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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE
Drazí bratři a sestry, milí farníci,
chci vás všechny pozdravit v tomto
novém liturgickém roce. Liturgický kalendář uspořádala církev tak, abychom
v jediném roce mohli prožít nejdůležitější chvíle Ježíšova života a uvědomit
si tak jeho lásku k nám. Už při oslavě
Ježíšova narození slyšíme slova apoštola Jana: „Do vlastního přišel, ale
vlastní ho nepřijali.“ Můžeme proto
vstoupit do nového roku
s předsevzetím v žádném dni na Ježíše nezapomenout. Na to mysleme
zvláště při společné modlitbě
v rodinách.

Ježíšova rodina
Také bych rád pozdravil vás všechny,
kteří se z nejrůznějších důvodů nesetkáváte ve farním společenství. Vás,
kteří již přicházet nemůžete, ale i vás,
kteří jste svou víru odložili nebo vás od
ní někdo odradil. Všichni, kdo jsme byli
pokřtěni, jsme Ježíšova rodina.
Ale zápis v matrice nestačí. Dokonce
ani to, že chodíme do kostela. Jsme
společenství těch, kteří se natolik otevřeli Bohu, že se zřekli sebe a konají

jeho vůli. Takovou rodinu si přál Ježíš
založit. Využijme Advent k tomu, abychom tuto Ježíšovu myšlenku zase
trochu více naplnili. On se chce s námi
setkávat TADY A TEĎ. Chce, abychom
byli jeho, protože jen tak pochopíme
dobře svůj život. Položme si tedy otázku: Chci se v tomto Adventu znovu obrátit ke Kristu a znovu ho přijmout do
jeslí svého srdce, svého domova?

Písmo svaté
V listopadu jsme měli Biblickou výstavu. Třeba nás v něčem povzbudila.
Vezměme doma s dětmi Písmo svaté
a najděme chvilku na společné čtení.
Skrze slova Bible komunikujeme
s Bohem. V první fázi se ptáme Ježíše
my, jako jeho učedníci, časem se pak
začíná ptát on nás. A takto s ním můžeme komunikovat. Při rorátech půjdeme s dětmi dobrodružnou cestou do
Betléma. Na ní budeme potkávat nejrůznější adventní postavy, které děti
vezmou „do betléma“ s sebou. Každé
takové setkání s danou postavou vychází z biblického čtení adventních
dnů. Třeba právě tyto úryvky můžete
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jsem, tomu je odpuštěno.

Vlastní úmysl mše
svaté
V adventních dnech se
budou zapisovat úmysly
mší svatých na příští pololetí. Přijměme takovou mši
svatou, která je
s úmyslem za naši rodinu,
jako projev své modlitby
za živé i zemřelé. A aby
nás mohl Bůh hojně obdarovat (i skrze svaté přijímání), připravme jeho darům cestu. Nezapomeňme
na svátost smíření před
danou mší svatou – duchovně se na ni i s dětmi
či vnuky připravme.
doma vyhledat a znovu si s dětmi přečíst. Odkazy na liturgické texty celého
týdne naleznete například na webu
www.vira.cz/Nedelni-liturgie/.

Odvaha vyznat se
V Adventu bude také příležitost ke
svátosti smíření před Vánocemi. Ať už
využijeme cizích zpovědníků (9. 12.) či
pravidelný čas pro svátost smíření,
mějme odvahu bez okolků sami sebe
vložit do milosrdné Boží náruče. Člověk
má totiž tendenci se všelijak obhajovat,
že vlastně není tak špatný, že to tak
nemyslel a tak dále. Ale svátost smíření není omlouvání se a sebeobhajování. Jen ten, kdo se vyzná: Zhřešil jsem,
tady mě, Bože, máš takového, jaký

