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Dělali bychom větší pokroky v lásce k Bohu,
kdybychom se v lůně jeho lásky nejprve nasytili láskou k bližnímu.
sv. Řehoř Veliký

Drazí přátelé,
čas rychle běží a po krátkém zastavení nad
památkou našich blízkých zemřelých vstupujeme do
bezprostřední přípravy na Vánoce. Toto období se
svou komercionalizací změnilo z období ticha a takového temna, kdy den je velice krátký, na období
předvánočního shonu a nějaké podvědomé touhy
dopřát si co nejvíc luxusu. Samozřejmě nikdo nechce
obírat zvláště naše děti o radost z toho, co je
s Vánoci spojeno, ale spíš bychom měli
nechat zaznít hlas Jana Křtitele:
„Připravte cestu…“
Co to znamená v praxi připravit
cestu? Víte dobře, jak nás v dnešní
době zlobí, když se musíme někde
dostat po nekvalitních cestách, když
nám chybí dálnice a my musíme
čekat v kolonách a ztrácet čas.
Připravit cestu proto znamená
uvolnit prostor tomu, co ode mě chce
Bůh. Nabídnout sebe jako nástroj v
Božích rukách. Přesně tak, jak to udělala hlavní
postava adventu - Panna Maria. Přijala Boží nabídku
a sama vložila svůj osud do dějin spásy, které vedl
Bůh. Proto si naše prožívání adventu jaksi vyžaduje
zastavení se a schopnost hluboké sebereflexe, to
znamená kladení si důležitých otázek o sobě. Jak
můžeme konkrétně prožít docela málo dnů, které nás
přivedou k slavení Narození Krista?
Advent byl vždycky obdobím společenství. Skončily
práce na polích a zima a krátký den dávala lidem
možnost být spolu. Dnes se samozřejmě způsob

života změnil, ale to neznamená, že nadále
nepotřebujeme společenství. Proto je velice důležité
to společenství vytvořit, a to hlavně v rodinách.
Využijme chvíle, kdy můžeme se svými drahými
strávit čas a hlavně ho naplnit něčím hodnotným.
Zkusme na chvíli vypnout televizi a počítač a třeba
spolu péct perníky a přitom mluvit a poselství Vánoc.
Zapalme si svíci na adventním věnci a pomodleme se
společně krátkou modlitbu a přečtěme si něco
z Bible, anebo nějaký krásný příběh, který
nás poučí. Nezapomeňme děti vzít na
roráty. Já vím, že se někdy těžko
vstává tak brzy ráno, ale společenství na mši a u snídaně je pro děti
skutečným zážitkem a radostí.
Vánoce mají být svátky pokoje
a dobrých vztahů. Je tu ještě jedná
velice důležitá věc, a to je osobní
smíření s Bohem a mezi sebou
navzájem. Myslím, že je teď skvělá
příležitost urovnat vztahy a najít
nové cesty. Mezi námi je tolik chladu. Naše farnost je
tolik zasažena kdejakými spory, záští, nenávisti,
neschopností odpustit a najít cestu. Nedokážeme
prožívat radost z Krista, pokud nenajdeme cestu
smíření a odpuštění, a to je možné jenom tehdy, když
uznám také svou chybu a s pokorou předstoupím před
Boha.
Přeji Vám všem požehnané dny adventu a přípravu,
která nás posune blíž Kristu.
o. Marian

www.faslavicin.cz
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K Adventu 2018
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže
Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím. Při tom nemáme
myslet jen na misie v zahraničí, ale i na ty v nejbližším okolí.
V adventním čase se připravujeme na příchod Spasitele. Pokusme
se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých
srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem
nás.
Rád bych upřímně poděkoval všem rodinám, které často zvou
Pána Ježíše do svého středu jako vítaného hosta, které se
společně modlí a společně chodí do kostela, kterým záleží na
náboženské výchově dětí, a kde se taky společně snaží Bohu líbit.
Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kněží,
že mnohé děti dnes nechodí do náboženství proto, že nemají čas,
že mají moc kroužků. Ministranti nemohou přijít ani jednou týdně ve
všední den ministrovat a děvčata zazpívat žalm, protože jsou moc
unavení ze školy. Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí
dětem dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně peněz. Ale o tyto
rodiny si dělám vážné starosti.
Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná
spása? Žádný z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo
štěstí, nebo skončily ve věčném zavržení.
Bojím se ale, že někteří rodiče se tak soustřeďují na pozemské
štěstí dětí, na svou kariéru, či budoucí kariéru dětí, že zapomínají
na věčnost. Přitom přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti či
věčnosti, ale současnosti. Ani dobrá výchova se nemusí vždy
podařit, ale pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to
nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, že se tak zvaně
spustí se špatnými kamarády. Odborné průzkumy ukazují, že za
problémy s bulimií či anorexií, za užíváním drog, alkoholu, i za
jinými závislostmi mladých často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká
chyba v rodině, ve vztazích, ve výchově.
Využijme letošního adventu k tomu, abychom si ujasnili své
hodnoty a případně změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po
které dosud jdeme, nevede k tomu pravému cíli. Někdy zjistíme, že
dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, než
z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí
a bezpečí kvůli rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou

POSELSTVÍ NEMOCNÝM
Milí nemocní přátelé,
advent a Vánoce jsou období, která nám připomínají události ze
života Pána Ježíše, ve kterém hraje pochopitelně podstatnou roli
jeho maminka. Tyto události, ve kterých poznáváme, že Pán Ježíš
nám byl podobný ve všem, kromě toho, že se nedopustil žádného
zla, si oživujeme v růženci. Přečtěte si, co o růženci píše v knize
Setkání s Marií Guy Gilbert – kněz pařížského podsvětí.
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova
života, které prožívá také jeho Matka. S růžencem můžeme
rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě
jeho Matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost
s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.
Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých
okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. Mějme
stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv
a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas, Maria…“ Jednou
z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné
modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“.
Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas, Maria“
soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš
v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak

