
  
 

L ET O Š N Í  A DV E NT  –  B R ÁN A  M I L O SR DE N ST V Í  SE  
N A P L N O  OT E V ÍR Á   

 Ve středu 18.11. při generální audienci Svatý otec František 
přiblížil znovu Jubileum milosrdenství, které začíná 8.12.: „Přicházíme 
na práh Jubilea, které se blíží! Před námi je velká brána Božího 
milosrdenství, krásná brána, která přijímá naši lítost a nabízí milost 
Jeho odpuštění. Brána je velkoryse otevřena, my však máme její práh 
odvážně překročit. Každý z nás v sobě nosí něco, co tíží. Všichni jsme 
hříšníci, využijme přicházející chvíle a překročme práh slitovného 
Boha, který nikdy neochabuje v odpouštění. Církev se osmělila otevřít 
své brány a vyjít v těchto těžkých dobách spolu s Pánem vstříc někdy 
nejistým, někdy bloudícím putujícím synům a dcerám. Zejména 
křesťanským rodinám se dostalo povzbuzení, aby otevřely bránu 
Pánu, který chce 
vstoupit a přináší své 
požehnání a 
přátelství. Je-li brána 
Božího milosrdenství 
otevřena nepřetržitě, 
musejí být otevřeny 
také brány našich 
institucí, abychom 
všichni mohli vycházet 
a roznášet Boží 
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milosrdenství. Jubileum znamená nechat Pána vcházet i vycházet. Pán 
žádá o dovolení vstoupit, prosí o svolení a nerozráží bránu, jak praví    
v knize Zjevení: „Hle, stojím u dveří a klepu“ – představme si Pána 
klepajícího na bránu našeho srdce – „Kdo uslyší můj hlas a otevře 
dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě“ (Zj 3,20).. Kolik lidí 
ztratilo důvěru, nemá již odvahu zaklepat na bránu našeho 
křesťanského srdce, na bránu našich kostelů… Jsou tam, ale nemají 
odvahu, připravili jsme je o důvěru. Ať k tomu, prosím, nikdy 
nedochází. Vám všem, strážci mnoha bran, příbytků či kostelů, patří 
vřelý dík za vstřícnost. Úsměv a přívětivost vždycky ukazují 
pohostinnost domu či kostela, takže přicházejícím dává pocit přijetí a 
štěstí. Dobře víme, že vlastně my sami jsme strážci a služebníci Boží 
brány, a touto branou je Ježíš. On nás 
osvěcuje v každé bráně našeho života, 
včetně brány našeho narození               
i našeho skonu. On sám prohlásil: „Já 
jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude 
zachráněn; bude moci vcházet              
i vycházet a najde pastvu“ (Jan 10,9). 
Ježíš je branou, kterou můžeme 
vcházet i vycházet. Boží ovčinec je 
totiž útočiště, nikoli vězení! Boží dům 
je útočiště, nikoli vězení a Jeho brána 
nese jméno Ježíš! Pokud vrátný slyší Pastýřův hlas, otevře a nechává 
vejít všechny ovce, které Pastýř přivádí, všechny, včetně těch, které 
zbloudily v lesích a které se dobrý Pastýř vydal hledat, aby je přivedl 
zpět. Tyto ovce nevybírá vrátný, nevybírá je farní asistent či 
asistentka. Všechny ovce jsou zvány, vybírá je dobrý Pastýř. Také 
vrátný je poslušný Pastýřově hlasu. Mohli bychom tedy říci, že máme 
být jako onen vrátný. Ať křesťanské rodiny učiní z prahu svého domu 
menší či větší znamení Brány milosrdenství a Boží vlídnosti. Kéž je 
také naše srdce branou, aby se všem dostalo Božího odpuštění             
a abychom také my odpustili všem, kdo na naši bránu klepou“. 
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Letošním Adventem se otevírá Rok milosrdenství.  Otec arcibiskup 
Jan ve svém pastýřském listu přebírá myšlenky Svatého otce a také 
velkoryse otevírá milosrdnou náruč církve. Symboliku Svaté brány 
budou nabízet i „Svaté brány“ v Olomouci (bude otevřena 13.12.         
v katedrále), v bazilice na Svatém Hostýně (bude otevřena 31.12.)         
a v bazilice na Velehradě (bude otevřena 24.1.2016). 