Půlnoční
Když už zde vzpomínám děti, vzpomenu také na své dětství a na léta, kdy
jsme po oslavě štědrovečerní večeře šli
jako celá rodina na půlnoční mši svatou. V naší farnosti je smutná tradice,
že děti zůstávají doma. Přitom ty starší
připravíme o zážitek, z něhož mohou
čerpat po celý život. Nebojme se vzít
na první oslavu Kristových narozenin –
na půlnoční i své děti.
Přeji krásné a obnovující prožití adventních dnů a radostnou oslavu Kristových narozenin v kruhu naší farní
rodiny
Váš P. Ladislav
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Co jsou EUCHARISTICKÉ MODLITBY II.
V rámci liturgie nás tentokrát čekají dvě témata. První je více teoretické a hodno zamyšlení, druhé je více praktické. Ale nepředbíhejme.
V prvním dílu (Jákob – Podzimní vydání 2017) jsme si vysvětlili jednotlivé části eucharistické modlitby, upřesnili, že začíná po přinesení darů prefací a končí tzv. doxologií před modlitbou Otče náš. Také jsme minule v úvodu časopisu vzpomněli, že postoj při eucharistické modlitbě je klečení (poklekneme po prefaci, po zpěvu Svatý
a povstaneme před modlitbou Otče náš).
Tentokrát se podívejme na jednotlivé eucharistické modlitby, které lze nalézt
v misálu, a na jejich použití.
Čtyři základní eucharistické modlitby
První eucharistická modlitba neboli Římský kánon vychází z nejstaršího dochovaného liturgického textu. Lze použít kdykoli, zvláště ve vánočním oktávu, o slavnosti
Zjevení Páně, na Zelený čtvrtek, ve velikonočním oktávu, o slavnosti Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha Svatého apod.
Druhá eucharistická modlitba je určena zvláště pro všední dny.
Třetí eucharistická modlitba je vhodná přednostně pro neděle a svátky.
Čtvrtá eucharistická modlitba podává souhrn dějin spásy a lze ji použít ve všedních dnech i o nedělích v liturgickém mezidobí.
Čtyři eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby
1. Církev na cestě k jednotě lze použít zvláště při mších svatých za církev, za papeže, za biskupa, za kněze apod.
2. Církev v dějinách spásy je vhodné použít při mších svatých za církev, kněžská
a řeholní povolání, za rodiny, příbuzné a přátele nebo na poděkování Pánu Bohu.
3. Ježíš je cesta k Otci se používá při modlitbě za misie, za pronásledované křesťany, za vlast, za obec atp.
4. Ježíš – znamení Otcovy lásky může být použita při mších svatých za uprchlíky,
vyhnance, hladovějící, nemocné či umírající, za milost šťastné smrti či v jakékoli jiné
tísni.
První a druhá eucharistická modlitba „o smíření“ lze použít při modlitbě za svornost, smíření, zachování míru a spravedlnosti, v době války. Také při mších svatých
o svatém kříži, o eucharistii či v době postní.
První, druhá a třetí eucharistická modlitba pro mše s dětmi jsou určeny výhradně pro mše slavené pro děti. Proto každá obsahuje určitý druh dialogu s dětmi.
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TICHO v liturgii
Proč nastává během mše ticho?
Někdo něco zapomněl nebo zaspal?
Proč to protahovat nicneděláním?
Takové otázky nás mohou během
mše svaté napadnout. Nicméně nejde
o chybu, ale o důležitý moment každého liturgického slavení. Ne nadarmo se
říká „ticho jako v kostele“. Abych mohl
lépe chápat a rozumět, musím být potichu. Abych se ve mši svaté mohl Kristu
opravdově poklonit, je potřeba tichých
chvil (zde např. spolu s klečením). Ticho je důležité přede mší svatou
(alespoň pět minut) a také po ní. Ticho
odděluje jednotlivé části mše svaté
a zavládne také před vstupní modlitbou, po slyšení Božího slova, po proměňování nebo po svatém přijímání.
Není proto nutné, aby lektor běžel
k ambonu již během vstupní modlitby
nebo se listovala píseň během tichého
díkůvzdání po svatém přijímání. I zde
má ticho svůj význam. Ticho před prv-