lásku obou rodičů. Jiné dítě bude
šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se
mu naučit každý, kdo se nechá
vychovávat Bohem.
Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě
dnes neslyší, protože v neděli v kostele
nejsou. Proto prosím vás přítomné:
Myslete na rodiny vašich přátel, či rodiče
spolužáků vašich dětí a pokuste se s nimi
promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si
s nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude
třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol. Jestli
někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to
radostnější.
Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno a kdysi
i křesťansky vychováno, ale pak se vzdálili… Po letech by se
i vrátili, kdyby je někdo pozval do farního společenství, přivedl do
kostela či doprovodil ke svátostem. Považujte za svou křesťanskou
povinnost se o ně zajímat a pomoci jim. I to jsou misie. I to patří
k adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí
kolem vás. Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou
poslaní hlásat evangelium a dělit se o dar víry s těmi, kteří víru
nemají. Letošní advent prožijme v duchu misionářského poslání
a začněme ve své rodině.
Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je tajemstvím lásky.
Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou.
A pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Kde
láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny musejí čerpat
tam, kde je zdroj lásky. Bůh ji vyprojektoval jako mistrovské dílo
lásky, jako znak, symbol a typ každého jiného záměru. Pokud On
rodinu vytvořil láskou, také On ji může láskou uzdravit. Pokud
v srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se neřešitelné
problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a nemusejí se
oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává krásnou,
sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“
K pravému misijnímu snažení po celý advent Vám ze srdce
žehná

arcibiskup Jan

uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa
k zemi. Je to povznesení tvého srdce
k Bohu, který ví lépe než ty, co
potřebuješ. Bůh vždycky vykonal velké
věci s malými a bezvýznamnými.
Nedává přednost „hrdinům“. V televizi
vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled,
jak překonávají všechna nebezpečí
a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací
prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani
prachatý, ani svalnatý, mimořádně
inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak!
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky
k dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou
říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková.
A taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi
chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii!
Mons. Bohumír Vitásek,
biskupský delegát pro pastoraci nemocných

Aktivní duchovní život nám pomáhá věřit v naše vlastní klady a dary.
Podpora věřícího společenství nám pomáhá v těžkých časech.
Zapoj se také do jeho činnosti. Pomáhat ostatním nám připomene, kolik toho můžeme sami nabídnout.
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Výstavba kaple ve Slavičíně – Hrádku, z.s.

ČO 270 52 907, tel.: 775 709 773, 732 548 595
Výstavba probíhá z finančních příspěvků občanů,
firem a města. Tel.: 775 709 773,

Příspěvky je možno zaslat na sbírkový účet
č.: 245743398/0300 nebo pošt. poukázkou na adresu:
Výtavba kaple z.s., Mladotické nábřeží 419, 763 21 Slavičín

Členové spolku „Výstavby kaple Slavičín - Hrádek“ chtějí informovat o využití finančních prostředků, které byly získány za účelem
výstavby od počátku záměru a byly použity i na dokončení hrubé
stavby včetně pilířů. Celkově proinvestované náklady do této doby
činí 3 850.000,- Kč.
Především chceme poděkovat všem přispívatelům jako je město
Slavičín, firmy NTS Prometal, TVD, Intec, Ekofiltr, soukromý
zemědělec J. Zemánek, RK FOBOS a řada dalších drobných
subjektů vč. příspěvků od soukromých podnikatelů a občanů
našeho regionu, dokonce i mimo něj. Rovněž si vážíme příspěvků
do pokladničky v hrádecké kapli v kostele sv. Vojtěcha a sv. Cecílie
ve Slavičíně a drobných darů věřících při mši v DPS Hrádek.

Děkujeme za odborně provedenou práci I. etapy firmou „ Stavby
4K“ a v II. etapě velmi náročných a složitých stavebních prácí
společností FISS GROUP vč. dobré spolupráce s firmou DFH
EGON, Vývařovnou Slavičín - Hrádek, Elektro Chmela, rodiny
Dufkových, Osadního výboru Hrádek atd. Jsme si vědomi, že bez
Boží pomoci a součinnosti všech, kteří nás podporují, bychom
nedosáhli dokončení hrubé stavby. Další plány do budoucnosti se
týkají zhotovení střešní konstrukce z lepených vazníků, které bude
opět závislé na finančních prostředcích a nelze tuto práci zadávat
etapově, zakázka musí být kompletní.
Ještě jednou děkujeme všem podporovatelům našeho záměru
a přejeme krásné vánoční svátky, Boží požehnání a přízeň i v roce
2019.
Za členy spolku Vlasta Mudráková

RESTAUROVÁNÍ KAZATELNY

Maria nás učí říkat Bohu „ano“

Dne 19. listopadu 2018 byla kazatelna z kostela
sv. Vojtěcha a sv. Cecílie demontována a odvezena
k restaurování, které bude provádět MgA. Kateřina
Čiháková Myšková v ateliéru v Chlumci nad Cidlinou.
Restaurování bude probíhat, dle závazného stanoviska
NPÚ, několik let.

V Janově evangeliu se Maria
objevuje na začátku a na konci.
Nedíváme-li se ale i na začátek,
nelze pochopit jeho konec.
Když Jan píše o svatbě v galilejské Káně, jen stručně se zmíní,
že tam byla Ježíšova matka
(Jan 2, 1). Kde je Ježíš, je i Maria.
Je vždycky s ním. Když Pán
umírá, Maria je s ním – stojí pod
křížem.
Proč je Maria stále s ním? Ne
snad aby pomáhala v přímém
slova smyslu svému Synu, ale aby
pomohla nám.
Udělejte všechno, co vám
řekne, poručí služebníkům v Káně
(tamtéž 2, 5), a vlastně nám všem. Vybízí nás, abychom ho
poslouchali a plnili všechno, co Ježíš po nás chce. A říká to
nejen slovy: celým svým životem nám jde příkladem v naslouchání a poslušnosti.
Protože Maria naslouchala Božím záměrům s jejím
životem a celým srdcem následovala jeho vůli, umožnila
Bohu spasit celý lidský rod. V Marii a skrze ni říká Bohu své
„ano“ celé stvoření a přijímá jeho dar. Jejím prostřednictvím
dostává Boží nabídka úplnou odpověď. Bez jejího souhlasu
by nemohl dialog mezi Bohem a člověkem pokračovat.
Její „ano“ nejen poskytuje Bohu příležitost nás zachránit,
ale zároveň nám dává příležitost ji následovat. Učí nás
přitakávat Bohu, jako to dělá ona, aby se spása světa stala
i naší osobní spásou.
Wilfrid Stinisen I dnes je den Boží

