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V těchto dnech slaví své životní 
jubileum pan František Špelda. 
Za farnost mu gratulujeme a 
přejeme Boží požehnání a 
zdraví do dalších let. 

 
 
 
Adventní duchovní obnova     
3.-4.12. 2021 
Duchovní obnovu povede otec 
Miloš Kolovratník. 
V pátek 3.12. začíná obnova 
adorací v 17.30., pokračuje mší 
svatou a poté bude krátké 
duchovní slovo v kostele. 

 
 
 
 
V sobotu 4.12. začneme mší 
svátou od 8.30., pak bude 
následovat duchovní slovo a od 
9:15 do 10:30 hod. bude možnost 
zpovědi. 
 
Tajemství očekávání Božího 
příchodu v každodenním životě 
K nedělním textům… 
Buďte bdělí a proste v každý čas, 
abyste měli sílu uniknout všemu 
tomu, co se bude dít, a mohli 
stanout před Synem člověka.“ 
L 21,36 
 
Začínáme dobu adventní, dobu 
přípravy na Vánoce. Je to také 
doba očekávání Ježíšova druhého 
příchodu. I pro nás, křesťany, je 
otázkou jak tuto dobu prožívat 
uprostřed předvánočního shonu. 
Živé příklady velkých učitelů a 
vzorů adventního očekávání nás 
vedou k tomu, abychom své 
očekávání zaměřili na samotného 
Krista a s důvěrou mu otevřeli 
dveře svého srdce. Ve světle 
Božího slova se můžeme připravit 
na setkání s Ježíšem: 



-Zůstat bdělí ve víře, v modlitbě a s 
pozornou otevřeností rozpoznávat 
znamení Pánova příchodu ve všech 
okolnostech našeho života. 

-Kráčet cestou, kterou nám 
ukazuje Bůh, opustit křivé cesty, 
obrátit se a následovat Ježíše. 

-Svědčit o radosti, kterou nám 
přináší náš Spasitel Ježíš účinnou a 
trpělivou láskou vůči druhým. 

-Mít chudé a nesobecké srdce, 
následovat tak Josefa, Pannu 
Marie, Jana Křtitele i všechny 
chudé z evangelia, kteří dokázali 
poznat v Ježíši Božího Syna, který 
přišel spasit všechen lid. 
 
Když my, křesťané, budeme takto 
žít, staneme se pro tento svět 
prorockým znamením hluboké 
radosti a pevné víry. 
o. Jano 
 
Uchovat si vnitřní pokoj i v 
době zmatku, chaosu a 
rozdělení  
Ježíš mluví o pravdě. Co je to 
pravda? Existují dvě definice: 
„tvrzení odpovídající skutečnosti“ 
nebo také „skutečnost, jenž se 
nedá přesně určit slovy“. Myslím, 
že slovo pravda používáme 

přespříliš často pro podpoření 
svého názoru nebo přesvědčení. A 
to bez hlubšího zkoumání a 
ověření!. A pak můžeme bohužel 
volit různé strategie – můžeme 
věřit všemu, nebo naopak ničemu, 
můžeme na hledání pravdy 
rezignovat, být ke všemu skeptičtí. 
Možná nakonec dojdeme i k tomu, 
co tak často slýchám: „Nemůžeš 
věřit nikomu, jen sám sobě.“ 
Opravdu to tak je? Nezapomínáme 
na někoho?  
On je Alfa i Omega. Začátek, konec 
i všechno mezi tím. V jeho blízkosti 
máme možnost být blízko i pravdě. 
Pravda je jeho součástí. Jemu 
můžeme věřit. Když jsme mu 
opravdu blízko, nemusíme se bát 
všech možných i nemožných 
„pravd“ současného světa. 
Když jsme mu blízko, můžeme si 
uchovávat vnitřní pokoj i v době 
převládajícího zmatku, chaosu a 
rozdělení. 
A můžeme se tak vydávat denně 
na cestu, která je někdy zahalená 
tmou, mlhou, strachem a obavami. 
Ve spojení s Bohem člověk 
neztrácí vnitřní orientaci navzdory 
vnějším bouřím. Jeho hlas nám 
může v hledání a naslouchání 
pravdě hodně pomoci… 
www.vira.cz 
 

Informace z farnosti: 

Advent 
28.11. je první adventní neděle; při 
každé mši bude probíhat žehnání 
adventních věnců.  

Roráty 
Roráty začnou ve středu 1.12., 
v 6:00 ráno. 

Setkání seniorů 
Ve čtvrtek 2. 12. v 15.00. setkání 
seniorů na faře. 

Duchovní obnova 

3.-4.12. bude probíhat adventní 
duchovní obnova, povede Miloš 
Kolovratník. Obnova bude 
probíhat obvyklým způsobem. 

Mikulášské setkání 
5.12. bude od 15. hodin 
mikulášská besídka pro menší děti. 
Mikulášské setkání bude probíhat 
v kostele. Vzadu na stolečku je 
připravená tabulka  na zapisování 
dětí.  

PRF 
Setkání PRF bude ve středu 8.12. 
od 19.00. na faře. 

 

 

Adventní sborníky 
Vzadu na stolečku jsou k rozebrání 
sborníky Advent, obsahující 
zamyšlení na každý den. 

Dětská mše svatá 

V neděli 12.12. bude dětská mše 
svatá. 

Pandemická opatření 
Pandemická situace se ve 
společnosti opět zhoršuje. 
Vyzýváme proto všechny 
návštěvníky bohoslužeb a dalších 
akcí k dodržování aktuálních 
opatření. 
 
 
 
Apoštolát modlitby 
na prosinec 2021 
 
Všeobecný úmysl      
Katecheté  
Modleme se za katechety, kteří jsou 
povoláni zvěstovat slovo Boží, aby 
ho dosvědčovali s odvahou a 
tvořivostí, v síle Ducha Svatého. 

Národní úmysl 
Děkujeme za advent a Vánoce a 
prosíme za srdce otevřená pro velký 
Boží dar, ať poznáváme, že 
narozený Ježíš je blízko každému 
člověku.