ním čtením (než přijde lektor
k ambonu) nám připomíná: Skončily
Vstupní obřady, nyní začíná Bohoslužba slova. Ticho po svatém přijímání je
pak určeno k tichému rozhovoru
s Ježíšem.
Podobně je tomu i mezi Bohoslužbou slova a Bohoslužbou oběti.
Skončí přímluvy a začne přinášení
darů. Doposud se tyto části prolínaly. Děti již během přímluv formovaly
špalír. Pokusme se nyní tyto úkony
oddělit. Vysílejme děti do špalíru
k přinášení darů až po skončení
přímluv. S dětmi to probereme i přímo v kostele, ale bude třeba, aby jim
to rodiče či prarodiče připomínali.
Není kam spěchat, kněz se může
posadit, dokud se děti nepřipraví.
Pokud chtějí dary přinášet zástupci
rodiny, kteří mají ten den úmysl mše
svaté, platí i nadále, ať se ke stolečku s hostiemi a vínem postaví
s malým předstihem, aby
bylo příchozím dětem jasné, že tentokrát vytvářejí
„jen“ slavnostní špalír.
Pokud nejsou přítomny
děti, stačí vyjít pro dary až
po skončení přímluv. Pokusme se uskutečnit tuto
malou, ale praktickou liturgickou změnu.
P. Ladislav
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Čtyři svíčky
Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají.
První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se
POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi,
ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“ Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo.
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka
řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem
na cestu životem, ale oni mnou pohrdají,
jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu,
abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla.
Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA.
Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě.
Vidí jenom sami sebe. Tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, že je třeba
si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo
a zhaslo.
V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo:
„Proč nesvítíte, kdo vás zhaNaděje není odpovědí na všechsl?“ A rozplakalo se. Vtom
na naše proč, ale dává nám dost
se ozvala čtvrtá svíčka
světla a síly, abychom putovali
a zašeptala: „Neboj se!
údolím stínů plni důvěry a odvahy. V životě totiž nastávají situaDokud já svítím, nic není
ce, které by nás musely přivést
ztraceno! Mé jméno je
k zuřivosti, vzpouře nebo uvrhNADĚJE! S mojí pomocí
nout do zoufalství, kdybychom
se dají i ostatní svíčky znostále znovu nezačínali s nadějí,
vu zapálit.“ Od ní pak dítě
že Ježíš je živý a je s námi.
znovu zapálilo i všechny
ostatní.
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Proč byl u jesliček oslík s volkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal
všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou
v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi
světa,“ zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se
chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš hrubý,“ odmítl
ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho
s nevinným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já.
Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko.
A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim
přinesu mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou
se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!“ „Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani
jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana,
který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu
– jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: „Ale
čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“
Z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše

Bůh se zjevuje ve skrytosti. Když chceme být světlem pro druhé, musíme nechat
Kristovo světlo, aby svítilo skrze nás. Pokud je Ježíš naším světlem, nemůžeme
ho nezjevovat světu.
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Biblický seriál
Desatero doporučení, jak číst Bibli, z Bible katolické církve pro mládež (Y-Bible) muže být také inspirací i pro nás
ostatní, kteří už úplně mladí nejsme.

Čti Bibli…

… a modli se.
Bible je Písmo svaté. Je proto dobré, když před čtením poprosíš Boha o Ducha Svatého a po čtení mu poděkuješ. Jak
se můžeš modlit? Začni jednoduše touto krátkou modlitbou:
„Tvé slovo je svítilnou mým nohám, světlem mé stezce!“ (Žl
119,105).
… a nech se překvapit.
Bible je kniha plná překvapení. I když jsi některá vyprávění už
někdy slyšel, dej jim druhou šanci. A sobě také! Bible ti ukazuje šíři a velikost Boží, která všechno převyšuje.
… a raduj se.
Bible je velkým příběhem lásky s happyendem – smrt nemá
šanci. Život vítězí. Tuto radostnou zvěst nalezneš ve všech
biblických textech. Hledej ji – a raduj se, když ji nalezneš.
… a dělej to pravidelně.
Bible je knihou pro tvůj život. Když si v ní budeš každodenně
číst, i kdyby šlo jen o jeden verš či krátký úryvek, časem ti
dojde, jaký prospěch ti tato kniha přináší. Je to jako se sportem a hudbou – jen vytrvalé cvičení dovádí člověka dále.
A když už máme trochu natrénováno, začínáme si to užívat.
… nečti příliš mnoho.
Bible je obrovský poklad. Dostáváš ho zadarmo, jako dar.
Nemusíš hned všechno vybalit. Čti tolik, kolik jsi schopen
strávit. Když tě něco obzvlášť osloví, zapiš si to a nauč se to
nazpaměť.

