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OPRAV MŮJ DŮM

Když bylo Františkovo srdce už úplně přeměněno, šel jednoho 
dne kolem kostela svatého Damiána, který byl skoro rozpad-
lý a zcela opuštěn. Veden Duchem vstoupil, aby se pomodlil. 
Pokorně a pln oddanosti poklekl před Ukřižovaným. A tu se 
mu dostalo nezvyklých osvícení a cítil se docela jinak, než když 
do kostela vstoupil. Za tohoto stavu k němu promluvil - je to 
od věků neslýcháno - obraz Ukřižovaného, jehož rty se pohy-
bovaly. Oslovil ho jménem a pravil: „Františku, jdi a obnov 
můj dům, který jak vidíš, se rozpadá.“
František nezapomínal pečovat o ten svatý obraz. Brzy předá-
vá knězi peníze na koupi lampy a oleje, aby svatý obraz nebyl 
bez pocty světla. A pak horlivě pracoval, aby tento kostel opra-
vil. Neboť i když se Boží slovo vztahovalo na ten dům Boží, 
který Kristus vydobyl vlastní krví (církev), František nechtěl 
být ihned povýšen, nýbrž chtěl ponenáhlu přecházet od těla 
k duchu. (Od věcí hmotných k duchovním).

Životopis svatého Františka, Tomáš z Celana

Na tento příběh ze života svatého Františka jsem si vzpo-
mněl, když jsem letos o prázdninách nedaleko Zlatých hor 
navštívil již téměř rozpadlou kapli svaté Marty. Uvažoval 
jsem při tom, v jakém stavu je dnes církev, nakolik i mou 
vinou a co pro ni mohu udělat. To je také účel fotografií, 
které jsou v tomto čísle Života farností. Pohled na ně není 
radostný. Mohou nás však povzbudit k tomu, abychom, 
každý na svém místě, přispěli k opravě Božího chrámu, 
kterým je církev.

o. Pavel
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Je to zvláštní pocit, když stojíte v kostele, který se rozpadá, 
a nebo před branou kostela, která už pěkně dlouho nebyla 
otevřena. Na jedné straně mě zaplaví vděčnost nad tím, že 
naše kostely na tom ještě tak špatně nejsou. Že jsou opra-
vené a hlavně často zaplněné lidmi. Pak se ale objeví v myš-
lenkách otazník: Co dělat, aby něco podobného nenastalo 
postupně a pomalu i u nás? A v tu chvíli jsem začal děkovat 
Bohu za ty, kteří to tak trochu přehánějí. Např. chodí do 
kostela, i když nemusí (ve všední dny), kteří tráví čas na 
adoracích, nočních bděních. Za ty, kteří už brzy ráno při-
cházejí na růženec. Za ty, kteří se učí budovat duchovní 
dům farnosti a scházejí se nejen ve chrámu, ale i po domech 
v nejrůznějších společenstvích (Sk 5,42 a 2,46).
Nějak jsem cítil, že nestačí jen odstraňovat příčiny chátrání, 
ale také opravovat, vylepšovat a stavět. Kdo se nelepší, ten 
se horší. Když farnost neroste, chátrá.
Jak tedy dál?

Nebojme se přehánět

Když jsem ho nedávno četl v kostele, vzpomněl jsem si na 
jeden příběh. Jistá paní po letech potkala kněze, který ji 
oddával. Při této příležitosti mu děkovala za vzácný svateb-
ní dar: „Otče, vy jste nám tenkrát daroval Bibli: Jak moc si 
jí vážím. Mám ji přesně tak zabalenou, jak jste nám ji dal. 
A když otevírám skříňku, ve které je schována, nejraději 
bych před ní poklekla jako před Nejsvětější svátostí.“ Toto 
je názorný příklad zakopání hřivny. Ten příběh z evange-
lia se může jevit v některých skutečnostech nepochopitel-
ný. Tentýž pán, který potrestal služebníka za zakopanou 
hřivnu, je schopen odpustit milióny služebníkovi, který 

Podobenství o hřivnách V podobném duchu můžeme pochopit učení církve o záslu-
hách. Je pravda, že si v přísně právním smyslu vzhledem 
k Bohu nezasloužíme nic. Všechno je milost! Ano, ale Bůh 
nám dal i tu milost, že zásluhy můžeme získávat a to nejen 
pro sebe, ale i pro druhé. Například pro ty, kteří nevěří 
nebo pro Boží království nic nedělají. S pomocí Ducha sva-
tého můžeme doslova vydělávat a šetřit i pro ty, kteří mají 
svůj účet v nebeské bance prázdný nebo jsou vůči Bohu 
nebezpečně zadlužení. Jak je dobré, že takto můžete získat 
dědictví i pro své děti, vnoučata a pravnoučata. Nebojte se, 
nic se z toho neztratí. Jednou vaší potomci z těchto rezerv 
budou čerpat.

