slovem útěchy, kde je zármutek a bolest,  

MALÁ ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ  
ANEB ABY BYLY VÁNOCE RADOSTNÉ A NOVÝ ROK ŠŤASTNÝ 
ROZSÉVEJME 
POMÁHEJME, 
POSILUJEME 

OŽIVUJME 
POTĚŠUJME 

BUĎME SVĚTLEM VŠUDE, KDE JE TMA! 
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KDY JSOU VÁNOCE? 
Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha  

a v Něm bratry,  
ten den jsou VÁNOCE… 

 

Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud  
podat ruku tomu, kdo tě urazil,  

toto vnuknutí jsou VÁNOCE… 
 

Když v kostele, doma nebo na pracovišti  
pocítíš nutnost zamyslit se nad tím,  

jak se chováš k Bohu, k rodině, k druhým,  
ten okamžik jsou VÁNOCE… 

 

Když se setkáš s člověkem, kterému je třeba pomoci  
a ty to uděláš, 

ten okamžik jsou VÁNOCE… 
 

Když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, 
komu selhává hlas a nemá sílu, 

ty hodiny jsou VÁNOCE… 
 

Když vychováš své děti, aby se zříkaly drahých hraček,  
abyste mohli pomoci tomu, kdo je v nouzi,  

tento postoj jsou VÁNOCE… 
 

Když jsi ochoten darovat sebe Pánu, který trpí  
v lidech druhých, opuštěných, nemocných,  

pak jásej radostí: 
ŽIJEŠ VÁNOCE… 

 

 

Jestliže však zjistíš, že tento celý svět dobra  
tě zanechává lhostejným a že nejsi schopen  

myslet na nic jiného než na sebe a své zájmy,  
pak se už neusmívej: 

 
 

VÁNOCE od tebe odešly! …  
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Biblický seriál na téma: 

Buďte vnímaví pro Boží slovo,  
které do vás bylo vloženo 
jako semeno a může vás  
zachránit. (srov. Jak 1,21) 

 

Boží slovo má v sobě možnosti, které 
nelze předvídat 
 

Boží slovo má v sobě potenciál, který ne-
můžeme předvídat. Evangelium mluví 
o semenu, které po zasetí vyklíčí a roste 
samo od sebe (srov. Mk 4,26-29). Křesťané 
ať přijmou tuto neuchopitelnou svobodu 
Slova, jež je účinné velmi odlišnými forma-
mi, které často unikají našim předpovědím 
a rozbíjejí naše schémata. Náš Bůh totiž není Bohem zvyklostí, on je Bohem pře-
kvapení. 
 

Boží Slovo nám umožňuje, aby náš život byl plodný 
 

Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. Jeho Slovo nám totiž dává růst a umožňu-
je nám, aby náš život byl plodný i v těžkostech. Jako déšť a sníh svlažuje zemi a 
působí, že může rodit, tak je tomu i s Božím slovem v našem životě (srov. Iz 55,10
-11). To, čím je pro tělo kojence mléko, je pro lidského ducha Boží Slovo: Slovo 
Boží nám umožňuje růst ve víře. 
 

Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 
 

Život nás někdy zraní a my se obracíme k Božímu plánu zády, vzdalujeme se Bo-
hu. Jsi-li ale zarmoucen, vezmi si Boží Slovo! Jsi-li na dně, chop se Božího Slova. 

KDY VZÍT DO RUKOU PÍSMO SVATÉ 
Jsi-li na dně,  
chop se Božího Slova 
(Papež František) 



Jákob—doba adventní a vánoční 2015 13 

Boží Slovo nás naplní silou a radostí! 
 

Proč číst bibli? 
 

Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia! Proč? Abychom se 
ho naučili nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen 
právě ve svém slově, ve svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nachá-
zím Krista. Zvykněte si proto denně číst jednu i maličkou pasáž z evangelia a stá-
le s sebou noste nějaké vydání evangelia, abyste jej mohli číst. 
 

Papež František (sestaveno z textů: Evangelii gaudium 22 a promluv z 20.1.2014; 4.5.2014; 
1.9.2014; 11.1.2015 a j.) Redakčně upraveno. 

