prosinec 2000 / č.6
Vážení přátelé, chystáme se překročit práh třetího tisíciletí.
A opět jsou tu Vánoce se svou něžnou poezií…
Vůně cukroví, pestrá blahopřání, vyzdobené stromečky, betlémy, společná večeře,
půlnoční mše…
Proč se rozechvívají struny lidských srdcí, kdo je ten, který oné noci přiměje
k pokleknutí i ty, kteří na něho jinak zapomínají?
Kdo je to nemluvně, které k sobě stejně jako kdysi vábí krále, pastýře a má moc nad
anděly i hvězdami?
Kdo je to křehoučké stvoření, které i z chudé betlémské jeskyně dává celému světu
pocítit svou přítomnost?
Je to Ježíš, Boží Syn!
Dva tisíce let od Kristova narození je podnětem k veliké oslavě.
Vynasnažme se, milí přátelé, dát pravý význam Vánocům, objevme jejich
pravdu. Mohli bychom se stát ozvěnou andělů, kteří oznamovali Kristovo narození:
“Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle”.
Mohli bychom využít této příležitosti světu i lidem hlásat, že na zem sestoupila Láska, že
se nikdo nemusí cítit sám, opuštěný, nešťastný, že Vánoce jsou
pro všechny výrazem radosti, svobody, pokoje.
Takto prožívané Vánoce 2000 i rok 2001 přeje
P.Miroslav Suchomel,duchovní otec farnosti
Adventní zpovídání
11.12.2000 - 17.12.2000
vždy 1 hod. před večerní mší svatou a půl hodiny před ranní mší svatou
18.12.2000 od 14 hod
zpovídají P. Miroslav a P. Josef Honka, SDB z Jalubí
( v případě nutnosti i přes mši sv.)
22.12.2000 - 23.12.2000

poslední možnost svátosti smíření 1 hod. přede mší sv.
Přijměte, prosím, pozvání k prožívání Vánoc na konci tisíciletí v našem chrámě:
Sobota 23.prosince 2000

S nedělní platností
mše sv. v 17.00 hodin

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Mše svaté v 7.00 hodin

Neděle 24.prosince 2000

9.00 hodin

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
JUBILEJNÍ SLAVNOST
RODINNÉHO SPOLEČENSTVÍ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

Půlnoční mše svatá ve
24.00 hodin
Mše svaté v 8.00 hodin

Pondělí 25. prosince 2000

10.00 hodin
v 15.00 hodin prožijeme s dětmi
koledování u Jesliček

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Úterý 26.prosince 2000
SVÁTEK SVATÉHO JANA,
APOŠTOLA A EVANGELISTY

Mše svaté v 7.00 hodin
9.00 hodin
Mše svatá v 17.00 hodin
Při mši svaté – žehnání vína

Středa 27. prosince 2000
SVÁTEK SV.MLÁĎÁTEK,
MUČEDNÍKŮ

Mše svatá v 7.00 hodin

Čtvrtek 28. Prosince 2000
SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Mše svaté v 7.00 hodin
9.00 hodin

Neděle 31. prosince 2000
Při bohoslužbách obnoví manželé
svůj manželský slib.
Silvestr 31.prosince 2000

Poděkujeme za uplynulý rok

DEN DÍKŮ

a tisíciletí mší svatou ve 23.00 hodin,
- adorací a s prosbou

ZA UPLYNULÉ TISÍCILETÍ
o Boží požehnání vstoupíme do roku 2001.

svátek matky boží, panny marie
Pondělí 1.ledna 2001

Mše svaté v 8.00 hodin
10.00 hodin
Po každé mši svaté rekapitulace +
statistika starého roku +
TE DEUM s požehnáním