Získávání zásluh

mu je dlužil a nebyl schopen splatit (Mt 18,23-27). Anebo 
jako otec vůbec nic nevyčítá synovi, který polovinu jeho 
majetku propil a prohýřil (Lk 15,11-24). Velkoryse dává 
denár služebníku, který pracoval pouhou hodinu (Mt 20,1-
15). Proč je teď tak přísný k někomu, kdo neutratil vůbec 
nic z toho, co mu bylo svěřeno? Ježíš nám chce především 
říci, jak je důležité využít všechny dary a milosti od Boha 
k budování Božího království. A jsou-li těmito dary pře-
devším dary Ducha svatého, pak nemusíme mít strach, že 
to bude jenom dřina a námaha. Naopak, pocítíme radost 
z toho, že Boží království roste v nás i kolem nás. Je-li tou-
to hřivnou Boží slovo, bude pro nás každé otevření Bible 
získáváním dalšího bohatství!
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Slovo ž ivota
l i s t o p a d  2 0 11

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25,13) 

Ježíš právě vyšel z chrámu. Učedníci ho s určitou hrdostí 
upozorňují na velkolepost a krásu stavby. Ježíš na to: Vidíte 
to všechno? „Amen, pravím vám: Nezůstane zde kámen 
na kameni, všechno bude rozbořeno.“ (Mt 24,2) Potom 
vystoupil na Olivovou horu, sedl si, díval se na Jeruzalém, 
který měl před sebou, a začal hovořit o pádu města a konci 
světa.
Jak nastane konec světa? A kdy k němu dojde? Ptali se 
ho učedníci. Tuto otázku si kladly i následující generace 
křesťanů a klade si ji každý člověk. Budoucnost je skutečně 
tajemná a často vyvolává obavy. I dnes jsou lidé, kteří se 
dotazují mágů a sledují horoskopy, aby zjistili, jaká bude 
budoucnost, co se stane.
Ježíšova odpověď je jasná: konec časů nastane při jeho pří-
chodu. On, Pán dějin, se vrátí. On je zářivým bodem naší 
budoucnosti – čas je skutečně v jeho rukou. On nám ho 
dal a on si ho může vzít zpět i nečekaně a bez předcho-
zího upozornění. Nicméně nás upozorňuje: budete-li bdít, 
budete na tuto událost připraveni.

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

V prvé řadě nám těmito slovy Ježíš připomíná, že přijde. 
Náš život na zemi skončí a začne nový život, který konec 
mít nebude. Nikdo dnes nechce hovořit o smrti… Lidé 
někdy dělají vše pro to, aby se rozptýlili, a zcela se pono-
ří do každodenního dění, takže zapomenou na toho, kdo 
nám dal život a kdo ho od nás bude požadovat zpět, aby 
nás uvedl do plnosti života, do společenství se svým Otcem, 
do ráje.
Budeme připraveni na setkání s ním? Budeme mít rozža-
tou lampu jako moudré panny, které čekají na ženicha? To 
znamená: budeme v lásce? Anebo bude naše lampa zhasnu-
tá, protože jsme zaujatí mnoha věcmi, které je třeba udělat, 
prchavými radostmi, vlastněním hmotných statků, protože 
jsme zapomněli na jedinou podstatnou věc: milovat?