Jákob—doba adventní a vánoční 2017

… nikam nespěchej.
Naopak je dobré se při čtení zastavovat. Tak se můžeš zamyslet a vycítíš, co ti chce Bůh říci. Až jednou přečteš celou
Bibli, začni znova od začátku. Objevíš v ní úplně nové souvislosti.
… a měj trpělivost.
Bible je kniha plná hluboké moudrosti, občas však působí
také záhadně a cize. Nebudeš rovnou všemu rozumět. Něco
lze pochopit jen s ohledem na danou dobu a historickou situaci. Měj trpělivost sám se sebou i s Biblí. Když ti něco nebude
jasné, podívej se na kontext nebo na jiná místa, kde se mluví
o stejném tématu. Více odkazů ti poskytne třeba Jeruzalémská bible.
… a čti s ostatními.
Co ti Bible říká, můžeš sdílet s druhými. To, co v Bibli objevili
ostatní, může pomoci i tobě, abys jí lépe porozuměl. Když
mluvíš s ostatními o Bibli, dávej pozor na to, aby Boží slovo
zůstalo ve středu zájmu a abyste nesklouzli k planému žvanění. Bible nikdy není zbraní proti ostatním. Je mostem pro ty,
kdo tvoří pokoj.
… a otevři své srdce.
Bible je srdeční záležitostí. Kdo čte Bibli, nemůže zůstávat
u pouhého čtení. Bůh otevře tvé srdce. Jeho slovo se dále
píše ve tvém životě a můžeš ho slavit při bohoslužbě. Číst
Bibli s otevřeným srdcem – to je to, k čemu jsi zván.
… a vydej se na cestu.
Bible je kompasem pro tvůj život. Ukazuje ti, kudy dál. Kráčíš
po cestě svého života, ale nejdeš po ní sám. Vzpomeň si na
emauzské učedníky (Lk 24,13-35). Ježíše, který je v jejich
smutku doprovázel, nejdříve nemohli poznat. Pak se ale ptali
sami sebe: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě
mluvil a odhalovat smysl Písma?“ (Lk 24,32).
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Myšlenky pro ADVENTNÍ NEDĚLE
1. neděle adventní (Iz 63,16-64,7)
„Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že se zatvrdilo naše
srdce?“ naříká prorok Izaiáš… S pomocí této věty mohu vstoupit tím správným
způsobem do doby adventní. Jsem člověk, který zbloudil z Božích cest… a nyní
chci co nejlépe spolupracovat s jeho milostí, abych se na ně vrátil.

2. neděle adventní (Iz 40,1-5.9-11)
Často mám možná představu, že smím pozvat Boha do svého srdce teprve tehdy,
až v něm bude vše v pořádku. Ale ne: „Na poušti připravte Hospodinu cestu,
v pustině urovnejte stezky našemu Bohu.“ Mohu tedy Pána pozvat do svého života právě teď, i když možná mé nitro připomíná vyprahlou pustinu…

3. neděle adventní (1 Sol 5,16-24)
Pavel zdůrazňuje, že křesťan se má na Ježíšův příchod připravovat po všech
stránkách a s velkým úsilím – dnes bychom řekli cílevědomě. Kolik úsilí věnuji
dosažení svých vlastních (pracovních a jiných) cílů – a kolik tomu největšímu cíli:
vlastní spáse?

4. neděle adventní (2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16)
David se – jistě s dobrou vůlí – staví před Hospodina jako někdo, kdo pro něj může vykonat velké věci. Bůh ho ústy proroka upozorňuje: neobdarováváš ty mě; je
to přesně naopak! Takové vědomí je důležité i pro můj osobní vztah k Bohu.

