Zápis z farní pastorační rady ze dne 18.11. 2009
Přítomni: P. Jan, Miloš Jansa, Helena Kunstová, Xenie Preiningerová,
Mirka Prokopová, Marie Šabacká, Eva Šplíchalová
Modlitba
Program na příští období:
25.11. v 16:30 h. v kostele malování lampiček (zajistí M. Šabacká)
28.11. v 16 hod. mše svatá
V 17 hod. Katolický Silvestr na faře
Přání pro adoptované děti - namalovat vánoční obrázky, nejlépe děti
z 1. třídy (do konce listopadu). Dárky se nemají posílat, ale
poukázat peníze.
Advent:
29.11. při mších sv. žehnání adventních věnců
putování sošky Panny Marie (list na zápis M. Jansa)
Od 1.12. každé úterý v 6:30 roráty (svíčky a lampičky pro děti Eva Šplíchalová)
2.12. Mikulášská nadílka po dětské mši sv. (Jednota sv. Josefa)
Vánoce:
20.12. od 17 hod. svátost smíření - cizí zpovědníci
zpívání koled v pečovatelském domě (Preiningerovi)
24.12. v 15 hod. dětská mše svatá (koledy Eva Šplíchalová)
ve 22 hod. půlnoční
25.12. ve 14:30 zpívání u jesliček
27.12. svátek Sv. Rodiny - obnova manželských slibů
v 17 hod. vánoční koncert chrámového sboru
28.12. - 31.12. a 2.1. žehnání domů (zápisový list Eva Šplíchalová)
1. - 14.1. Tříkrálová sbírka
3.1. v 11 hod. při mši sv. zahájení Tříkrálové sbírky a rozeslání Tří králů
- prosba na ochotné ženy, které by pomohly ušít nové oblečení pro 3 krále
- informace u M. Prokopové
8.1. bude P. Jan navštěvovat nemocné
Když nám chybí cíl, zabýváme se otázkou, kterou nohou vykročit.

Tajenka:
Buď dobrý
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neděle 22.11. - neděle 6.12. 2009
Předvánoční I.

Předvánoční II. Kalendář:

/Všeho už zanechat a stavět betlém/ Chvíle, kdy je ti na dotek.
Jan Zahradníček A na blížení.
Závratný čas výsostné ceny.
Každý den
A v dlaních Vánoce.
vystřihnout z papíru figurku,
slepit,
Podržet chvíli. Čistou něhu.
postavit
a radovat se,
Nepřestávat být dítětem.
že zase je nás víc.
Žít vděkem.
A mlčet slovy. Nedovedu.
Každý den
nechat se vystřihnout ze všeho
Mít. To k neuchopení.
co překáží nám jít
Rozdáním přijít k bohatství.
blíž k jeslím.
Někoho za ruce s sebou vzít. A nemilovat—kdopak smí?
Jak v nebi, tak i na zemi.
A radost nechat znít
společnou písní.
A nikdy nežít bez naděje.

 každý pátek v 16
hodin setkání ministrantů na faře
 25.11. v 16 30 malování lampiček v kostele
 25.11. příprava k
prvnímu sv. přijímání
 27.11. setkání biřmovanců po mši svaté
 28.11. mše sv. výjimečně v 16 hodin
 28.11. v 17 hod.
Katolický silvestr
na faře
 od 29.11. putování
sošky Panny Marie
 29.11. při mších sv.
žehnání adventních
věnců
Vždycky je někdo, kdo čeká.  od 1.12. v 6 30 každé
Potom se sejdeme
úterý roráty
Srdcem se dotknout člověka.
ve městě Betlémě,

2.12. mikulášská
Žít
krásné
a
snadné
je.
kde malé Dítě úsměvně spí.
nadílka po mši svaté
 4.12.bude P. Jan
navštěvovat nemocné
František Trtílek (D)otazníky, Sursum 2005