PODĚKOVÁNÍ

Duchovní četba a rozjímání nám pomáhá najít hlubší základ, ve kterém má zakořenit naše vlastní identita a hodnota.
Životy a četba velkých duchovních učitelů nám pomáhá si uvědomit, že i oni čelili různým protivenstvím a pochybnostem.
Vypořádali se s těžkým úkolem a to můžeš také!
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HLEDEJTE MOU TVÁŘ
„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Tato výzva k osobní
přípravě na příchod Krista zaznívá každý advent. Advent je také
dobou očekávání, dobou přípravy na Vánoce, ale také dobou, kdy se
zamýšlíme nad svým životem. Adventem také zahajujeme nový
liturgický rok. Advent nám připomínáme trojí příchod: „Přišel, přijde
a přichází.“
Přišel, to slavíme každý rok o Vánocích. „Bůh učinil to, co bylo
zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal
svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském
těle odsoudil hřích“ Ř 8,3. Boží Syn z lásky k nám skrze Ducha
Svatého přijal tělo z Marie Panny a přichází v lidském těle jako malé
bezbranné dítě, a to slavíme o Vánocích. My z lásky připravujeme
dárky pro své nejbližší, chceme je potěšit, udělat jim radost, aby
věděli, že je máme rádi. Mnohdy si vůbec neuvědomujeme, že tím
největším darem Boží lásky je Vtělení Ježíše Krista, který se z lásky
k nám stal člověkem, aby na lidském těle mohl být odčiněn hřích.
Připravme se s láskou na tento příchod, otevřeme své srdce, aby
Bůh mohl vstoupit a Ježíš se mohl znovu narodit i v našich srdcích.
Abychom mohli přijít k cíli, musíme se vydat na cestu. Cíl adventní
cesty je Božské dítě, které je příslibem radosti a naděje, je příslibem
spásy.
Přijde, připravujeme se na druhý Ježíšův příchod na konci časů
„soudit živé i mrtvé“. Proto máme být bdělí, protože Pán přijde, kdy to
nečekáme. Jak říká písmo: „Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby
mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.“ (Lk 12,35-36). Znovu
objevujeme krásu toho, že všichni jsme na cestě. Všichni se
ubíráme ke společnému cíli. Ježíš Kristus je ta cesta a také zároveň
je cíl naší pouti a pouti veškerého Božího lidu. V jeho světle mohou
také ostatní národy putovat ke království spravedlnosti a pokoje.
Tato cesta nikdy nekončí. V životě se každý z nás neustále vydává
na cestu, znovu hledá smysl vlastní existence, cíl své cesty.
Často se nám stává, že přijdeme o to, na čem jsme si zakládali.
Každá ztráta bolí, někdy tak, že se nám může zdát, že už není cesta
vpřed, že je jen cesta na dno, a žádná útěcha nám nepomáhá. Bůh
mlčí a někdy i dlouho, až ztrácíme víru a naději. Bůh nás nechává
v napětí, v našich pochybnostech. Boží čas nelze odhadnout, lze
v něj jen doufat. Musíme se vydat na cestu, nechat minulost za
sebou a s nadějí vykročit do budoucnosti, protože kdo důvěřuje,
bude bezpečně kráčet v Boží slávě. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
který tě drží za ruku a říká ti: „Nestrachuj se! Já ti pomohu.“ Tato
a podobná slova zaznívají od proroka Izaiáše.
Dnes se naopak množí „prorocké“ hlasy, které předpovídají zkázu,
zánik civilizace, katastrofy. Naše společnost se cítí ohrožena a snaží
se zabezpečit vlastními silami, protože ztratila zakotvenost v Bohu.
A právě do této situace posílá Bůh své poselství: „Nestrachuj se! Já ti
pomohu.“ Podmínkou těchto zaslíbení je vzít Boží slova vážně a žít
z nich. Adventní doba nám znovu navrací naději, která neklame,
protože je založena na Božím Slovu. Naděje neklame, protože Pán
nikdy neklame! On je věrný!
Přichází, je „blízko“, je „uprostřed nás!“ Ježíš nám dává
zahlédnout tvář Otce a tvář bratra. V každém bratru (sestře),
zejména v tom nejmenším, nejslabším, bezbranném a potřebném je
přítomen obraz samého Boha, byli jsme všichni stvořeni k obrazu
Božímu. Vidět tvář Boha v někom, kdo je nám příjemný a milý, je
jednoduché, ale vidět tvář Boha v někom, kdo je nám protivný,
nepříjemný, není jednoduché. V Žalmu 27,8 zaznívá: Mé srdce si
opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou
hledám. Hledejme Boží tvář a nacházejme ji v každém bratru
a sestře i v tom nepříjemném a protivném. Aby pro nás platilo:
„Cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, pro mne jste
učinili.“ I pro nás platí volání Jana Křtitele k obrácení: „Připravte
cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Aby Boží přísliby mohly být
naplněny, musíme se obrátit. Obrácení v Bibli znamená radikální
změnu smýšlení, a nikoliv hledání vlastních hříchů. Změna smýšlení
znamená obrácení tváře k Bohu a uvěření v jeho láskyplnou
přítomnost. A to je mnohem těžší než vypracovat výčet svých hříchů
a chyb. Ospravedlnění nedocházíme vlastními skutky, nebo svým