Den Bible ve Vlčnově: Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Biblické výstavy, a také vám, kteří jste se rozhodli strávit s Bohem toto podzimní nedělní odpoledne.
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Biblické SUDOKU (nejen) pro děti
Chvalozpěv Panny Marie (Lukáš 1,46-55)
1. Seřaďte úryvky podle pořadí, jak se v biblickém textu vyskytují.
2. Čísla, která vyšla, doplňte do SUDOKU na místa písmen.
3. Vyřešte SUDOKU.

□ Abrahamovi a jeho potomkům
B □ Prokázal sílu svým ramenem
C □ A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli
D □ Ujal se svého služebníka Izraele
E □ Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení
F □ Vladaře svrhl s trůnu
G □ Svaté jest jeho jméno
H □ Duše má velebí Pána
I □ Hladové nasytil dobrými věcmi
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Adventní modlitba
Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho
života v den a dej světlo našim očím.
Podle sv. Bernarda z Clairvaux
V jedné rodině mívali na Vánoce vždy jedno volné místo. Když se děti ptaly, pro
koho je připravené, rodiče jim odpovídali:
„Pro krále.“
„K nám má přijít král?“
„Ano, jednoho dne přijde a bude našim vzácným hostem.“
„Ale jak to můžete vědět?“
„Protože jsme ho pozvali.“
„A jak víte, že vaše pozvání přijal?“
„Protože poslal své přátele, aby mu připravili cestu.“
„Jaké přátele?“
„Víru, lásku, naději, radost, krásu a pokoj. Jejich přítomnost ukazuje na královu blízkost. Když s nimi žijeme, tak nás připravují na setkání s ním. S jejich pomocí mu
budeme dobrými hostiteli a přáteli.“
Víra, láska, naděje, radost, pokoj jsou Boží přátelé, které rádi přivítáme i ve svém
životě. Dejme jim čas a prostor, ať nás mohou oslovit a proměnit. Připravujme
s jejich pomocí cestu Pánu do našich srdcí a domovů.

Advent je dobrou příležitostí
probudit v sobě touhu po Bohu
a pozvat ho do svého života.

Jákob—doba adventní a vánoční 2017

15. setkání lektorů Božího
slova v Olomouci

Setkání proběhlo v sobotu 21. října
2017 ve velkém sále kurie na Biskupském náměstí v Olomouci.
Na programu letošního setkání byla
práce s Biblí. Po úvodní prezentaci spojené s občerstvením jsme se společnou
modlitbou pustili do práce.
Úryvek z Bible byl docela náročný –
Ezdráš předčítá ze Zákona (Nehemjáš
8,1-10). Začátek patřil rozjímání, kdy
jsme naposledy četli Bibli. Po krátkých
úvahách všech přítomných jsme se spolu
s P. doc. Petrem Chalupou, ředitelem
Českého katolického biblického díla
a p an í M a rt inou P a v lí ko v ou
z pastoračního centra Arcibiskupství olomouckého, pustili do dalších otázek
a rozjímání nad daným textem. Uvažovali jsme nad tím, co nás v textu zvláště
oslovilo, čemu jsme dobře nerozuměli,
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které prvky bohoslužby obsahuje tento
text a jaký důvod měl pláč a radost při
předčítání Zákona (9. a 10. verš).
Po úvahách nad textem, který mnohé
zaujal i vlastními jmény jako Jéšua, Šerebjáš, Šabetaj a mnoha dalšími, jsme
praktickou práci s Biblí zakončili zamyšlením, jaký význam má bohoslužba pro
náš život z víry.
Poté jsme se přesunuli do katedrály
svatého Václava, kde byla odsloužena P.
Petrem Chalupou mše svatá za nás lektory, za naše farnosti a osobní úmysly.
Jelikož mezi lektory byl přítomen i kněz,
bylo možné přistoupit i ke svátosti smíření.
Po slavné mši svaté jsme se společně
vyfotografovali, a náš program pokračoval občerstvením a rozhovory nad zkušenostmi v lektorské službě.
Na konci setkání nám P. Petr Chalupa
udělil požehnání na cestu a plní dojmů
a nových poznatků jsme se rozjeli domů.
Marie Knotková a Eliška Čičelová
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Misijní KLUBKO
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle časopisu Jákob, při letošním Soustředění ministrantů a scholy se děti rozhodly založit
u nás ve farnosti Misijní klubko a stát se tak malými misionáři.
Víme už, že nadšených mladých misionářů je v naší zemi přes 2300 ve více jak
190 Misijních klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Děti se tak snaží
aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit.
Co to ale vlastně Misijní klubko je a k čemu se člen tohoto klubka zavazuje? Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla
dětí. Jejich heslem je: „Děti pomáhají dětem“ a nejen ve farnostech, ale také
v rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají Klubka, kde se
schází skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu,
jméno i své místo ve farnosti. Spojují se díky tomu s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.
Členstvím v Klubku se děti zavazují ke:
• každodenní modlitbě Zdrávas Maria za misie,
• k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho odřeknutého bonbónku týdně
• a k tomu, že budou co nejlepšími misionáři.