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Ale jak máme bdít? Především, a to víme, dobře bdí ten, 
kdo miluje. To ví manželka, která očekává manžela, který 
se zdržel v práci nebo se vrací z dlouhé cesty. Ví to matka, 
která se obává o své dítě, které se ještě nevrátilo domů, ví 
to zamilovaný mladík, který se nemůže dočkat schůzky se 
svou milovanou… Kdo miluje, umí čekat, i když se druhý 
opozdil.
Ježíše očekáváme, když ho milujeme a velmi toužíme po 
setkání s ním.
Očekáváme ho tak, že milujeme konkrétně, že mu například 
sloužíme v tom, kdo je nám nablízku, nebo se angažujeme 
ve prospěch spravedlivější společnosti. Sám Ježíš nás vyzý-

A já se už teď těším na to, kolik dětí i dospělých bude cho-
dit na roráty. Náš kostel se zaplní ráno a snad i večer. Ve 
všední den přijdou i ti, kteří během roku přicházejí jen 
v neděli. I když si to možná neuvědomujeme, čerpáme 
z bohatství, které nám svou zbožností našetřili naši před-
kové. Pro ně bylo samozřejmostí chodit po celý advent na 
roráty. A nejen to. Pak přišly křížové cesty, májové pobož-
nosti, dny modliteb za zemřelé atd. To všechno mohou být 
i pro nás příležitosti, jak získávat stavební materiál na opra-
vu duchovního chrámu církve a stavební spoření pro další 
generace.

o. Pavel

Začíná advent
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Moji nepřátelé mi utrhají (Žalm 42,11)
Křesťany je nutno varovat před antisemitismem, i před 
bílým nebo černým rasismem. Jednou z největších hro-
zeb je také velmi rozšířený antiamerikanismus. Je to s ním 
podobně jako s nenávistí k Židům, kterou byla zatížena 
předchozí generace: je nerozumná a Bohu nemilá.
Spojené státy opatřují osmdesát procent finančních pro-
středků a šedesát procent lidských zdrojů pro světovou 
křesťanskou misii. Kolaps Ameriky by znamenal kolaps 
drtivé většiny misijního úsilí. Z toho je zřejmé, že kritické 
nálady vůči Americe jsou vyvolávány ďáblem. 
Stejně jako byli Židé líčeni jako lichváři a podvodníci, šíří 
se nyní lži o bohaté Americe, která ruinuje chudé národy. 
Když Západ navázal své první kontakty se třetím světem, 
byl již ekonomicky daleko před nimi. Bílí osadníci v Jižní 
Africe byli rovněž od samého začátku daleko před tamní 
černou populací. Jejich výsadní ekonomická situace nepo-
vstala z vykořisťování zaostalých národů. 
Je pravdou, že Američané a další běloši příliš plýtvají. To 
je třeba poznamenat, avšak produkce na jednoho člově-
ka v Americe převyšuje produkci v Indii více než je roz-
díl v konzumaci, což umožňuje nejenom tuto konzumaci 
zaplatit, ale také poskytovat zahraniční pomoc.
Bílí nezapříčinili chudobu třetího světa. Jsou nakonec jedi-
nými, kteří pomáhají těmto lidem chudobu přemáhat.
Varujte se antiamerikanismu coby ďábelského nástroje zni-
čit největší oporu misijní činnosti i náboženskou svobodu 
v celém světě.

(Z časopisu Hlas mučedníků vybral o. Pavel)

Z BIBLICKÝCH ÚVAH FARÁŘE
RICHARDA WURMBRANDA

ZŠ Salvátor
Každým rokem přesvědčují naši žáci všechny fanoušky 
sportu, že s nimi musí za všech okolností počítat. Na celé 
čáře to potvrdili naši kluci ze 6. a 7. třídy, když ��. října 
v okrskovém kole halové kopané v Zašové obsadili �. místo 
a postoupili do okresního kola. Poděkování patří p. Jindři-
chu Vránovi za doprovod i podporu hráčů.

Nazapomenutelný zážitek přinesl žákům 8. a 9. ročníku 
vzdělávací pořad pod názvem Nicholas Winton - Síla lid-
skosti. Ve středu �. ��. �0�� jsme se společně odebrali do 
místního kina na projekci tohoto dokumetárního filmu 
režiséra Matěje Mináče, který získal jako první český film 
cenu International EMMY AWARD za nejlepší zahranič-
ní dokument od americké televizní a filmové akademie 
(obdoba Oskara). Příběh o člověku, který v době okupace 
zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí, 
nás všechny doslova „chytil za srdce“ a ukápla nejedna slza. 
Doprovodné vstupy moderátora byly velmi zdařilé a žáky 
maximálně zaujaly. Jen více takových programů.