STRÁNKA 2

Milí farníci,
všechny srdečně zdravím.
Na závěr církevního roku a začátku nového se objevuje stejná myšlenka – Ježíš
je Pán a při svém druhém slavném příchodu to budou muset uznat všichni lidé.
On je alfa i omega. Své slovo splní a přijde, jak ujišťuje v závěru bible: „Ano, přijdu
brzy“. Ti, kteří přijali Kristovu lásku, odpovídají na ni, nechávají se obmýt
od hříchů jeho krví, chtějí být bezúhonní a svatí před Bohem, s touhou volají:
„Maranatha, přijď, Pane Ježíši!“. Co takový postoj od nás vyžaduje? Velkou touhu
a lásku. Neochabovat a bdít. Jako moudré panny mít v srdci olej víry a otevřenost
k Duchu Svatému. Do temnot tohoto světa svítit, aby se lidé kolem nás mohli
orientovat a dostávat odpověď, v které je pravá naděje. Noc v duších mnohých,
kteří prožívají nelásku, úzkost, smutek, zklamání nás má vyburcovat. Jsme pro
naše bližní posly naděje? Celá adventní doba nás vede ke světlu, které je ještě kdesi
v dálce, ale je pevným bodem, kterým je Ježíš. Toho očekáváme, na toho se těšíme. Opravdu těšíme? Někdo napsal: „Řekni mi, co očekáváš a já ti řeknu jaký jsi“.
Na co se těšíš? Co očekáváš? Mohu čekat na lepší postavení, na větší mzdu,
na odpočinek, uznání, pochopení, útěchu, pozornost ze strany bližních... Čekám
také na oslovení Pánem a na setkání s ním v různých formách a na definitivní setkání s ním tváří v tvář. Svůj pohled upři na Světlo, Ježíše, který
je zároveň Cestou. Nerozptyluj se zbytečně tím, co ti bere čas
a přímý pohled na Něj. Nezatemňuj, nezakrývej Světlo věcmi
a temnotou tohoto světa, ale ať, jako přibývá na adventním „MARANATHA ,
věnci světla během Adventu, ať světlo pokoje, radosti a touhy
naplňuje tvou duši. Svíce, s kterou rychle poběžím, zhasne. PŘIJĎ, PANE
Proto ta adventní výzva k zastavení se, usebranosti – nahlédnutí, jak můj plamen víry hoří a zda opravdu hoří, nebo jen doutJEŽÍŠI“
ná. Proto ta potřeba zkoumat sám sebe. Zjistit, čím plamen
dusím a čím naopak napájím. Žiji z Boha, nebo ze sebe?
Mariino fiat nám ukazuje z čeho a z koho žít. Ona uvěřila.
Její pokora a poslušnost, otevřenost Božímu slovu nezná nic jiného než: „Ať se mi
stane podle slova tvého“. Ano vůči všemu Božímu, absolutní NE hříchu. Ať nám Panna Maria pomáhá říkat ano se stejnou vírou, odevzdaností a velkodušností. Ať vše,
co během Adventu budeme konat, ať je to modlitba, půst, svátost smíření, pokání,
nám pomáhá, aby naše touha po Kristu, naše očekávání rozšiřovalo naše srdce
často se uzavírající k plnosti přijetí přicházejícího Spasitele, který chce naplnit
smutné, otupělé, bezradné, upachtěné, zklamané. Ale přes to všechno toužící
po plnosti lásky, stejně jako nitro každého z nás.
„Maranatha. Přijď, Pane Ježíši.“
K plodnému prožívání adventní doby žehná
P. Jan
Aforismy opět od Pavla Kosorina

STRÁNKA 7

Pořad bohoslužeb

Jedním z důkazů Hospodinovy dokonalosti je,
že nás nechá dělat chyby..

Den

Liturgická oslava

neděle
22.11.

Slavnost
Ježíše Krista
Krále

11 00

sv. Klement I.

18 00

na úmysl dárce

sv. Ondřej DungLac a druhové
sv. Kateřina
Alexandrijská
sv. Silvestr
Guzzolini

18 00

za rodinu Šabatkovu a zemřelé
a za Lenku Šabatkovou

17 30

za rodiče Prokopovy a duše v očistci

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Virgil

18 00

za rodiče Šulovy a přízeň

sv. Mansuet

16 00

za farníky

pondělí
23.11.
úterý
24.11.
středa
25.11.
čtvrtek
26.11.
pátek
27.11.
sobota
28.11.
neděle
29.11.
pondělí
30.11.
úterý
1.12.
středa
2.12.
čtvrtek
3.12.
pátek
4.12.
sobota
5.12.