Děti však mohou i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze
všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, zapojovat se do pravidelných
misijních akcí, ale hlavně pomáhat chudým
kamarádům na misiích!
A jak přesně funguje Misijní klubko u nás?
Jak staré děti se do něj mohou zapojit a na
koho byste se měli v případě zájmu obrátit?
Na tyto otázky nám odpověděla vedoucí
Klubka Bohdanka Šobáňová.
Jak vlastně naše Misijní klubko vzniklo?
Naše Klubko se začalo vytvářet na letošním
soustředění pro ministranty a scholu. Setkání jsme prožívali v duchu misií.

Jákob—doba adventní a vánoční 2017
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„Procestovali jsme“
a poznali spoustu
zemí, jejich zvyky,
kulturu, ale hlavně
jejich způsob života.
Děti se taky dozvěděly více o činnosti
Papežského misijního díla dětí. A tady
právě vznikl ten nápad založit misijní
klubko. Děti se
z vlastní iniciativy
rozhodly, že chtějí
pomáhat dětem po celém světě, které se nemají tak dobře jako my.
Tak jsme se začali scházet a společně trávíme čas. Na našich setkáních vyrábíme drobnosti, které jsou určeny k prodeji na misijním jarmarku a peníze, za to
získané od vás farníků, posíláme na Papežské misijní dílo. Ale taky hrajeme hry,
děti se dozvídají, jak se mají děti v té či oné zemi, a společně si též povídáme
o tom, co děti zrovna zajímá (z oblasti církve, náboženství…). A vždy se společně
modlíme.
Scházíme se většinou v sobotu dopoledne asi jednou za čtrnáct dnů – termín
schůzky je sdělován v nedělních ohláškách. Setkává se kolem 8-12 dětí podle
možností. Naše klubko je teprve v počátcích, takže ještě není všechno úplně dokonalé, ale věřím, že se nám to časem podaří, a to i díky samotným dětem, které
jsou velmi aktivní a mnohdy si samy rády vytváří svůj program. A za to jim moc
děkuji. Doufám, že se brzy rozrosteme o další členy – malé misionáře, kteří budou
chtít tímto způsobem pomáhat dětem po celém světě a třeba upevnit nebo vybudovat nová kamarádství.
Pokud bys měl zájem i ty, nebo pokud byste chtěli v této činnosti své děti podpořit, stačí přijít ☺. Věk malých misionářů se pohybuje v rozmezí od 7 do 15 let.
Bližší informace vám ráda sdělí Bohdanka či otec Ladislav. Tímto také děkujeme
všem rodičům, babičkám či dědečkům, kteří své děti k těmto činnostem vedou a
také vám všem, kteří děti (nejen nákupem jejich výrobků, ale také modlitbou) podporujete.
Text článku Bohdanka Šobáňová a z www.missio.cz upravila bj
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KRONIKA farnosti (druhé pololetí)
Do společenství církve jsme přijali
Jakub Sedláček
Justýna Ježková
Karolína Lakosilová
Vojtěch Kašpařík
Antonín Beňovský