Pár myšlenek z děkanátního setkání mládeže
Ústředním mottem třídenního pobytu byla radost. Radost ze sebe, radost z druhých a radost z
Boha.
1.Radost ze sebe- nemohu mít radost ze sebe, nemám-li správně rád sám sebe. Znamená to,
dokázat se přijmout, nejen se svými schopnostmi, ale i se svými “neschopnostmi”- slabostmi,
s tím, jak vypadám...Na toto přijetí nestačím sám vlastními silami, proto potřebuji vpustit
Boha do všeho, co konám a co jsem, aby Bůh uzdravil a proměnil to, co zdravé není.
2.Radost z druhých- každý člověk je jedinečný, v každém je možné objevit to, v čem je
skvělý. Na druhého člověka se dokáže dívat laskavě, když se vžije do jeho situace. , do jeho
života - do něho.
3.Radost z Boha- často pociťujeme radost na tomto světě, když se máme dobře - citová
radost. Ale radost z Boha, to je radost duše, neboli pokoj. Prožívat pokoj v srdci je možné
nezávisle na příznivých nebo nepříznivých okolnostech. Proto jsou schopni věřící být v
pokoji, když ztratí milovaného příbuzného, proto dokázali být stateční lidé v koncentrácích a
komunistických lágrech, proto dokázaly jít ty velké zástupy svatých klidně na smrt. Všichni
tito měli pokoj v srdci- v Bohu, byli v Bohu, usilujme o to, být v Bohu, v pokoji.
Vždyť i za naše drahé zemřelé neprosíme, aby měli radost, nebo něco jiného, ale aby
odpočinuli v pokoji.
K. Psotka
Dr. Jiří Maria Veselý ve vzpomínkách
Schilderova zahrada byla pro nás děti z obecné školy asi v r. 1930 velmi přitažlivá. Kopal zde
totiž jako archeolog p. učitel Zelnitzius a my děti jsme kolikrát rovnou ze školy běžely
podívat se, co objevil. Bylo toho hodně. Sbírky byly pak umístěny na radnici.
Pak přešla léta a byla jsem už vdaná, když se v Schildrové zahradě objevil zase archeolog, ale
mně neznámý. Přicházel pravidelně a také poctivě kopal a nacházel různé zajímavé věci. Byl
to kněz Dr. Jiří Maria Veselý, který nesměl sloužit jako kněz a tak po studiích archeologie,
mohl pracovat zde. Seznámili jsme se a popovídali si. Pak jeho pracoviště osiřelo a nikdo
nevěděl, kam se poděl.