Milostiplný Advent v modlitbě vyprošuje každému z Vás   
o. Miroslav   

 
A D VE N T  V  NA Š Í  F A RN O ST I  

V neděli 29.11.2015 o první  neděli adventní začíná nový církevní 
rok . 

Jako každoročně se stalo již tradicí, že            
o 1. neděli adventní jsou žehnány adventní 
věnce, které si věřící přinesou a zapálí zde první 
ze 4 svící. Adventní věnec ať stmeluje rodinu 
kolem něho shromážděnou v modlitbě, 
ponaučení i rozhovoru.  Bohoslužby 1.neděle 
adventní (29.11.) jsou v 7:00 a 10:00 hodin.      
A také v sobotu 28.11 v 17:00 hodin.  Při všech 
bohoslužbách se žehnají adventní věnce! 

Advent prožijme v přípravách na smysl 
Vánoc - Narození Pána Ježíše Krista.   K tomu 
nás vede také účast na bohoslužbách. Ty 
probíhají v pondělí, středu a pátek v 17:00 
hodin, v úterý a čtvrtek v 6:30 hodin. Na začátku každé mše svaté  
zpíváme starobylé adventní zpěvy  - roráty, děti jdou v průvodu 
s rozsvícenými lucerničkami a účastní se bohoslužeb. Zapojují se        
do adventní soutěže nazvané „Milosrdenství proměňuje svět“. 
Téma vychází z Roku milosrdenství, který vyhlásil papež František.  
Mladí ze společenství mládeže připravují nejen zmíněnou soutěž, ale 
také  a o 1. vánočním svátku – Hodu Božím vánočním 25. 12. 
odpoledne v 15:00 hodin Vánoční hru, po které bude vyhodnocena 
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soutěž. Dětští účastníci se tedy mají na co těšit.  (Tak jako loni, bude 
pro děti po ranních rorátech připravena snídaně).  

V pátek 4.12. bude mše svatá posunuta na 17:30 hodin, protože 
před ní se zúčastníme na Náměstí Velké Moravy Slavnostního 
žehnání a rozsvěcování vánočního stromu.  

V sobotu 5. 12. bude mše sv. v 16:00 hodin. Společenství mládeže 
připravuje pro dětí  svatomikulášskou scénku. Po mši svaté přijde 
mezi děti sv. Mikuláš s doprovodem, aby dělal radost nejen dětem, 
vždyť svou dobrotou se zapsal do srdce lidí už jako biskup v Myře. 

Ve čtvrtek 10.12.2015 v 9:30 hodin prožijeme rorátní mši svatou 
s dětmi Křesťanské mateřské školky . 

Návštěvy nemocných spojených se službou svátosti smíření, 
pomazáním a přijetím eucharistie:  čtvrtek 17.12. od 8:00 hodin, 
pátek 18.12. od 8:00 hodin. Nahlaste, prosím, v sakristii nebo také   
na faře! 

Možnosti k přijetí svátosti smíření: vždy půl hodiny přede mší 
svatou. Od 14.12. do 23.12. zpovídají 
otcové našeho děkanátu ve farním 
kostele sv. Františka Xaverského, vždy  
od 8:00 – 10:00 hodin.  V kostele 
Svatého Ducha bude také mimořádná 
příležitost přijmout svátost smíření      
na 4.neděli adventní (20.12.). Od 14:30 
– 16:30 hodin budou zpovídat tři 
zpovědníci (o. Vojtěch Šíma, o. Vojtěch 
Daněk a o. Miroslav). VYUŽIJTE, PROSÍM, 
TĚCHTO PŘÍLEŽITOSTÍ K PŘÍPRAVĚ SVÉHO SRDCE NA POŽEHNANÉ 
PROŽITÍ VÁNOC! Upřímně děkuji! 