Čas
7 30

18 00

za Pavla a Antonína Šidlovy
a snachu Irenu
za farníky
za rodiče Dubských, jejich děti
a vnoučata

7

30

za rodinu Hrdých a duše v očistci

1. neděle
adventní

11

00

za Marii Kratochvílovou a příbuzenstvo

18 00

za Marii Nedvědickou, bratra
a dvoje rodiče

sv. Ondřej

18 00

za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu
a Veselých

sv. Edmund
Kampián

6 30

za rodinu Kopečkovu, vnuka a přízeň

sv. Bibiána

17 30

za Josefa Kunta, rodiče a sourozence

sv. František
Xaverský
sv. Jan Damašský/
sv. Barbora

18 00

za kněžská a řeholní povolání

18 00

za farníky

sv. Sába

18 00

za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu
a Čamrovu
za manžela, děti a rodiče

7 30
neděle
6.12.

Bohoslužby

2. neděle
adventní

11 00
18 00

za rodiče Krejcarovy a dceru
za Karla Pudila, manželku, Marii
Polínkovou a manžela
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STRÁNKA 6

Modlitba za nového arcibiskupa
Přiblížil se termín, kdy náš současný arcibiskup kardinál Miloslav Vlk ukončí své působení
jako hlava místní církve. On sám nás povzbuzuje, abychom se naléhavě modlili a Pánu s důvěrou předkládali záležitost jmenování jeho nástupce. Připojené modlitby jsou inspirací všem, komu
tato událost leží na srdci, a jsou určeny jak k osobní, tak i společné modlitbě.

B

ože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou
Co všechno může
církev;
vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým arcibiskupem stane zaznít při bohoslužbě:
ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoš- …sedí po krabici Otce…
…ty jediný jsi sprchovaný…
tolskou horlivostí a láskou.
Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který zná své ovce a dává …trpěl pod polským pirátem
(event. pod koňským piráza ně svůj život.
Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako náš nový bis- tem)…
…i proto, šrotovnice naše
kup učil žít podle evangelia a ukazoval nám cestu k tobě.
(rozuměj – i protož,
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
orodovnice naše)…
Amen.
ane Ježíši Kriste, tys bděl na modlitbách celou noc, než jsi I některé písně mohou doznat zajímavých
ze svých učedníků vybral apoštoly.
Když pak oni měli doplnit svůj počet, opřeli se o Boží slovo změn – např. oblíbená
a v modlitbě prosili tebe, znalce lidských srdcí, abys jim ukázal cyrilometodějská:
toho, kterého jsi vyvolil. Tímto povzbuzeni ti svěřujeme jmeno- …Cyril a Metod kázali
vání našeho nového arcibiskupa a prosíme:
nám z pásu, ochranu škytli
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpo- v církve svaté mlůně (co je
vědnost.
to mlůna, mami?),
Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, který se tobě líbí, který učili národ z natí ctnosti
tě bude následovat, kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe k rasu…
k Otci.
V originále: …Cyril
Neboť ty jsi živ a vládneš na věky.
a Metod kázali nám
Amen.
spásu, ochranu skytli
ože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou po spáse v církve svatém lůně,
duší.
učili národ znáti ctnosti,
Na jeho přímluvu nám dej arcibiskupa, který bude svou službu krásu…
konat tak svědomitě jako náš svatý patron, jenž svou věrnost Nebo se při křížové
potvrdil mučednickou smrtí.
cestě dozvíme, že Pán
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Ježíš zemřel „i za tajné
Amen.
hříchy oblíbených hrobů“
ože, ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté;
– rozuměj obílených…
na přímluvu Panny Marie, Matky tvého Syna, osvěcuj mysl
Svatého otce a všech, kdo nesou odpovědnost za jmenování našeho nového arcibiskupa:
ať poznávají, co se ti líbí, a umí se správně rozhodnout.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

P

B
B

Zajímavé je, že ti, kteří v Boha nevěří, na něm pořád něco vidí.
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STRÁNKA 5

...aby mohlo vyrůst něco krásnějšího...