Přišlo osvobození a s ním i zrušení zákazů do kapitalistických států cestovat. Přihlásili jsme se
do Itálie, kde byla součástí zájezdu i návštěva sv. otce v bazilice sv. Petra. Vyjeli jsme
začátkem března, příroda u nás ještě spala. Když jsme přijeli do Itálie, bylo zde už úplné jaro.
Ubytovali jsme se a těšili se na příští den, kdy se uskuteční naše návštěva u sv. otce. Přivstali
jsme si a ráno po snídani spěchali do baziliky sv. Petra. Chrám byl uzavřen, hlídka stála přede
dveřmi. Po předložení našeho pozvání nám otevřeli a vedli nás přes celý chrám až dopředu
před hrob sv. Petra a tam nás usadili. Nahoře tiše zpívali litanie. Pak přinesli sv. otce - Pavla
VI. na nosítkách. Sestoupil a mluvil k nám. Jsme národ velmi hrdý, mnoho jsme zkusili a svět
si nás váží. Požehnal nám. Všichni jme plakali dojetím. Z chrámu sv. Petra jsme šli do
baziliky sv. Pavla Za hradbami. Čekal nás zde průvodce a jaké bylo naše překvapení! Byl to
archeolog, co kopal v Schilderově zahradě, vlastně kněz, co nesměl v té době sloužit. Zde byl
průvodcem pro české skupinky, jeho jméno Dr. Jiří Maria Veselý. Kněz, spisovatel i
archeolog.
Třetí setkání s ním bylo za nějaký čas, když se vrátil z Itálie domů, v našem kostele sv.
Michaela. Přijel na návštěvu k našemu duchovnímu otci Vojtěchovi a přivezl své knihy, které
napsal. Jedna z nich má název “Myšlenky a prsten” a tu jsem si koupila, je velmi pěkná. Nyní
má Dr. Jiří Maria Veselý bydliště v klášteře u sestřiček v Olomouci. Ale ani doposud
nezahálí. Slouží mše sv., koná přednášky, např. v Kroměříži apod.
Přejeme mu mnoho zdraví, Božího požehnání a pěkné dny, plné vzpomínek na těžký, ale
vzorně prožitý život.
F. Hulíková
Dovolená v Loretě
Na letošní dovolené v Itálii mně bylo umožněno navštívit druhé největší poutní místo v Itálii Loretu. Již při výjezdu na kopec, kde stojí bazilika jsem byl naplněný radostí, ale zároveň i
smutkem, že tam nemohou být i ostatní lidé z našeho farního společenství, kteří by tímto
pohledem určitě nepohrdli. Po té, co jsme vešli na nádvoří Panny Marie jsem byl unesen
kresbami na chodníku u kašny, kde bylo nakresleno zvěstování Panně Marii, narození Ježíše,
klanění tří králů a spousta jiných děl, z kterých vyzařovala láska, štěstí atd. Jakmile jsem vešel
do baziliky, padla na mě úzkost, ale taková, která vůbec nejde popsat. Já jsem byl tak malý a
všechno ostatní tak mohutné, vznešené, těžkopádné, ale přitom lehké. Přeplácané, ale přitom
jednoduché, oslovující a této nádhery jsem byl plný. Tento pocit bych přál zažít každému.
Někdo si může říct, no krása, ale kde je Bůh? Kde? Právě v té kráse, ta krása byl Bůh a Bůh
byl ta krása.
Nezapomenutelným zážitkem pro mě byla mše sv., která se sloužila v domku Panny Marie,
který je převezen do baziliky. Asi na 5 metrech čtverečních bylo namačkáno nespočet lidí,
přes které nebylo vidět nic, jen socha černé madony. Z této mše sv.jsem si odnesl mnohé a
hlavně jsem si vzpomněl na přísloví, že dobrých lidí se vždycky všude vejde moc. Mše sv.
probíhala italsky, ale musel jí porozumět určitě každý, i ten nejmenší kojenec, který při ní
spal.
Naplněný Bohem jsem odjížděl nejprve zpět do města, ve kterém jsme bydleli a potom zpět
sem do Starého Města. A zde teď čerpám z těch krás Lorety, ať již při výzdobě kostela, tak i
při opravě Betléma, při hrách, které se uskutečnily, nebo teprve uskuteční.