 
Úklid našeho chrámu před vánočními svátky proběhne v sobotu 

19. 12. 2015 od 8 hodin! 
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V kostele Svatého Ducha jsou k dostání: kalendář  „Hrdinové víry“ 
na rok 2016 (s církevním i občanským kalendáriem) za 55,- Kč, 
Vánoční oplatky (velké – 5 ks – za 12,- Kč, malé – 5 ks – za 10,- Kč), 
Adventní kalendář 2015 za  10,- Kč, knihy z nakladatelství Návrat   
domů.  

 

 Letošním Adventem  začíná v naší farnosti PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ 
SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ! 

Letošní rok uplynulo 5 let od posledního udílení svátosti biřmování 
v naší farnosti. Svátost biřmování patří spolu se křtem a eucharistií   
ke „svátostem iniciačním“: má mocněji uvádět do spojení člověka 
s Bohem a do společenství lidí: do vztahu, lásky a služby. Skrze dary 
Ducha má být posíleno (biřmováno) všechno, co je slabé díky 
slabostem naší přirozenosti. Svátost biřmování je upevněním               
a rozšířením daru Ducha svatého, který každý křesťan obdržel  při 
křtu. Biřmování je zpečetěním toho, že patříme Bohu, který nás 
vybavuje svým Duchem a vede k naplněnému životu. Máme se stát 
dospělými křesťany - svědky našeho Boha v tomto světě. Měl bys ses 
pro ni rozhodnout, pokud jsi pokřtěn a přijal jsi svátost eucharistie      
a  bude Ti příští rok 14 let.  Horní věková hranice není omezena! 
Nezapomeň, že svátost biřmování se vyžaduje také tehdy, když 
přijímáš službu kmotrovství u křtu! Během letošního adventu začne 
příprava také v naší farnosti. Na první setkání můžeš ještě přinést 
přihlášku! 

 
S k utk y  m i lo s r den s tv í  

Evangelní slova „Milosrdný jako Otec“, která se stala mottem         
„ Jubilea milosrdenství, jsou pro nás velkou výzvou. Jsme těmi,          
na nichž se Boží milosrdenství projevilo a kterým byl svěřen úkol toto 
milosrdenství hlásat. A nejúčinnějšími bude naše hlásání tehdy, když 
sami druhým milosrdenství prokážeme. Možná se ptáte – jak? 

Svatý otec František nám připomíná tradičně uváděné skutky 
milosrdenství: 
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- Dávat najíst tomu, kdo má hlad, a napít 
žíznivým 

- Odívat toho, kdo nemá co na sebe 
- Přijímat cizince 
- Pomáhat nemocným 
- Navštěvovat vězněné 
- Pohřbívat mrtvé 
- Radit pochybujícím 
- Učit neznalé 
- Napomínat hříšníky 
- Těšit sklíčené 
- Odpouštět urážky 
- Trpělivě snášet protivné lidi 
- Modlit se k Bohu za živé i zemřelé 
Kéž bychom je uměli nejen vyjmenovávat, ale také uvádět            
do života. Kéž by nám přešly ze slov do skutků, z úst do krve. 

Převzato z časopisu Tarsicius 
 
D ěk o vn á mš e  s v at á 

Přijďte s námi prožít oslavnou a děkovnou mši svatou k 20. výročí 
založení hnutí Modlitby matek v pátek 11. 12. 2015 v kostele 
Svatého Ducha.  Po mši svaté, která bude začínat v 18 hodin bude 
následovat krátký program a agapé. 

Všechny maminky mohou využít papírová kolečka, na která si 
napíší jména svých manželů, dětí a vnuků. Košíky s vloženými kolečky 
se budou přinášet v obětním průvodu při mši 
svaté. 

Na tuto slavnost jsou pozvány maminky              
z celého našeho děkanátu, které chtějí sbírku 
věnovat na dostavbu nového kostela. 