úsilím, ale milostí Pána. Jsme
ospravedlnění výlučně vírou v Ježíše Krista. Nikdy nebudeme moci
dostatečně děkovat za tento
nezasloužený dar Pánova přátelství, pokud neuznáme, že také
náš pozemský život a naše přirozené vlastnosti jsou dar. Advent
nám připomíná, že žijeme v čase
očekávání, že stále čekáme na
naplnění svého života v Bohu.
Advent je také dobou radostného
očekávání. „Radujte se v Pánu,
opakuji: radujte se!“ zaznívá třetí
neděli adventní. Důležité je pochopit, proč se máme radovat. Svatý
Pavel říká: „Pán je blízko.“ Jan Křtitel je právě ten, kdo se radoval už
v lůně své matky: „dítě se radostně pohnulo v jejím lůně a Alžběta
byla naplněna Duchem Svatým“ Lk 1,41. Radost ze setkání
s Ježíšem, ještě než začal mluvit, skákal radostí v matčině lůně.
Radost pochází ze setkání a z přítomnosti Božího království mezi
námi.
Jan Křtitel kázal: „Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království,
připravte cestu Páně.“ Obrátit se znamená také chtít, aby Boží
království přišlo co nejdříve a chtít připravit cestu Páně. Co máme
dělat my? Potřebujeme se nejdříve setkat s Ježíšem, prožít radost
z jeho přítomnosti, abychom byli ochotni přijmout to, co od nás chce.
Není to seznam předpisů a přikázání, které musíme plnit, ale
odpověď na jeho lásku a povolání, které jsme dostali, a to je daleko
náročnější. Když se lidé Jana ptají, co máme dělat? Jan Křtitel
zástupům odpovídá: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo
nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Je to jasné „ne“
sobectví. Celníkům odpovídá: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“
Je to jasné „ne“ korupci. Pro vojáky má dokonce dvojí odpověď: „Na
nikom se nedopouštějte násilí,“ a: „Nikoho nevydírejte a buďte
spokojeni se svým žoldem.“ První odpověď je „ne“ násilí, druhá „ne“
chamtivosti. Odpovědi Jana Křtitele jsou stále velmi aktuální. „Ne“
sobectví je výzva ke sdílení, k pomoci potřebným, chudým,
utlačeným, postiženým, nenáviděným a pronásledovaným. „Ne“
korupci je výzva k poctivosti a zodpovědnosti. „Ne“ násilí je výzva
k mírovému řešení konfliktů. „Ne“ chamtivosti a moci peněz je výzva
k boji proti chudobě a za sociální spravedlnost. Každý člověk je
Bohem chtěný a milovaný, každého Bůh oslovuje jménem,
každému chce prokazovat milosrdenství. „Buďte svatí, jako já jsem
svatý.“ Svatý je ten, kdo je tam, kde má být. My jsme mnohdy vnitřně
rozdělení, protože nejsme tam, kde máme být. Když ale pustíme
Pána do všech míst a situací, všechno se prozáří, protože On je
světlo. „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
(1J 4,8) Bůh je Otec, který nám daroval život a který nás nesmírně
miluje a největším přikázáním je milovat. Láska je naplněním
zákona. Jenom láska nám umožňuje růst v milosti, „kdybych lásku
neměl, nic nejsem.“
Panna Maria spěchá k Alžbětě, aby jí pomáhala. Jen ona je
schopna spolu s ní prožít, co je to odevzdat se Bohu. „Jsi
blahoslavená, že jsi uvěřila!“ To mohla říct jen ta, která sama uvěřila.
Ježíšova Matka pro svou čistotu jistě dobře věděla, do jakého světa
svého Syna přivede. Její čistý Syn se bude muset potýkat se špínou
zloby a nenávisti, která ho zdánlivě zničí, ale nad níž nakonec
zvítězí. Advent je období čekání na Pánův příchod a zkouškou
opravdovosti naší lásky k němu. Často se nacházíme v situaci
nevěrnosti k volání Pána. On nám ukazuje dobrou cestu, cestu víry
a cestu lásky, ale my hledáme svoje štěstí jinde. Být pozornými a být
bdělými umožňuje našemu Pánu, aby zasáhl do našeho života
a vrátil mu smysl a hodnotu svou přítomností. Pán chce, abychom
svým životem, svým srdcem byli znamením naděje pro ty, kdo
klesají na duchu nebo padají pod tíhou svých starostí, abychom byli
podanou rukou těm, kdo jsou nemocní, přívětivým úsměvem pro
toho, kdo prožívá samotu a smutek. Pán nás nikdy nepošle samy, on
je ten, kdo vždycky kráčí po našem boku. „Nebojte se, já jsem s vámi
až do skonání věků!“ Požehnaný advent.
Ludmila D.

Dobrá kniha nebo film pozvedá a zušlechťuje naši mysl a pomáhá nám, abychom znovu uvěřili pozitivním možnostem v našem životě.
Komedie nebo humoristická povídka nás rozveselí a obnoví v nás pocit pohody.
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Osvoboď se od diktatury peněz
Bohatství je jako zdraví. Jeho nedostatek způsobuje trápení, ale
jeho dostatek nezaručuje štěstí. Když si z něj člověk udělá boha,
stanou se peníze tyranem, který vysušuje srdce, ohlušuje a oslepuje. Hlavním důvodem neštěstí lidí v naší době je ten frenetický běh
za stále vyšším ziskem, to otroctví, neboť jsme na kolenou před
bohem konzumu. Naučme se zachovávat určitý odstup ve vztahu
k penězům, uchovejme si čistý svobodný prostor.
Klademe si četné otázky o vztahu k penězům? Umíme je lépe
vydávat? Máme super plat, nové velké auto, obývák zařízený
nepředstavitelnými vymoženostmi – takže už jste zbaveni
komplexů, co se týče peněz? Nevěřím tomu.
Jak si dál můžete vršit bohatství, nemyslet na druhé a nechávat si
všechno pro sebe? V našich zemích je tolik chudých: bezdomovců,
žebráků, propuštěných vězňů, lidí žijících v bídě.
Musíme najít způsob, jak ukazovat školákům, že peníze nejsou
jen něco. Právě doma se mají naučit poznávat hodnotu peněz. Když
jsem byl ještě kluk, otec a matka mi vštěpovali, že peníze mají sloužit
druhým. Výchova hraje obrovskou roli. Štěstím mého života bylo, že
jsem jako dítě vyrůstal v chudobě. Náš poklad je v našem srdci.
Tuhle myšlenku dětem zdůrazňujte, aby si na ni vzpomněly, když
bez ustání vyžadují nové věci pro zábavu. Ukažte jim, že jsou lidé,
kteří nemají ani na jídlo a žijí nedaleko od nás. Požádejte je, aby se
něčeho zřekly ve prospěch takových lidí.
Tak budou vaše děti poznávat, co peníze skutečně jsou.
Ovládají peníze svět? Bůh ví, že se peníze roztahují před našima
očima stále víc, v televizi i v novinách a časopisech. Reklama má
velkou moc. Akcionáři si spokojeně plní kapsy. Ale nemusíme si
myslet, že žijeme v tak prohnilém světě: existují četné příklady, že
určité pozitivní ekonomické iniciativy mohou pomáhat, pokud se