Doufám, že Vás můj příspěvek neodradí, ale naopak zaujme a taky doufám, že to není můj
poslední příspěvek do tohoto časopisu.
P. Sikora
Ve Svárově u P.Marie jsme se setkali letos naposledy
25. října 2000 jsme prožívali poslední letošní pouť u sochy P. Marie z Medjugorje. V tuto
podzimní dobu, v dobu reflexe nad smrtí jsme se sešli, abychom ji prosili za všechny zemřelé,
za ty, “kteří nás předešli se znamením víry a spí spánkem pokoje”. Naše společná modlitba
byla svědectvím naší paměti, naší lásky ke všem zemřelým. Na znamení této jednoty přede
mší svatou věřící zapalovali svíčky se jmény zesnulých a ukládali je k nohám P. Marie. Tyto
svíce hořely celé hodiny a naše společná modlitba se vznesla k Pánu Bohu, jako ten plamínek
u každé svíce, a s naším plamínkem se povznesla láska, která nadále trvá.
Mši svatou sloužili P. Josef z Bílovic, P. Jan Lisowski z Březolup, P. Josef Červenka ze
Štenberka a P. Adam Rucki, duchovní otec (spirituál) kněžského semináře v Olomouci, který
měl také promluvu. Zde je několik jeho myšlenek:”Velebme Boha celým srdcem. Během
liturgie nebe sestupuje na zem a sklání se k zemi. I zemřelí s námi slaví liturgii. Kde je Bůh,
tam je nebe. Bůh se vždycky dotýká každého z nás. Ježíš nás přišel zachránit, otevřít nám
cestu do nebe. Bůh trestá v objetí a políbením. S Bohem se nediskutuje! Drtivá většina
křesťanů říká, že nejdůležitější je nehřešit, ale to není pravda, nejdůležitější je milost Ducha
svatého, Ježíše Krista a pro tuto milost se otevřít. Bohu se padá přímo do náruče. I sám Ježíš
Kristus se otevřel pro Boží lásku. Ježíš vykoupil svým strachem náš strach. Kolikrát slyšíme v
evangeliu “Nebojte se...”. Strach spoutává, svazuje a ďábel se snaží probouzet v nás strach.
Největší štěstí na této zemi není setkat se s Ježíšem, ale rozdělit se o něj.” Kázání ukončil
modlitbou a prosbou:”Pane, já nemůžu, ale ty můžeš. Ježíši, už nežiji já, žiješ ve mně ty. A
proto člověče žij, trp, pros, modli se. ”
Příští poutní sezona ve Svárově začne v měsíci březnu nebo dubnu.
GG
Vzpomínáme na slavnost žehnání staveniště
Již to bude téměř dva měsíce, kdy jsme s nadšením prožívali s otcem nunciem Giovannim
Coppou slavnost, při které požehnal staveniště pro nový kostel Svatého Ducha. Připomeňme
si proto některé z jeho myšlenek při homilii: “Sám Bůh přebývá mezi námi, v našich domech,
kde žijeme, pracujeme, kostel je trůn Boží, místo, kde Bůh zůstává s námi, jako Emmanuel,
aby sdílel náš život a zůstal s námi až do konce života lidí i světa.V našich kostelech přebývá
živý Bůh, v eucharistii, skrze křest, skrze svátost smíření, biřmování, manželství i kněžství.
My sami musíme být živým chrámem Boha. Nemělo by význam mít nejkrásnější kostel, jaký
si můžeme přát, kdybychom my sami nebyli “budováni působením Ducha svatého”,
kdybychom nebyli Božím příbytkem.Je krásné, že váš nový kostel bude zasvěcen Duchu
svatému, jehož liturgie vzývá jako “líbezného hosta duše”, který Vás podpoří v tomto závazku
být živými kostely. Je to On, jenž Vás ponese k Bohu Otci, který nás očekává jako syny,
někdy marnotratné, aby nás objal, oděl a obohatil skvělým rouchem milosti.”
A některé myšlenky ze žehnání staveniště:”Toto místo je jako kolébka nového začátku, jemuž
musíte dělat čest v nadcházejících dnech a měsících, které budou hledět na to, jak se znenáhla

vynořuje váš dům modlitby: dům Boží, dům, jenž patří i vám. Kámen budoucího chrámu byl
součástí zdiva velkomoravské rotundy, objevené pod vaším kostelem sv. Michaela. Zde jsou
stopy civilizace Velké Moravy, odkud se šířilo do celé středovýchodní Evropy hlásání slova
Božího a poselství svatých ochránců Evropy, Cyrila a Metoděje. Buďte hrdými a věrnými
dědici tohoto odkazu, jejž vám zanechali a který zůstává stále živý svým bohatstvím a svou
aktuálností.”
Po obřadu se kněží a pozvaní hosté přesunuli na slavnostní oběd do restaurace Viktoria.
Restaurace byla slavnostně vyzdobena. Hosty přivítala cimbálová muzika a krojované
děvčátka Kateřinka a Barborka. Na uvítanou hostům nabídla šátečky z listového těsta, plněné
zelím a škvarkové pagáčky.Obsluhovali děvčata a chlapci z prvního a druhého ročníku.
J. Luňáková a GG
Děti, hledejte v dětském okénku!
Venku v temnu ležel svět a netušil, že …………
.(dokončení v tajence)
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Adam, anděl,dóm, Eva, had, hvězda, chudoba, Jan, jesličky, Josef,
Ježíšek, kostel, králové, kadidelnice, kalich, kaple, Myrha, Maria,
noc, ornát, osel, pastýř, peklo, početí, ráj, štola, tma, vánoce, zář, zlo.
JEN TAK!
Ježíš Kristus přišel na svět kvůli nám lidem a neptal se: “Co mi za to dáte, když jsem se stal
člověkem, abych vás vykoupil z vašich hříchů?”
Proč by se dnešní člověk nemohl ke svému bližnímu chovat přívětivěji a pomoci nebo
vyhovět “”jen tak”, aniž by čekal “”co za to”?