Přijďte s námi znovu odevzdat své děti            
do Božích rukou! 
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N e v ě ř ím  v  Bo ha 

Krátce po sametové revoluci zaznělo v jednom z brněnských 
kostelů kázání, které mladý kněz začal provokativně slovy: „Nevěřím 
v Boha…“  Poté do napjatého ticha pokračovalo vysvětlení, v jakého 
Boha to kazatel vlastně nevěří: 

• který by o mě nestál, nechal by mě přijít na svět jen omylem; 

• kterému by na mne nezáleželo, neměl by ve mně zalíbení; 

• který by mě s láskou nepřijímal takového, jaký jsem; 

• který by si přál, abych z něj měl strach a úzkost; 

• který by mě hodnotil jen podle výkonu; 

• který by na mne číhal, aby mě přistihl při činu; 

• který by mi nepřál žádnou lidskou radost; 

• který by neměl pochopení pro mou slabost, nestálost a 
zapomnětlivost; 

• který by litoval, že mi kdy dal svobodnou vůli; 

• který by se na mne hněval a nechtěl mi dál odpouštět; 

• který by mi řekl, že jsem ho zklamal, a nechtěl mi dát novou šanci; 

• který by si liboval v mém utrpení nebo byl netečný, když trpím; 

• který by mi bránil růst, rozvíjet se a podnikat nové věci; 

• který by měl raději ty, kteří nic neriskují, a tak si „neumažou ruce“; 

• který by nijak nereagoval na mé otázky a hledání; 

• který by mě opustil, jakmile se od něho začnu vzdalovat; 

• který by se nechtěl dát poznat tomu, kdo ho s upřímností hledá; 

• který by sám nehledal všechny, kdo ho ještě nezačali hledat. 
Př ev z ato  z  w w w . vi ra . c z  

 

P o z v án í  

Adventní duch. obnova pro ženy se uskuteční  v Kroměříži 4. do 6. 12. 
2015 na téma: Boží Milosrdenství. Vede P. Adam Rucki. Více                     
na www.vincentky.cz nebo mob. 731604430. MÍSTO: KLÁŠTER SESTER 
VINCENTEK. PROSÍME, PŘIHLASTE SE NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 30. 11. 
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2015.  KONTAKT: CES.PROV@VINCENTKY.CZ, MOBIL: 731 604 430, MALÝ 
VAL 1553, KROMĚŘÍŽ 

 
Adventní duch. obnova pro muže na téma: Boží zbroj proběhne 

v Kroměříži 12. 12. 2015. Vede P. Jan Szkandera. Více                                   
na www.vincentky.cz nebo mob. 731604430, PROSÍME, PŘIHLASTE SE 
NEJPOZDĚJI DO STŘEDY 9. 12. 2015. Místo a kontakt – viz výše.  
     

F a r n í  kr o n i k a 

Do naší farnosti byli křtem přijati: 
Hynek Tomáš Achilles, Jalubí 324    4. 10. 2015 
Žofie Anna Achilles, Jalubí 324    4. 10. 2015 
Ondřej Chlachula, Vlčnov 1216  11. 10. 2015 
Adam Kuchař, Domanín 43    8. 11. 2015 
Cyril Oldřich Hlaváček, Kunovice, Záchalupčí 944   15. 11. 2015 
Tereza Ištoková, UH, Masarykovo Nám. 19  22. 11. 2015 
Daniela Ištoková, UH Masarykovo Nám. 19  22. 11. 2015 
 
Lásku, úctu a věrnost si slíbili: 
3. 10. 2015 
Jana Minářová, Zlín, Severní Vršava 4444 
Michal Křen, SM, Rastislavova 460 
 
7. 11. 2015 
Dana Sůkalová, Hustopeče, Svatopluka Čecha 247/ 7 
Petr Gablas, Traplice 352 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Jiří Ohnoutek   * 22. 3. 1937  + 27.  9. 2015 
Libuše Vandová  *   9. 6. 1941  + 24.  9. 2015 
Jarmila Pudelková            *   6. 2. 1946            + 21.11.2015 

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466 
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 
církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel 
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek 
http://www.farnoststaremesto.cz/   email:info@farnoststaremesto.cz  