Úterý 8. ��. �0�� patřilo žákům 8. a 9. ročníku, kteří se 
rozhodli pro zájezd do Osvětimi a přidali se k žákům ZŠ 
Žerotínova, která tento zájezd pořádala. Podle ohlasů žáků 

vá, abychom takto žili, když vypráví podobenství o věrném 
služebníkovi, který čeká na návrat pána a stará se přitom 
o chod domu, nebo o služebnících, kteří očekávají návrat 
pána a intenzivně pracují, aby využili hřivny, které od něj 
dostali.

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Právě proto, že neznáme den ani hodinu jeho příchodu, 
můžeme se snadněji soustředit na dnešek, který je nám dán 
s jeho starostmi, na přítomnost, kterou nám prozřetelnost 
nabízí, abychom ji prožili.
Kdysi jsem se spontánně obrátila na Boha touto modlitbou, 
kterou bych nyní ráda připomněla.

„Ježíši,
dej, abych hovořila stále tak,
jako by to bylo poslední
slovo, které mohu vyslovit.
Dej, abych jednala stále tak,
jako by to byla poslední
činnost, kterou dělám.
Dej, abych trpěla stále tak,
jako by se jednalo o poslední
utrpení, které ti mohu obětovat.
Dej, abych se modlila stále tak,
jako by to byla poslední možnost
hovořit s tebou, kterou mám zde na zemi.“

Chiara Lubichová

i p. učitelky Fialkové byla tato akce velmi úspěšná a zane-
chala ve všech hluboký dojem. Příjemným rozptýlením 
byla i návštěva polského hypermarketu, kde si žáci mohli 
za polskou měnu nakoupit malé dárečky.

Ve středu 9. ��. �0�� si žáci �. a 5. ročníku udělali se svými 
učitelkami výlet do našeho krajského města Zlína. Pozná-
vací exkurzi spojili s návštěvou zábavního centra Galaxie. 
Vyšlo počasí i program, tak co si více přát.

Čtenáře ŽF, rodiče a přátele naší školy zveme na již tradiční 
Benefiční koncert, který se letos bude konat �8. listopadu 
�0�� v kapli Školy pro sluchově postižené ve Valašském 
Meziříčí. Vystoupení našich skvělých Broučků je zárukou 
dobrého programu. Kroužek šití p. učitelky Komoňové při-
pravuje na koncert vánoční překvapení.

A ještě jedna pozvánka. Neděle �8. prosince bude dnem 
Živého Betléma. Přesná hodina bude ještě upřesněna. 

Lenka Adámková
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Vaše Excelence, pane velvyslanče,

jak jistě víte, včera skončily Světové dny mládeže, při 
kterých se kolem papeže Benedikta XVI. shromáždilo v 
Madridu více než �.500.000 mladých z �00 zemí světa.

Před třemi měsíci bylo centrum Madridu obsazeno skupi-
nami protestujícími proti aktuálnímu systému, příslušní-
ky extrémní levice, squatery a jinými radikálními skupi-
nami, které naplnily centrum města demagogií, nenávistí 
a intelektuálním a morálním odpadem. Avšak mladí, kte-
ří přijali výzvu papeže, naplnili Madrid radostí, mladist-
vým duchem a zbavili ho šedi.

Nicméně se s Vámi chci podělit o zkušenost moji a souse-
dů z mé ulice. Je tomu již �7 let, co bydlím ve čtvrti Reti-
ro na náměstí Doctor Laguna, kde sídlí škola „Escuelas 
Aguirre“, která přijala několik stovek mladých z České 
republiky.

Nikdy na tomto náměstí a nejbližších ulicích jsme nevi-
děli tolik mladých s tak příkladným chováním: žádný 
hluk, žádné pokřikování, ani jeden odpadek, plechovky a 
ani plastové láhve poházené po zemi. Z oken mého bytu, 
bydlím ve ��. patře, vidím celý prostor školy, kde byl stá-
le udržován pořádek a perfektní čistota. Mladé jsem po 
ránu vídal vycházet s úsměvem a s očekáváním toho, co 
zažijí na programu. Večer jsem je vídal s unavenou tváří, 
ale se stejným úsměvem a nadšením z toho, co prožili.