Děti, nezapomeňte odevzdat správně vyluštěné odpovědi do krabičky umístěné v kostele a to
do konce roku 2000!!!
VTIP
Druhý den přijde katecheta do třídy a snaží se dětem vysvětlit, co je to zázrak. Zeptá se: ”Co
to je, milé děti, když pokrývač spadne ze střechy a nic se mu nestane?”
Přihlásí se Karel: “To je prosím náhoda!” “Dobře,” zkouší dál katecheta, “a co to je, když
spadne i druhý den ze střechy a znova se mu nic nestane?”
Přihlásí se Franta: “To je prosím štěstí!” “No, dobře,” ptá se již trochu naštvaně katecheta,
“tak co to je, když i třetí den spadne ze střechy a vůbec nic se mu nestane, no, třeba ty
Lojzo?”
Lojza pokrčí rameny: “To je prosím, zvyk!”
JAK MŮŽEME PROŽÍVAT MODLITBU
PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI JUBILEJNÍ SLAVNOSTI
RODINNÉHO SPOLEČENSTVÍ?
V naší farnosti si můžeme přát “vánočními oplatky”. Lámání oplatků v době svátku Božího
narození je pěkným a výmluvným zvykem. Na připraveném štědrovečerním stole umístíme
vánoční dekoraci (svíci nebo adventní věnec) a Písmo svaté.
PRŮBĚH SETKÁNÍ MŮŽE BÝT NÁSLEDUJÍCÍ:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapálení svíce (na adventním věnci všech čtyřech) a zpívání koled
Četba Písma svatého (Lukáš 2,1-20 nebo Matouš 1,18-25)
Vysvětlení zvyku “lámání oplatků” , posvěcení oplatků a modlitba
Lámání oplatků a přání
“Narodil se Kristus Pán” nebo jiná vhodná koleda a večeře

VSTUPNÍ SLOVO
Zastavme se na chvíli nad hloubkou symbolu “lámání oplatků”. Naše přání se většinou týkají
časných a materiálních dober. A přitom jde o něco více. Obyčej “lámání oplatků” vychází
z ústředního tajemství křesťanské víry, kterým je Eucharistie, nazvaná biblicky “Lámání
chleba”. Kristus Pán při Poslední večeři jako hospodář hostiny žehnal, lámal a rozdával
chléb, což bylo znamením jednoty u stolu. Pán Ježíš přišel proto, aby “shromáždil rozptýlené
děti Boží”. Proto shromažďuje i nás kolem jednoho rodinného stolu - oltáře – a sám se stává
Chlebem, který sytí mnohé, vytváří z nás jediné Tělo, tj.Církev.
NEBO:
Za chvíli budeme lámat oplatky. Proč to děláme? Chléb je symbolem života, udržuje život.
Znamení “lámání oplatků” je rodinným gestem lásky. Chléb je tedy symbolem lásky a života.
Bůh ve své lásce nám dává chléb a život. Pán Ježíš přišel na svět, “abychom měli život”.
Tento život dostáváme při svatém přijímání. Když přijímáme Chléb Života, máme být otevřeni

svým bližním, máme žít v činné lásce. Musíme být pro jiné jako chléb. Znamením toho bude
nyní “lámání oplatků”. Kéž vzájemná láska bude našim nejlepším vánočním přáním.
POŽEHNÁNÍ OPLATKŮ:
Předsedající: V této slavnostní chvíli chvalme Boha, našeho Otce i Jeho Jednorozeného Syna
Ježíše Krista, který se narodil z Panny Marie, aby byl “Bohem s nám”.(chvíle ticha)
Děkujeme Ti, Bože, náš Otce, za tento bílý chléb, plod země a lidské práce, který nás nyní
shromáždil v jedno, podobně jako nás shromažďuješ kolem svého oltáře, když se mocí Tvého
Slova stává chléb Tvým Tělem. Požehnej + nás i tyto oplatky, když si budeme vzájemně přát.
Pane, Ty sám jsi nás naučil tomu, abychom se na znamení lámání chleba, dokázali rozdělit
s druhými – zvláště s potřebnými – o lásku a pokoj. Naplň nás všechny svým pokojem,
abychom společně oslavovali Tvou otcovskou dobrotu. Skrze Krista, našeho Pána.
Všichni: Amen.
MODLITBA PŘED LÁMÁNÍM
O SLAVnosti BOŽÍHO NAROZení.:
Předsedající: Bože, náš Otče, v této slavnostní hodině Tě chválíme a děkujeme Ti za noc, ve
které jsi nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Prosíme Tě:
- dej našemu společenství dar lásky, jednoty a pokoje.
Všichni: Prosíme Tě, vyslyš nás.
(další prosby přednášejí ostatní a mohou také přidat své vlastní)
•
•
•