Mn

ohdy děláme chybu, když se necháváme zneklidňovat tím,
co všechno nám pořád chybí k dokonalosti, kterou jsme si na
sebe vymysleli, propadáme zoufalství, že neustále děláme něco špatně a jinak,
a když ztrácíme naději, že nás takové nedokonalé může mít Bůh rád.
Zapomínáme, že jeho láska neposuzuje a neodsuzuje. Že jeho láska s otevřenou
milující náručí trpělivě čeká, až se unavíme svou vyčerpávající snahou o dokonalost.
Přitom je mnohem důležitější být na cestě, než se trápit svými nedostatky.
Bůh každému z nás svěřil poslání; každému trochu jiné. Proto nás stvořil, proto
žijeme.
A tak se denně místo toho, co jsi zase pokazil, ptej na to, jak se ti podařilo plnit
tvůj jedinečný úkol v mozaice stvoření.
Proč o tom píšu?
Protože je chybou trhat na poli plevel jen proto, aby tam nebyl. Trhejme proto,
aby tam mohlo vyrůst něco nového a krásnějšího….
Vojtěch Cikrle

Co vyzvonil veselý zvoneček...
Svatý Silvestr
Sv. Silvestr, papež z počátku 4. stol., dal své jméno poslednímu prosincovému
dni. Tento světec však není jediný zástupce tohoto jména v Římském martyrologiu, oficiálním seznamu světců. Roku 1177 se totiž v italském městě Osimo narodil Silvestr Guzzolini. Vystudoval na přání svého otce právo v Bologni, po dokončení studií odešel do Padovy, aby se tam věnoval teologii. S tím už jeho otec srozuměn nebyl a tvrdě se stavěl proti tomu, aby se Silvestr stal knězem. Vysvěcen
byl proto až roku 1217, desátého roku po dokončení studií.
Po svém vysvěcení byl jmenován kanovníkem katedrály v Osimě, kde úspěšně
bránil práva kapituly proti místním šlechticům. Po deseti letech se rozhodl vzdát
svého úřadu a odejít do samoty. Prý jej k tomu přivedlo zamyšlení nad jedním
náhrobkem – „co jsem já, byl i on; co je on, budu i já“. V samotě se k němu připojili další přátelé, společně pak přijali řeholi sv. Benedikta. Tak vznikla benediktinská kongregace silvestrinů. Do své smrti 26. listopadu 1267 založil svatý Silvestr
ještě 12 klášterů.
Pokud by vám chyběly v blízkosti svátku sv. Silvestra Guzzoliniho oslavy konce roku, můžete vzít v úvahu, že v sobotu před 1. nedělí adventní končí rok liturgický. Občas dokonce připadá přímo na 26. listopadu. Přesně řečeno se tak stane
osmapadesátkrát za čtyři sta let.
převzato z internetu

KDYŽ ZAKOKRHÁ KOHOUT
Někdy u nás přespává náš vnouček. Ovšem velice
brzy nás budí, už při rozbřesku. Také ví, že v tu
dobu kokrhá kohout. Proto když jsme si chtěli
o víkendu přispat, zatemnili jsme dekou okno tak důkladně, aby neprošel žádný paprsek světla. Ale klučina nás zase ráno budí před šestou se
slovy: „ Kokrhal kohout.“ A při pohledu na zatemnělé okno říká:
„Z druhý strany je určitě ráno.“
+K

Upřesnění zápisu z 11. setkání pracovní
skupiny řešící otázku fary
V minulém čísle bylo v zápisu zaznamenáno neúplné stanovisko nepřítomného
Petra Hobzy. Přeje si uveřejnit svůj postoj. Zde je jeho stanovisko:
"K projednávanému tématu, jsem pro, aby se prvně vyřešilo nové bydlení a správa pro faráře
ať už současného nebo jeho další nástupce a potom teprve co s farou stávající. I za cenu toho,
že se současný projekt zastaví."

Demokracie je zcela závislá na vůli lidí ke svobodě.