Věřte mi, pane velvyslanče, my zdejší obyvatelé jsme nad-
šení z toho, že jsme mohli sdílet tento prostor se stovkou 
českých mladých, kteří byli příkladem dobrého vychování, 
respektu, vlastenectví a radosti. Vy a celá Vaše vlast musíte 
být hrdí na tyto mladistvé vyslance.

Rád bych toto všechno osobně řekl těmto mladým, bohužel 
ale neznám Vaši řeč, stejně jako bohužel neznám Vaši vlast. 
Jeden večer jsem sice přišel do školy a mohl jsem vyjádřit 
mé pocity prostřednictvím tlumočníka této skupiny, ale 
necítím se zcela uspokojený. Motivem mého dopisu je spra-
vedlivě ohodnotit tyto mladé, kteří se chovali absolutně 
PŘÍKLADNĚ, píši to schválně s velkým písmenem.

Pokud to budete považovat za správné, byl bych rád, abyste 
s mými zkušenostmi obeznámil příslušné autority a oby-
vatele České republiky, média, vzdělávací centra, města, ze 
kterých pocházejí tito mladí, a především se zvláštní přátel-
ským důrazem tyto chlapce a děvčata, kteří hrdě nesli vlaj-
ku Vaší země a byli příkladem dobrého chování a zrcadlem 
toho nejlepšího z Vaší země.

Čerstvě jsem odešel do penze, což mi umožňuje dívat se 
na některé věci z jiné perspektivy. Jedna věc je však jistá, 
budoucnost národů je v jejich mladých. Pokud všichni čeští 
mladí jsou jako ti, se kterými jsem měl možnost se setkat, 
budoucnost České republiky je zaručena.

Přijměte mé srdečné blahopřání a pozdravy

Dopis pro České velvyslanectví v Madridu
od César Carlos Sáenz Barrio,

právníka a zemědělského inženýra z Madridu

POCHVALA Z MADRIDU

„Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejposlednějších bratří, mně jste učinili.“ (Mt 10,37) 

    „Jdi a jednej taky tak.“  (Lk 10,37) 

    „Blaženější je dávat než dostávat.“ (Sk 20,35) 

    MODLITBA A SLUŽBA 
 

Pozvánka pro dívky, které chtějí prožít několik dní v klášteře 
sester boromejek, naplněných modlitbou a službou nemocným. 

 

Kde: Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích (a přilehlý klášter) 
 

  

Co očekávat: Nic menšího, než setkání s Bohem v modlitbě a v bližním. 
 

  

Co s sebou: - oblečení pro práci v Domově a přezůvky 
- otevřené  
- kdo má, tak hudební nástroj 

 
 
 
 
Termíny:   

 
 
 
 
18.-20.11.,    2.-4.12.,    28.12.-2.1. (Silvestr) 
 
(Možno i jiný termín po předchozí domluvě.) 

Kontakt: S.M. Lucie Horáková  
Komenského 907, 
676 02  Moravské Budějovice 
tel.:       737 764 008,  
e-mail:  lucie.scb@seznam.cz 

 
 

 
Příjezd první den v odpoledních hodinách,  
ukončení poslední den po obědě. 
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téma: 

 
 

o víkendu 16. – 19. 

prosince 2011   

s P. Romanem Macurou 

 a s. Vincentou Kořínkovou       

                          
Kde?   Frýdlant nad 

Ostravicí, ul. Ostravská 453 

 

 

 
 

Příjezd: v pátek odpoledne mezi 14-16 hod, ukončení v neděli po obědě. 
Cena: 100 Kč za ubytování (50 Kč/noc ve spacáku) + příspěvek na jídlo dle možností. 