obdaruj také naše sousedy, přátele a známé pokoje této Noci,
všechny opuštěné, osamocené, nemocné, trpící a hladové na celém světě potěš a
posiluj radostnou zprávou této svaté Noci,
naše zemřelé příbuzné a přátele obdaruj štěstním a světlem své slávy.

Všichni: Otče náš…
Předsedající: Pane, náš Bože, Tys učinil, že tato Noc se rozjasnila paprskem pravdivého
Světla Tvého Jednorozeného Syna. Dej, abychom zářili jasem Tvého světla v každodenním
životě. Skrze Krista, našeho Pána. Všichni: Amen.
(A nyní se přeje následujícím způsobem: Každý má v rukou svůj oplatek. Až vysloví své
přání konkrétní osobě, pak ona si ulomí část z jeho oplatku a přijme. Následně si vymění role.
Tím, že tuto částečku sní, symbolicky se ztotožňují s přáním, které jim bylo vysloveno.)
Vánoční oplatky můžete obdržet v sakristii našeho kostela. 1 balíček za 10,- Kč obsahuje
5 ks.
Jubilejní slavnost rodinného společenství

Štědrovečerní pobožnost v rodině
1.Co se předpokládá:
Celý Štědrý den je
•
•
•

dnem uvedení do sváteční atmosféry, nepracuje se a nenakupuje se
dnem rodiny, všichni touží být doma a spolu
dnem dobrovolného postu, půst je výrazem přípravy na velké věci

2.Co je možno připravit:
•

•

•

•

vánoční stromek/ připomíná strom poznání dobrého i zlého v ráji, skrze který lidé
poprvé zhřešili a ztratili Boží přízeň. Připomíná ale také dřevo jeslí, do kterých byl
položen narozený Spasitel, i dřevo kříže, na kterém nám svou smrtí znovu získal Boží
přízeň. Proto ho zdobíme světly, hvězdami, ovocem, cukrovím/
vánoční rybu /původně postní jídlo, protože v jižních krajích to bylo jídlo nejchudších
lidí. Ryba je pro křesťany také starým symbolem víry. Řecky se řekne ichtys. Toto
slovo je složeno ze začátečních písmen věty: Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel/
jesličky - betlém /připomínají události Kristova narození názorným způsobem, často
zasazeným do našeho prostředí, aby bylo zřejmé, že i pro nás v tomto kraji a v této
době se Kristus narodil/
Betlémské světlo /je to živý plamen, který se každé vánoce rozváží po celém světě z
betlémské jeskyně v Izraeli. Toto světlo můžeme zanést také na hroby zemřelých na
hřbitově a starým , kteří si nemohou pro ně dojít sami. Obvykle je k dispozici v
kostelích, nebo u skautů/

Může se požehnat dům:
Úvodní modlitba:
Náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi. Prosme ho, ať při
oslavě jeho narození posvětí i tento dům svou přítomností, ať zůstává uprostřed nás, ať v nás
živí vzájemnou lásku a podílí se na všem, co je v životě radostné i obtížné.
Přímluvy:
Syn Boží, Pán nebe i země se stal člověkem a bydlel mezi lidmi.
Prosme ho: Pane, zůstaň s námi.
- Ty jsi posvětil rodinný život, přebývej s námi v tomto domě a buď naším hostem a
svrchovaným Pánem.
- Dej, ať všichni, kdo v tomto domě žijí, tvoří ve víře a vzájemné lásce příbytek tvého ducha.
- Dej, ať život této rodiny je stavbou na skále, jak o tom mluví evangelium, ať se pevně
držíme tvého slova a nic neotřese naší láskou.