 

Protože věříte, ukazují se na vás účinky Božího slova 
 

Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo,  
vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako  

slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte,  
ukazují se na vás i jeho účinky. (1 Tes 2,13) 

 

Převzato z webu vira.cz 

Liturgické texty na dobu adventní 
 1. čtení Žalm  2. čtení Evangelium 
ne 29.11. Jer 33,14-16  Zl 25(24)  1Sol 3,12-4,2  Lk 21,25-28.34-36 
po 30.11. Rim 10,9-18  Zl 19(18)   Mt 4,18-22  
út 1.12. Iz 11,1-10  Zl 72   Lk 10,21-24  
st 2.12. Iz 25,6-10a  Zl 23   Mt 15,29-37  
čt 3.12. Iz 26,1-6  Zl 118   Mt 7,21.24-27  
pá 4.12. Iz 29,17-24  Zl 27   Mt 9,27-31  
so 5.12. Iz 30,19-21.23-26  Zl 147   Mt 9,35-10,1.5-8  
ne 6.12. Bar 5,1-9  Zl 126(125)  Flp l,4-6.8-11 Lk 3,1-6  
po 7.12. Iz 35,1-10  Zl 85   Lk 5,17-26  
út 8.12. Gn 3,9-15.20  Zl 98(97) Ef 1,3-6.11-12 Lk 1,26-38  
st 9.12. Iz 40,25-31  Zl 103   Mt 11,28-30  
čt 10.12. Iz 41,13-20  Zl 145   Mt 11,11-15  
pá 11.12. Iz 48,17-19  Zl 1   Mt 11,16-19  
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pokračování 1. čtení Žalm  2. čtení Evangelium 
ne 13.12. Sof 3,14-18a  Iz 12  Flp 4,4-7  Lk 3,10-18  
po 14.12. Nm 24,2-7.15-17a  Zl 25   Mt 21,23-27  
út 15.12. Sof 3,1-2.9-13  Zl 34   Mt 21,28-32  
st 16.12. Iz 45,6b-8.18.21b-25 Zl 85   Lk 7,19-23  
čt 17.12. Gn 49,1a.2.8-10  Zl 72   Mt 1,1-17  
pá 18.12. Jer 23,5-8  Zl 72   Mt 1,18-24  
so 19.12. Sd 13,2-7.24-25a  Zl 71   Lk 1,5-25  
ne 20.12. Mich 5,1-4a  Zl 80(79)  Zd 10,5-10  Lk 1,39-45  
po 21.12. Pis 2,8-14  Zl 33   Lk 1,39-45  
út 22.12. 1Sam 1,24-28  1Sam 2   Lk 1,46-56  
st 23.12. Mal 3,1-4.23-24  Zl 25   Lk 1,57-66  
čt 24.12. 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Zl 89   Lk 1,67-79  
 

Misijní aktivity v době adventní 

Adventní dílničky 
sobota 12. prosince 2015 

ve 14.00 hodin  
ve farní učebně 

(pastelky s sebou) 
 
 

Misijní jarmark 
3. neděle adventní 
13. prosince 2015  

po obou mších svatých  
 

výtěžek z prodeje  
poputuje na aktivity  

Papežského  
misijního díla dětí 

 

Předem děkujeme 
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Hvězda pro Ježíška 
Vánoce jsou oslavou narození Božího 
Syna Ježíše Krista. Už jste děti přemýšle-
ly, co připravíte Ježíškovi k narozeninám? 
Ne? Nebuďte z toho smutní, protože na 
přípravu dárku pro Ježíška máme celou 
dobu adventní. To znamená čtyři týdny, 
jak nám napovídají čtyři adventní svíce 
na adventním věnci doma nebo v koste-
le.  
 

Určitě si přejete, aby váš dárek pro Je-
žíška byl krásný a nejlépe i zářivý. A co 
víc může být zářivějšího než hvězda, která 
dokázala přivést i Tři krále do chudé stáje 
v Betlémě. My Ježíškovi rovnou takovou 
hvězdu vytvoříme a s ní se přijdeme Je-
žíškovi poklonit při Živém betlému v ne-
děli 27. prosince, kdy současně slavíme 
Svátek Svaté Rodiny. 
 

V kostele si vezmi základní list s hvězdou, 
na kterou se postupně během adventu bu-
dou nalepovat střípky obrázku. Na každý 
den je u každého „střípku“ také biblický citát 
pro rozjímání, povídání a jiné další využití 
k hlubšímu prožití adventní doby. Tyto 
„střípky“ budete dostávat postupně po rorát-
ních a nedělních mších svatých.  
Na Štědrý den si hvězdu pěkně vybarvěte 
a s rodiči ji můžete i upravit - přidat jí ocas, 
aby vypadala jako kometa anebo ji připevnit 
na špejli. 