 
S sebou:  Bibli, růženec, breviář, spacák, hodinky (pokud možno) 

 
Přihlášení:  co nejdříve 

Kontakt: S.M.Vincenta Kořínková, Palkovická 524, Frýdek-Místek, 738 01  
              e-mail: vincenta@boromejky.cz ,  mobil: 723 477 525     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA:  můžete poslat poštou nebo e-mailem, (předběžně i telefonicky) 
Jméno:                                                                    rok narození: 
bydliště:                                                                  telefon: 
Škola:                                                                      e-mail: 
Způsob a čas příjezdu na místo:                                                                           
  

 AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍ   DDDUUUCCCHHHOOOVVVNNNÍÍÍ   
OOOBBBNNNOOOVVVAAA      
PPPRRROOO   DDDÍÍÍVVVKKKYYY      

                                           
                                             od 18 do 30 let 

 
 

 

                                    Téma: 

                                           Připrav své srdce 

                                   i cestu Pánu 
s P. Romanem Janáčem, redemptoristou a  

se s. Vincentou Kořínkovou, boromejkou 
 

ve dnech 8. - 11. prosince 2011 
 

Kde?   Maria Hilf ve Zlatých Horách (Jeseníky) 
www.mariahilf.hyperlink.cz 

Příjezd: ve čtvrtek odpoledne mezi 14-16 hod, ukončení v neděli po obědě. 
Cena: přibližně 600,- Kč (za nocleh i jídlo) 

 
S sebou:  Bibli, růženec, breviář, spacák, hodinky (pokud možno) 
 
Přihlášení:  co nejdříve. Kapacita míst  je omezena. 
 
Kontakt: S.M.Vincenta Kořínková, Palkovická 524, Frýdek-Místek, 738 01 
e-mail: vincenta@boromejky.cz ,  mobil: 723 477 525         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA:     můžete poslat poštou nebo e-mailem, (předběžně i telefonicky) 
Jméno:                                                                    rok narození: 
adresa:                                                                    telefon: 
e-mail:                                                                   škola nebo zaměstnání::                                                                          
  

���������������������������������

Hledáme vhodného dárce kostní d�en� pro �erstvou maminku Evu Ryšavíkovou roz. 

Balcarovou, která náhle onemocn�la akutní leukemii. 

Prosíme, zachra�te mladý lidský život, sta�í se objednat na jakékoli transfuzní stanici a žádat 

o zápis do evidence dárc� kostní d�en�. Dárci by m�lo být 18-35 let. 

Abyste mohl/a  být zaregistrován/a, musíte absolvovat malý odb�r krve a poskytnout 

kontaktní údaje do databáze registru. 

Pravd�podobnost, že budete vybrán/a jako vhodný dárce není velká. V registru m�žete být 

evidován �adu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA. 

Nemusí k tomu nikdy dojít. Avšak Vaše rozhodnutí, stát se dárcem krvetvorných bun�k, 

zvyšuje nad�ji na záchranu lidského života. 

Info na: http://www.kostnidren.cz/ , http://www.darujzivot.cz/

D�kujeme za pomoc! 

Manžel se synem a rodina 

Tel. (Ji�í Ryšavík): +420 604 931 559  
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LEŠNÁ

4. neděle adventní – 18. 12. 8.30 hod

Štědrý den – sobota 24. 12. 21.00 hod

Slavnost Narození Páně – neděle 25. 12. 8.30 hod

Svátek Svatého Štěpána – pondělí 26. 12. 8.30 hod

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok
sobota 31. 12. 16.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – neděle 1. 1. 2012 8.30 hod

KAPLE JASENICE

4. neděle adventní – 18. 12. 10.00 hod

Slavnost Narození Páně – neděle 25. 12. 10.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok – neděle 1. 1. 2012 10.00 hod

BOHOSLUŽBY A KONCERTY
O VÁNOCÍCH 2011

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Koncert dětí ZUŠ
čtvrtek 15. 12.  18.00 hod

4. neděle adventní 18. 12. 6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
 17.30 hod

Koncert Basové G (Gymnázium)
středa 21. 12. 18.30 hod

Štědrý den sobota 24. 12.
poslední adventní mše svatá 6.30 hod

Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky) 16.00 hod

Půlnoční  22.00 hod
Půlnoční  24.00 hod

Slavnost Narození Páně neděle 25. 12.  6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
  17.30 hod

Vánoční písně a koledy (schola mládeže)
neděle 25. 12. 15.00 hod

Svátek Svatého Štěpána
pondělí 26. 12. 6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
 v kapli v Hrachovci 10.00 hod
  (Večerní mše svatá nebude)
 
Vánoční koncert Chrámového sboru
a Komorního orchestru ZUŠ
úterý 27. 12. 18.00 hod

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2011
sobota 31. 12. 15.30 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
neděle 1. 1. 2012 6.30 hod
 8.00 hod
 9.30 hod
  17.30 hod