peníze věnují do služeb rozvoje. Hodně lidí dává svůj čas a pracuje
v různých sdruženích, syndikátech, v různých občanských hnutích,
v pastoraci. Dobrovolně věnují svou lásku a čas. Někteří lidé, kteří
mají peníze, se snaží, aby byly v daném místě dále investovány, jiní
je věnují lidskému pokroku. Velmi oceňuji podporování „fair trade“
obchodu. Princip budete znát: krámky, kde najdete výrobky
nakoupené přímo od výrobců z třetího světa, aby za svou činnost
dostávali patřičný výdělek. Je to báječná věc, protože je zdrojem
rozvoje mnoha vesnic po světě. Systém dělá velké pokroky.
Vyberete si kávu, kakao, rýži – jsou trochu dražší, ale víte, že k vám
nedošly přes prostředníky a že zisk přichází spravedlivějším
způsobem těm, kteří pracovali na jejich výrobě.
Peníze musí sloužit lásce. Bez toho nebude mír, štěstí ani
harmonie. Toužíme vlastnit stále víc. Stále pro to hledáme nějaké
důvody. Jsme vězni své touhy po komfortu. Chtěli bychom si
nechávat to, co je nám dáno, jen pro sebe. Raději se budeme na
bídu těch druhých jen dívat. Vidíme se pěkně nadřazeně nad těmi
ubohými hlupáky kolem nás. A odsuzujeme je, aniž bychom o nich
cokoli věděli.
Změňme se, zkusme žít jinak, naučme se na sebe zapomínat,
dávat ostatním, osvojme si větší otevřenost vůči druhým,
neomezenou velkorysost. Odvraťme se od snů založených
výhradně na zisku, snů o všemožných lákadlech, výdělku a výnosu.
Svět, kde platí „nejdřív-já-bližní-jsou-mi-ukradení“, zatemňuje
vesmír. Je možné žít jinak. Bližní, i když s ním nejsme zajedno, je
rozumná bytost schopná přinést do našeho života světlo.
Utopie? Ne. Rozhodnutí stále většího počtu roztrpčených lidí,
když vidí kolem sebe astronomické zisky jedněch a v ulicích
velkoměst stále více se rozšiřující bídu druhých. Každý den.
Guy Gilbert Čas žít

FOTOGRAFIE KOSTELA A HŘBITOVA Z LET 1952 A 1953

Tvé utrpení se ti možná zdá nesmyslné, dokud si neuvědomíš, že se můžeš spojit s ostatními lidmi, kteří jsou v podobné situaci.
Díky své bolesti si můžeš uvědomovat a vnímat utrpení kolem sebe.
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Aby mohly děti v životě uspět,
potřebují důvěru
Jsou matky od toho, aby svým dětem splnily všechna jejich přání?
Zdá se, že žena, s níž jsem nedávno hovořil, si to myslí. „Můj tříletý
syn je tak rozkošný,“ řekla, že mu nemůžu nic odepřít. „Jsem ráda,
že mu aspoň učitelka ve školce dovede říct ne.“ Tato matka tedy
nechce svého syna vychovávat. Chce mu být jakousi dobrou vílou.
Víly nikdy nemusí říkat „ne“. Víly jsou jen a jen od toho, aby plnily
přání.
Ale není to trošku málo? Posadit své děti do rajské zahrady, aby
měly vždycky to, co chtějí? Do zahrady, v níž je nikdy nezatěžujeme
tím, co jakožto rodiče považujeme za dobré nebo zlé či špatné? Je
strach z toho, že by matka mohla být nepříjemná, skutečně tím
nejlepším rádcem? Jistě, je pravda, že ještě nikdy nebylo tak těžké
mít při výchově vlastní názor. Dnes se móda ve výchově dětí mění
každých pár let, a mnozí rodiče proto kvůli nejistotě raději rezignují
na jakoukoli výchovu. Už nechtějí být učiteli svých dětí. Utěšují se
tím, že stačí být jim dobrou vílou.
Já se ovšem domnívám, že to nestačí, protože děti samy od sebe
nevyrostou v životaschopné a sebevědomé lidi. Potřebují rodiče,
kteří jim dodávají jistotu a oporu, aby jimi později nezmítal jakýkoli
vítr. Potřebují jasné ano a jasné ne. A především potřebují pevný
základ, aby měly naději, že zvládnou život – ať přijde cokoli.
Pro izraelský národ byla tímto pevným základem zkušenost,
kterou udělal se svým Bohem. Proto v 5. knize Mojžíšově stojí: Až se
tě tvé dítě v budoucnu zeptá, co chce Bůh od člověka, nevypočítávej
mu hned mravní předpisy. Nejprve mu povídej o velkých dějinách
svobody. Vyprávěj mu o Bohu, který neponechal člověka jeho
smutnému osudu (srov. Dt 6, 20-25).
To je úžasná odpověď. Je z ní totiž jasné, o co při výchově jde:
o pevný základ, o nějž by se mohla opřít naše chuť a odvaha k životu.
A tento základ mohou svým dětem dát jenom rodiče. Děti mají proto
právo se dozvědět, odkud my sami bereme naději a naši odvahu
a chuť k životu. A proto potřebují děti mít matky (a otce), kteří jim
nebudou pouze dobrými vílami, ale předají jim také hodnoty
a přesvědčení, aby se z nich mohli stát silní a odolní lidé.
Notker Wolf Prokletý mobil

Biblický kvíz

1. Prorok Izaiáš nazval očekávaného Vykupitele jménem
Emanuel. Co znamená toto jméno? (Mt 1, 23)
2. Jeruzalém byl a zůstává hlavním městem Židů. Co znamená
tento název?
3. Ze kterého města pocházel David a jeho rod? (1 Sam 16, 1-4)
4. Ve kterém městě žil Lazar a jeho sestry Marta a Marie?
(Jan 11, 1)
5. Na jakém pohoří zůstala stát archa Noemova, když voda
potopy opadla? (Gn 8, 4)
6. Na jaké hoře stál beránek a 144 tisíc vyvolených v Janově
Zjevení? (Zj 14, 1)
7. Která žena se smála, když uslyšela, že přes své stáří bude mít
ještě syna? (Gn 18, 12-15)
8. Kdo byl posledním prorokem Starého zákona? (Mk 1, 4)
9. Jak se jmenovala manželka Mojžíše? (Ex 2, 21)
10. Do které pelištějské ženy se zamiloval Samson, a ta ho
obelstila? (Sd 16,4)
11. Který prorok předpovídá, že se Mesiáš narodí v Betlémě?
(Mich 5, 1)
12. Ten člověk trpěl jako… (Job 2, 6-10)
13. Je starý jako… (Gn 5, 27)
14. Je chlupatý jako… (Gn 27, 11)
15. Čím byly biblické žena Šifra a Púa? (Ex 1, 15)
16. Ke které biblické postavě patří žebřík, který vede do nebe?
(Gn 28, 10-12)
17. Čím zhřešil Mojžíš, že nemohl vejít do zaslíbené země?
(Nm 20, 12)
18. Které zvíře roztrhl silák Samson holýma rukama jakoby nic?
(Sd 14, 5-6)
19. Jakou dočasnou nemocí byl postižen apoštol Pavel u
Damašku? (Sk 9, 1-9)
20. Kdo jako první zjistil, že Ježíšův hrob je prázdný?
(Lk 24, 22-23)