Adventní příprava  
pro děti i celou rodinu 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ 
PONDĚLÍ  - večer v 18.00 hodin 
PÁTEK - večer v 18.00 hodin 
SOBOTA -  ráno v 6.30 hodin 

BUDEME POTŘEBOVAT 
 

děti: 
lepidlo, nůžky, pastelky 
materiál k dokončení 
hvězdy - 
špejle, 
ozdob-
ný papír 
atp.  
 

dospělí: 
Písmo Svaté 
každý den chvilka na krátké 
rozjímání s dětmi 



Rodiny mohou během adventu připravit s dětmi hvězdy a přinést je Ježíškovi. 
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ŽIVÝ  
BETLÉM  

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU 

NEDĚLE 27 .  PROSINCE 
v  15 .30  HODIN  

v  prostorách u  kostela  

Výsledky soutěží 
Děkujeme všem, kteří jste se za-
pojili do soutěže o panoramatic-
kou fotografii našeho kostela 
(18 x 60 cm). Všechny odpovědi byly správné. Z nich jsme tedy v redakci vyloso-
vali dva výherce: 
paní Zpěváková 1088 a paní Kozůbková 1087 
Gratulujeme! Fotografii si vyzvedněte u P. Ladislava. 
Kdo jste nebyli vylosováni nebo jste se soutěže nezúčastnili, máte možnost si fo-
tografii objednat vzadu u zpovědnice. 
 
Horší to bylo s naší scholou, která ve své soutěži odevzdala jen jednu jedinou 
odpověď. Byla správná, a tak se stává výhercem. Tímto tedy gratulujeme Terezce 
Pešlové k získání CD křesťanské skupiny For King & Country. 
Všem ostatním přejeme více sil a chuti se něco dozvědět a o něco se snažit. 

 



Kronika farnosti 
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Do Božích rukou jsme odevzdali 

Marie Jančová; 139 

Petr Pavelčík; 831 

Františka Zemková; 870 

Jiřina Koníčková; 546 

Antonín Pavelčík; 386 

Marie Bachůrková; 763 

Ludmila Křapová; 171 

Antonín Mikulec; 31 

František Moštěk; 439 

Do společenství církve jsme přijali 
Anna Mikulcová 

Keila Veronika Sládková 
Filip Křapa 

Vendula Marie Opravilová 
Stela Marie Martišová 

Amálie Marie Hrbáčková 
Veronika Crlová 

Marek Dacík 

Svátost manželství uzavřeli 
Petr Blaha a Marcela Ungerová 
Libor Křapa a Renáta Kuželová 

Vít Gabriel a Ludmila Kašpaříková 
Roman Pešl a Jana Kadlčková 
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Program 
  Nemocné k návštěvě před Vánocemi nahlaste, prosím, v zákristii 

do 2. neděle adventní. Termín návštěvy bude upřesněn. 
 pondělí 30. 11. 
 18.00 hodin První roráty 
 19.00 hodin Přípravné setkání prvokomunikantů a jejich rodičů 
 pondělí 7. 12. Oslava slavnosti P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 středa 9. 12. 
  Po mši svaté zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí 
 čtvrtek 10. 12. 
 10.00 hodin Mše svatá v Charitním domě 
 sobota 12. 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 13. 12. 3. neděle adventní 
  Misijní jarmark (po každé mši sv. nabídka dětských výtvorů 

z adventních misijních dílen) 
 pátek 18. 12. 
  Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemoc-

ných bude upřesněna v ohláškách) 
 čtvrtek 24. 12. Štědrý den 
 23.00 hodin Mše svatá půlnoční 
 pátek 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 
 sobota 26. 12. Svátek sv. Štěpána 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
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 neděle 27. 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 28. 12. Svátek sv. Mláďátek 
 18.00 hodin Mše svatá 
 středa 30. 12. Šestý den v oktávu Narození Páně 
 10.00 hodin Mše svatá v Charitním domě 
 čtvrtek 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 
 pátek 1. 1. Slavnost Matky Boží, P. Marie 
  Závazný zasvěcený svátek 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 středa 6. 1. Slavnost Zjevení Páně 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 
 sobota 9. 1. Sobota po Zjevení Páně 
 8.00 hodin Mše svatá s žehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky 
 17.00 hodin Vánoční koncert: HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica 
 neděle 10. 1. Svátek Křtu Páně 
  Poslední den doby vánoční 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošť-
ková a Bronislava Jakoubková 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 

Program 



 

FOTOseriál 
MODLI SE A PRACUJ 

Karle, proč se společně 
alespoň nepomodlíme?! 

Karel je tak zaneprázdněn kaž-
dodenní prací, že nemá čas na 
rodinu ani na Pána Boha. 

Nedělní cesta na nákup je už pro Karla poslední 
kapkou… a upadá do mikrospánku. 

Karle, POZOR!  

Honza je v šoku, 
když vidí, co se stalo. 
Naštěstí má telefon. 

Potřebujeme 
lékaře... 

Jak se to 
mohlo stát?! 

Budou 
v pořádku. 

Karel už ví, že 
právě Bůh a rodi-
na jsou s ním 
v každé chvíli. 
Už ví, že je čas na 
práci a čas na 
modlitbu a odpoči-
nek. 

Děkuji ti, Pane, že jsi 
stále se mnou.  