- Ty jsi neměl, kam bys hlavu složil, a ve své chudobě jsi byl odkázán na pohostinství přátel,
nauč nás pomáhat ti ve všech bližních, kteří jsou v nouzi a nemají, kde bydlet.
Všechny další osobní prosby shrnujeme do modlitby Otče náš...
Žehnací modlitba/hned po modlitbě Páně/:
Prosíme tě, dobrý Otče, ať zde v tomto příbytku působí tvé požehnání, proměň ho v domov
těchto svých dětí a chraň je. Daruj jim lásku, radost a pokoj v Duchu svatém, chraň je od
hříchu a ode všeho zlého, dej jim podíl na darech života a otvírej jejich srdce všem, kdo jsou v
nouzi. Ať nikdy nezapomínáme, že naše pozemské obydlí není trvalé a že máme směřovat k
domovu, který je u tebe v nebi, v plnosti lásky a života, kde žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Pak vezme otec nebo matka nádobku se svěcenou vodou a větvičku ke kropení, může vzít i
připravené rozžhavené uhlíky na misce a nasypat kadidlo/vše si předem obstarají v kostele/ a
procházejí všemi místnostmi domu. Místnost, kde je připraven vánoční stromek se může
vynechat, kde je zahrada, hospodářství nebo dílna, může se zajít i tam, a vše pokropit
svěcenou vodou s prosbou, aby pro Kristův příchod bylo vše duchovně očištěno a připraveno.
Při každém kropení se říká:
Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm přebývají.
Žehnání se zakončí slovy:
Dnes vstoupila do tohoto domu spása.
Ať Boží požehnání spočine a setrvá v tomto domě a rozmnoží víru, naději a lásku ve všech,
kdo v něm přebývají. Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého ať na nás
sestoupí a zůstane s námi vždycky. Amen.
Při stmívání se může doma svítit jen skromným světlem, ne hlavním, abychom mohli prožít
dobu tmy, dobu čekání na Vykupitele ve Starém zákoně a tím víc pak docenit příchod světla.
Od setmění začíná Svatá noc, končí doba adventní přípravy, končí postní den, začíná
slavnost.
Pozvání
Ve středu 13.12.2000 v 8.30 hod. bude otec biskup J. Hrdlička sloužit ve farním kostele v
Uherském Hradišti mše sv. za nekomerční prožívání vánoc. Ve 14.30 hod. požehná azylový
dům ve Starém Městě (bývalá MŠ Na Hradbách). V 16.00 hod. v orlovně proběhne setkání
pracovníků z centra pro rodinu o prožívání vánoc.
V sobotu 13.1.2001 se uskuteční na sokolovně již tradiční Děkanátní ples. Všichni jste
srdečně zváni. Ochotní sponzoři, ať se hlásí u Kamila Psotky.
Přihlaste se

V sobotu 16.12.2000 v 11.00 hod. přijme jáhenské svěcení z rukou otce biskupa Jiřího
Paďoura v Praze v kostele Panny Marie Sněžné bratr z naší farnosti Bartoloměj Pavel Černý,
OFM. Odjezd autobusu bude v 5.30 hod. od školy, cena 260 Kč, zájemci hlaste se u sestry V.
Batůškové. Kdo bude chtít přispět na dárek, který dostane od farnosti na památku, může také
u sestry V. Batůškové, nebo u sestry F. Hulíkové.
Pevně věřím , že i když je to těsně před vánočními svátky, nenecháme si ujít příležitost a v
hojném počtu se zúčastníme toho, jak se Bůh oslavuje na jednom z nás. Je to obrovská pocta a
čest pro celou farnost.
Vánoční zpívání
V neděli 17.12.2000 v 15.00 hod. se uskuteční tradiční staroměstské zpívání, které bude letos
uvádět Josef Bazala. Dobrovolné vstupné bude věnováno na humanitární účely.
Tříkrálová sbírka
V pátek 5.1.2001 odpoledne a v průběhu soboty 6.1.2001 se uskuteční po celém Starém Městě
a celé republice Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky jde celý na přímou pomoc potřebným sociálně slabým, postiženým katastrofami apod. Kdo se chce nějakým způsobem podílet na
průběhu této akce, je vítán a může se přihlásit u Kamila Psotky.
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