Vánoční bohoslužby ve Farnosti
sv. Vojtěcha a sv. Cecílie
ve Slavičíně
24.12.2018 15.00 hod. kaple Rokytnice
15.00 hod. kaple Lipová
19.30 hod. kaple Bohuslavice
22.00 hod. Slavičín farní kostel
25.12.2018 7.15; 9.15 a 11.00 hod.
Slavičín farní kostel
26.12.2018 7.15; 9.15 hod.
Slavičín farní kostel
11.00 hod. kaple Divnice
31.12.2018 14.00 hod. modlitba chval
Slavičín farní kostel
15.00 hod. mše sv.
Slavičín farní kostel
1.1.2019
7.15; 9.15 a 11.00 hod.
Slavičín farní kostel

SVÁTOST SMÍŘENÍ
ve farnostech děkanátu
Valašské Klobouky
VÁNOCE 2018

Co jíme a jak jíme, ovlivňuje naši náladu, energii i vzhled. Vyhýbej se bezmyšlenkovitému hltání nebo jídlu na uklidnění nervů.
Místo toho pozvi jiné lidi, abyste společně pojedli. Považuj jídlo za čas k příjemné konverzaci.
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Andělský sněm
Každý rok se prvního prosince, když začíná adventní čas, scházejí
andělé z Obláčkové ulice v teplé pekárně na poradu. Jako každý rok musí

dát znovu dohromady andělský chór.
Z nesčetného množství andělů se jich musí
vybrat 24, kteří pak na Štědrý večer zazpívají
vánoční koledy. Taková porada by měla mít
slavnostní ráz. Andělé se na ni hezky
vystrojí. Žehlí si šaty, oprašují si křídla
a pročesávají si vlasy. Už několik dní před
poradou jsou andělé velice rozrušení,
protože nikdo neví, kdo se stane členem
andělského sboru. Každý z nich by do něj
samozřejmě rád vstoupil, ale bude to právě
jen 24 andělů, kteří budou mít to štěstí
a budou smět zazpívat. Přesně ve 12 hodin
jsou všichni andělé na místě porady. Na stole
leží velká zlatá koule a vedle ní množství
zlatých lístků. Každý anděl, ucházející se
o přijetí do sboru, musí napsat na zlatou
cedulku své jméno a vložit ji do velké zlaté
koule, Když všichni andělé splnili tento úkol,
kouli uzavřeli a dlouho ji kutáleli sem a tam.
Jeden anděl pak začal vytahovat lístky se
jmény ven.
V tomto roce je pověřen vytahováním lístků
anděl jménem Štěpán. Bydlí v domku číslo
1 a kdykoliv opustí svůj obláčkový dům,
vezme si širokou zlatou stuhu do vlasů. To
proto, aby ho všude hned poznali. Štěpán
vytahuje cedulku jednu po druhé, předčítá
jména a připevňuje na velkou zlatou desku,
která visí v pekárně přímo nad skříňkou
s kořením. 24 vybraných andělů bude na
Štědrý večer zpívat. Tito andělé mají však
ještě další úkol. Každý z nich musí na zem
k lidem, aby jim v předvánočním čase byl po
boku. Právě v této době potřebují lidé
podporu a ochranu andělů, protože se denně
honí a štvou, až z toho přestávají mít radost,
zapomínají mluvit jeden s druhým a nedopřejí si odpočinek. Vybraní andělé rádi přebírají tuto úlohu, protože je těší doprovázet
lidi v předvánočním čase. Štěpán bude dohlížet na to, aby každý den plnil svou povinnost
ten správný anděl. Když jsou všechny úkoly
splněny, může 24 andělů na Štědrý večer
společně zazpívat.
Když se o všem domluvili, rozcházejí se
andělé domů. 24 vyvolených andělů určitě
ještě tuto noc přemýšlí, co by pro lidi na zemi
udělali, a pak spokojeně usínají.
Ingrid Biermann

Kdysi se jeden tesař pustil do stavby schodiště. Šel kolem soused, a když viděl tesaře při práci, řekl: „Jestliže mi kus daruješ, hodně mi pomůžeš,
a tvoje dílo tím neutrpí. Mohl bys mi věnovat jedno rameno schodiště?“ Tesař se poškrábal na hlavě a dal mu, oč si řekl. Soused mu poděkoval
a spokojeně odešel. Potom přišel další člověk a tesaři vysvětlil, že by pomocí několika schodů mohl získat práci a nasytit tak svoje děti. Tesař svolil
a daroval mu pár schodů. I tento muž se radostně vzdálil. A tesař pokračoval v díle. Pak se objevila chudá žena a požádala ho o kus kamene na
vyspravení díry ve zdi domu, kterou dovnitř táhlo. I tentokrát tesař souhlasil a žena šla spokojeně svou cestou. Zastavilo se u něj ještě více lidí
a on všem vyhověl. Přestože byla tuhá zima a velká bída, rozdával části schodiště, dokonce i jako otop do kamen. A své ženě řekl: „Vůbec tomu
nerozumím. Schodiště se stále zmenšuje, a přesto po něm stoupám do nebe. A pokaždé jsem mu blíž!“
- PASTÝŘ strana 7 -