�7. prosince v �8 hodin se uskuteční ve farním kostele tra-
diční vánoční koncert, na kterém se představí Chrámový 
sbor a Komorní Orchestr při ZUŠ se sólisty. Aleš Kučera 
přednese na trubku – piccolo Toreliho koncert, sopranistka 
Kateřina Václavíková si připravila árii z Händlova oratoria, 
další sopranistka Eva Běrská (kterou známe už z předcho-
zích koncertů) zazpívá známé české, moravské a valašské 
koledy s doprovodem orchestru. Od chrámového sboru si 
poslechneme skladby renesanční a barokní buď s dopro-
vodem orchestru nebo a capella. Varhany rozezní Vojtěch 
Trubač a Josef Kratochvíl, uvedou skladby J. S. Bacha.

Srdečně zveme
Za všechny Bohumír Kratochvíl

Pozvánka na vánoční koncert 
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Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf.vm@abidesign.cz anebo osobně odevzdejte na faře.
Toto číslo vychází o �. neděli adventní, �7. listopadu �0��

http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

5.  celostátní  setkání  mládeže 
Žďár nad Sázavou

Křest přijali

Lešná

Mikuláš Bajzík
Kristýna Petra Urbancová

Valašské Meziříčí
Anežka Dřímalová
Martina Anna Cábová
Valentina Tomečková
Lukáš Machač

Lukáš Kubját
Libor David
Viktorie Vavříková

Valašské Meziříčí
Vladimír Sulovský *7. �. �9�� †9. �0. �0��, Šafaříkova �5
Václav Trčka *�5. 9. �9�5 †�0. �0. �0��, Zašovská �66
František Korábečný *�6. �. �9�9 †�7. �0. �0��, Poličná �85
Josef Píštěcký *�0. 5. �9�� †�8. �0. �0��, Masarykova 7��
Leopold Kovář *�. ��. �9�� †�. ��. �0��, Hrachovec �9�
Antonín Drda *��. �. �96� †5. ��. �0��, Podlesí 8�

Na konec své pozemské cesty došli

Svátost manželství přijali
 Jiří Masařík  Veronika Ulrychová
 Sokolská �095  Hrachovec �06

Valašské Meziříčí

Lešná
Vít Horák *6. 6. �9�� †�9. �0. �0��, Lešná ��

Aneta Michaela Kovařčíková

„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ 
(Gal 5,22)

14. – 19. srpna 2012

Co Tě čeká?
setkání s kamarády, duchovní obohacení,
osobní setkání s biskupy, hudba, přednášky, 
společenství modlitby, nové kontakty

 • pro mládež od �� let
 • nemáš chuť se přihlásit do přípravného týmu?
 • nezapomeň pozvat své kamarády a přijet s nimi
 • těšíme se, že se ve Žďáru uvidíme

zdar2012.signaly.cz

Předem děkujeme všem
za modlitební i finanční
podporu tohoto setkání.

Své finanční dary
můžete posílat na číslo účtu:
150369794/0300.

Pořádá Sekce pro mládež
České biskupské konference
a Asociace křesťanských
sdružení mládeže, o.s.

Kontakty: mladez@cirkev.cz
nebo 731 604 001

Program pro rodiny s dětmi,
tzv. Den rodin,
proběhne v rámci
Celostátního setkání mládeže
v sobotu 18. srpna 2012.

Modlitba za setkání:

Pane Ježíši Kriste,
prosíme Tě za mladé lidi
celého světa:
chraň je před hříchem
a daruj jim vytrvalost
ve zkouškách.

Kéž poznají své životní povolání
a mají odvahu se pro ně
velkoryse rozhodnout.

Zvláště Tě prosíme, 
požehnej všem, kteří se sejdou 
ve Žďáru nad Sázavou, 
aby přijali dary Ducha Svatého: 
lásku, radost a pokoj, 
a aby se tak stali věrohodnými 
svědky Tvé lásky všude, 
kam je posíláš.
Prosíme o to na přímluvu 
Tvé i naší maminky Marie:

Zdrávas Maria…

PROSBA
Pronajmu část bytu �+� věřící pracující ženě (i s dítětem). 
Nekuřačka v centru města. Podílení se na ½ nájmu. Žena 
pracovně vytížená. Spěchá!!