Svátost manželství uzavřeli
Michal Stojaspal a Lucie Pešlová
Miroslav Kovář a Lucie Pížová
Ivo Hrbáček a Lucie Uherková
Jan Peřina a Marie Mikuláštíková
Pavel Ingr a Martina Mošťková

Do Božích rukou jsme odevzdali
Anežka Nevařilová, č. p. 256
František Janča, č. p. 1117
Božena Josefíková, č. p. 848
František Nevařil, č. p. 890
Miroslav Kužela, č. p. 599
Antonín Eliáš, č. p. 297
Jarmila Vozárová, č. p. 480
Stanislav Mikulec, č. p. 180
Josef Jurčík, č. p. 338

Narodil se Kristus Pán,
ať je každý požehnán.
Ať má krásné, šťastné Vánoce,
hojnost, zdraví v novém roce.
Ať nejen když září světla
na vánočním stromě,
láska, radost, pokoj přebývá
v každém vlčnovském domě.
Co nejniternější prožití Adventu
a již předem krásné a požehnané Vánoce
celé naší farní rodině
přeje Redakční rada
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Program
Nemocné k návštěvě před Vánocemi nahlaste, prosím, v zákristii
do 2. neděle adventní. Termín návštěvy bude upřesněn.
pondělí 4. 12.
18.00 hodin
pátek 8. 12.
18.00 hodin
sobota 9. 12.
od 9.00 hodin
14.00 hodin
neděle 10. 12.

pondělí 11. 12.
19.00 hodin
středa 13. 12.
čtvrtek 14. 12.
10.00 hodin
pátek 15. 12.

neděle 24. 12.
9.00 hodin
23.00 hodin
pondělí 25. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

První roráty
Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Doporučený zasvěcený svátek
Mše svatá ze slavnosti
Předvánoční svátost smíření
Prosím, využijte této příležitosti, dobře se připravte a přijďte nejpozději v deset hodin.
Adventní misijní dílny pro děti
2. neděle adventní
Misijní jarmark (po každé mši sv. nabídka dětských výtvorů
z adventních misijních dílen)
Přípravné setkání prvokomunikantů (třeťáků) a jejich rodičů
Po mši svaté zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí
Mše svatá v Charitním domě
Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemocných bude upřesněna v ohláškách)
4. neděle adventní (Štědrý den)
Mše svatá ze 4. neděle adventní
Mše svatá půlnoční
Slavnost Narození Páně
Závazný zasvěcený svátek, začíná doba vánoční
Mše svatá
Mše svatá
Koledování u jesliček a požehnání

Jákob—doba adventní a vánoční 2017
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Program
úterý 26. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin
15.30 hodin
středa 27. 12.
7.30 hodin

Svátek sv. Štěpána
Mše svatá
Mše svatá
Živý betlém v prostorách u kostela
Svátek sv. Jana
Mše svatá

pátek 29. 12.
18.00 hodin

Pátý den v oktávu Narození Páně
Mše svatá

sobota 30. 12.
10.00 hodin

Šestý den v oktávu Narození Páně
Mše svatá v Charitním domě

neděle 31. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin
23.00 hodin

Svátek Svaté rodiny
Mše svatá s obnovou manželských slibů
Mše svatá s obnovou manželských slibů
Adorace na závěr roku

pondělí 1. 1.
7.30 hodin
9.30 hodin
sobota 6. 1.
7.30 hodin
17.00 hodin
neděle 7. 1.
7.30 hodin
9.30 hodin

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Závazný zasvěcený svátek
Mše svatá
Mše svatá
Slavnost Zjevení Páně
Doporučený zasvěcený svátek
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Vánoční koncert: HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Svátek Křtu Páně
Poslední den doby vánoční
Mše svatá
Mše svatá

Tento program obsahuje jen výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb a akcí.
Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov.
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Ingrová 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

Advent a Vánoce ve Vlčnově
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