… A NĚCO PRO ROZVESELENÍ …
„Jak jste si pochutnala na tom čínském jídle, paní Nováková?“
„Bylo to výborné, jen ty hůlky mi pořád leží v žaludku.“
„Jak se vám daří?“ „Sice ne tak dobře, jak bych chtěl já, ale
zdaleka ne tak zle, jak byste chtěl vy.“
„Zítra večer na koncertě budu hrát jen a jen pro tebe,“ říká
houslista své dívce. „To je od tebe hezké. Ale nezoufej, třeba tam
přijde i někdo další,“ utěšuje ho dívka.
„Moje dcera odjíždí na rok do zahraničí, aby se zlepšila ve
zpěvu.“ „To vás ale muselo stát peněz.“ „Vlastně ani ne. Na celou
částku se složili sousedé.“
Slyšel jsem, že se vaše dcera chce stát rockovou zpěvačkou.
Jaké má úspěchy?“ „Zatím obrovské, už jsme koupili lacino dvě
sousední chalupy!“
Manželka volá do práce. Manžel zvedne telefon a povídá jí:
„Drahoušku, promiň, ale mám tu strašný frmol, nemůžu si teď
povídat.“ „Ale já pro tebe mám jednu dobrou a jednu špatnou
zprávu!“ „Dobře… Jen chvilku… Tak jen tu dobrou, jo?“ „No, tak
ta dobrá je, že airbag funguje.“
Vyčerpaný lovec se potácí divočinou a na jedné mýtině vidí
malé tábořiště se dvěma muži sedícími u ohně. Dopajdá se k nim
a ulehčeně vydechne: „Jsem docela rád, že vás vidím… Před
třemi dny jsem zabloudil…“ „Moc se neradujte. My jsme
zabloudili před třemi týdny…“
„Potřeboval bych vybavení na hon,“ oznamuje prodavači lord
Essex. „Samozřejme, pane, žádný problém. Takže, ve druhé
etáži koupíte vybavení, co se týče oděvu, ve třetí získáte
všechno od zbraní. A až se budete vracet z honu, můžete
v přízemí nakoupit zvěřinu.“
Muž na venkovské silnici přejel tele. Tak zašel na blízký statek,
oznámil to majiteli a ptá se na cenu. Farmář povídá: „No, dneska
takové tele stojí tak šest tisíc. Ale za šest let by mělo cenu aspoň
dvacet tisíc. Takže po vás chci dvacet tisíc.“ „Dobrá. Tady máte
šek na dvacet tisíc. Je datován ode dneška za šest let.“
Nezbedův humor 4

Okřídlená biblická rčení
Chlupatý jako Ezau
Je-li někdo nápadně chlupatý nebo zarostlý, dlouho
nestříhaný nebo neholený, říkáme, že je chlupatý jako
Ezau. Je to označení člověka neupraveného, který nedbá o
svůj zevnějšek. Také jiné vazby s přídavným jménem
chlupatý nejsou zrovna lichotivé. Má-li někdo chlupatý
jazyk, je mlsný, všetečný, svými řečmi nepříjemný,
prostořeký. Pokud něco z někoho „leze jako z chlupaté
deky“, reaguje pomalu, neochotně, rozpačitě.
Když se Jákobovi a Rebece, která byla dlouho neplodná,
narodila dvojčata Ezau a Jákob, byl starší Ezau hned při
narození jiný: „Vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako
kožíšek“ (1 Mojž 25, 25). Ochlupení celého těla, které bylo
tak nápadné, mu zřejmě dodávalo tmavého zabarvení.
Odtud pak dostal jméno Ezau, které je nejspíše narážkou na
slovo, jež se nedochovalo a znamenalo asi chlupatý. Bible
o něm říká, že se usadil v pohoří Seír, což je česky Chlupatý,
Démonický.
Ve chvíli, kdy chtěl Jákob podvodně získat Izákovo
prvorozenecké požehnání, jehož se Ezau tak lehkomyslně
zřekl, působilo mu toto ochlupení potíže. Izák už zestárl
a jeho oči „vyhasly“, přestával vidět. Jedině hmatem mohl
poznat, že Jákob není Ezau. Matka to vyřešila tak, že
Jákoba oblékla do Ezauových šatů a ruce a krk mu ovinula
kůzlečími kožkami, aby Izáka zmátla. Ten sice pojal
podezření, Jákoba však nepoznal, protože jeho ruce byly
„chlupaté jako jeho bratra Ezaua“. I požehnal mu.
Podvodné Jákobovo jednání mělo kruté následky.
Jakmile Ezau zjistil, co se stalo, chtěl svého bratra zabít.
Jákob musel prchnout z domova a žít dvacet let v daleké
cizině. Oba bratři se potom smířili, avšak Jákob otce
a matku už nikdy nespatřil.
Chlupatý Ezau se nápadně lišil od svého okolí, jeho hlavní
problém však byl jinde. Spočíval v tom, že „pohrdl
prvorozenstvím“ a tím dal najevo, že si neváží milosti,
kterou dostal. Požehnání prvorozeného pro něho mělo
menší cenu než „hrst čočovice“.
Lámání chleba
Když říkáme, že došlo k lámání chleba, říkáme, že nastal
rozhodující okamžik, kdy se ukáže pravý stav věcí. Je to
chvíle, kdy vyplyne na povrch to, co bylo skryté.
K tomuto lámání chleba doslova došlo při Ježíšově
poslední večeři s učedníky. Ježíš „vzal chléb, požehnal,
lámal a dával jim se slovy: Vezměte, toto jest mé tělo“
(Mk 14, 22). Předtím mluvil o tom, že ho jeden z učedníků
zradí. Který? „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba
a podám mu ji,“ řekl Ježíš a podal ji Jidášovi Iškariotskému
(Jan 13, 26). Tak odkryl zradu, na které se Jidáš už předem
dohodl s členy židovské velerady.
Lámání chleba se tak stalo synonymem pro hodinu
pravdy. Bible navíc připomíná, že tato pravda není skryta
před Bohem, že Bůh odkrývá i to, co se pečlivě snažíme
ukrýt před druhými.
Vilém Schneeberger
Začněme u Adama
aneb okřídlená biblická rčení

Pozitivní postoj může způsobit zázraky, bez ohledu na naši situaci.
Možná, že jsi neudělal všechno dokonale, ale udělal jsi to, jak to nejlépe šlo, nebo jak nejlépe to můžeš udělat teď.
Pamatuj si, že sklenice je poloprázdná, jen když nevidíme, že je také poloplná.
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Zveme všechny děti a jejich
rodiče na nedělní

MŠE SVATÉ,
které začínají vždy
v 11 hodin
v kostele sv. Vojtěcha
a sv. Cecílie ve Slavičíně.
Tato mše je určena především
rodinám s dětmi!!!
Komu by snad vadil dětský pláč
a štěbetání, může využít mší
svatých v 7.15 a 10.15 hod.
Děkujeme za trpělivost
a pochopení.
předprodej vstupenek v Městském infocentru ve Slavičíně

Hledej hlubší smysl svého života. Modlitba a tiché chvíle tě přivádí do styku s hlubším zdrojem.
Můžeš se s důvěrou obrátit k Bohu. Jsi cenný takový, jaký jsi. Jsi milovaný takový, jaký jsi.
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KŘTY
Listopad

POHŘBY
8.11.
9.11.
9.11.

RÁDI VÁM POSLOUŽÍME UDĚLENÍM SVÁTOSTÍ
– největšího daru, který Kristus svěřil své církvi.
Protože však je k tomu třeba dobrá příprava, ohlaste se nám:
Křest dětí buď hned po narození nebo alespoň 1 měsíc před křtem.
(Křty jsou zpravidla 3.neděli v měsíci při mši svaté v 11 hodin)
Příprava na křest dospělých trvá zhruba 1 rok.
(Křest obvykle v sobotní Velikonoční vigilii.)
Zamýšlený církevní sňatek nejméně 3 měsíce předem.
Svátost nemocných udělujeme po individuální domluvě.
Možnost svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou.
ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Středa
--------15.00 – 16.00
Pátek
8.30 – 9.30
15.00 – 16.00
Pokud je P. Marian přítomen na faře, přijme potřebné rád i mimo úřední
hodiny!!!
TELEFONICKÝ KONTAKT:
Fara (úřad) :
739 245 911
Mons.P. Marian Dej (soukromé): 731 919 369
E-mail: faslavicin@ado.cz
Web: www.faslavicin.cz
Farní knihovna (na faře):
každou druhou (sudou) středu 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.30 hod.

Damian Vetrík
Lukáš Juriga
Hana Ščuglíková
Tereza Dofková
Jakub Ocelík
Radim Pošvec
Anna Fojtíková, 1941, Divnice
Vratislav Vrba, 1934, Slavičín
Irena Gottfriedová, 1932, Slavičín

ROZPIS SLUŽEB ŽEN, KTERÉ SE OBĚTAVĚ STARAJÍ
O ÚKLID NAŠEHO KOSTELA
1.12. - 7.12.

Bohuslavice

8.12. - 14.12.

Hrádek

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI
SV. VOJTĚCHA A SV. CECÍLIE VE SLAVIČÍNĚ
NE
7.15 hodin
9.15 hodin
11.00 hodin
PO, ST, PÁ
18.00 hodin
ÚT, ČT, SO
7.00 hodin

15.12. - 21.12. Chovančíková, Machů H., Humpolová st.,
Humpolová ml., Studenková A., Adámková J.
22.12. - 28.12. Rudimov
29.12. - 4.1.

Petrůvka

5.1. - 11.1.

Zupková P., Fojtíková I., Raková R., Durďáková E.,
Štěpančíková I., Šimoníková P., Koudelová L.

Myšlenky v rámečcích ve spodní části stránek jsou z knih Léčivé
myšlenky pro ustaraná srdce a Důvěřuj sám sobě –
autor Daniel Grippo.

Řešení biblického kvízu:
1 Bůh s námi 2 Město pokoje 3 Betlém 4 Betánie 5 Ararat 6 Sión 7
Sára 8 Jan Křtitel 9 Sipora 10 Dalila 11 Micheáš 12 Job 13 Metuzalém
14 Ezau 15 Porodní báby 16 Jakub 17 Malá víra 18 Lev
19 Oslepnutí 20 Ženy

„Chvalte Hospodina, všechny národy,
všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná!
Haleluja.“
Žalm 117

POZOR!
PROSINCOVÉ CHVÁLY
budou na SILVESTRA
31.12.2018 ve 14 hodin!!!
Po chválách bude MŠE SVATÁ
VIZ: www.vecerychval.cz

2.12

1. neděle adventní – cyklus C

3.12.

sv. František Xaverský

4.12.

sv. Barbora

8.12.

Slavnost Panny Marie počaté

9.12.

2. neděle adventní

bez poskvrny prvotního hříchu

13.12.

sv. Lucie

14.12.

sv. Jan od Kříže

16.12.

3. neděle adventní

17.12.

sv. Lazar

23.12.

4. neděle adventní

24.12.

Štědrý den

25.12.

Slavnost Narození Páně

POZVÁNKA NA RORÁTY
V adventu se toho děje celkem hodně. Je potřeba vymyslet
a obstarat vánoční dárky, napéct cukroví a připravit výzdobu. Na
Ježíše v tom shonu zbývá jen málo času, a to přesto, že Vánoce
jsou oslavou jeho narození. Bylo by milé, kdybychom si v adventu našli na Ježíše co nejvíc času.
Proto srdečně zveme zvláště děti a jejich rodiče na
sobotní rorátní mše svaté, které se uskuteční tyto adventní
soboty: 8. 12.; 15.12. a 22.12. 2018. Začátky této ranní mše
jsou vždy v 7 hod. Po rorátech jsou děti i rodiče srdečně
zváni na společnou snídani na faře.
A pozor!
Děti, nezapomeňte si s sebou vzít nějakou lampičku,
lampionek nebo svícínek,
do kterého se dá např. čajová svíčka.

PASTÝŘ, zpravodaj farní rodiny sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavičíně. Slouží pro vnitřní potřebu farnosti. Řídí redakční rada. Náklad 500 výtisků. Příspěvky
přijímají Jana Adámková, tel. 608 746 325 nebo 731 646 734 a Magdalena Durďáková, tel. 739 524 374. Můžete je také vložit do označené pokladničky
v předsíni kostela, která je k tomuto účelu určena. Nepodepsané příspěvky se nepřijímají. Všem pravidelným i nepravidelným dopisovatelům upřímné Pán
Bůh zaplať. Náklady na 1 výtisk činí přibližně 12,- Kč. Srdečně děkujeme za vaše finanční příspěvky. Další řádné číslo vyjde 25.12.2018 na Slavnost Narození
Páně. Uzávěrka bude v neděli 2.12.2018. Pozn. Redakce nezodpovídá za obsahy jednotlivých příspěvků. Provádí pouze jazykové a stylistické korektury.
V článcích jsou otištěny necenzurované názory, postřehy a zkušenosti našich dopisovatelů a čtenářů!
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