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ci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže 

je květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě 

královská, ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec 

je modlitbou krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a 

královně Marii, ale je též modlitbou někdy velmi 

namáhavou, do níž se nám oechce, která „bolí“ svoji 

„jednotvárnost“ a délku. Přesto co nic nestojí, za nic 

nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence už mnohé 

vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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ÚVODNÍ SLOVO  
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
do měsíce listopadu jsme vstoupili 1. 11. slavností všech svatých. Pokračovali jsme 
vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. 11. a po celý týden na ně mysleli 
v modlitbách a navštěvovali místa jejich posledního spočinutí, jejich hroby na mnoha 
hřbitovech. Liturgicky měsíc listopad vyvrcholí v neděli 21. 11. slavností Ježíše Krista 
Krále. A další nedělí – první adventní 28. 11. už vstupujeme do nového liturgického 
roku.  
 
CO NÁS V NĚM ČEKÁ? 
Je to až neuvěřitelné, jaké velké výzvy dává církvi pětaosmdesátiletý papež František.  
První dal už skoro před rokem, když oznámil světové setkání rodin v Římě v červnu 
2022.  
Nyní posílá do celého světa svá videoposelství z posynodální apoštolské exhortace  
o lásce v rodině – AMORIS LAETITIA – Radost z lásky. My na tom budeme mít účast tím, 
že si je budeme postupně promítat v kostele každý třetí pátek v měsíci po večerní 
bohoslužbě. Už teď na to zvu všechny rodiny naší farnosti.  
O tom se více dočtete na jiném místě ve Farníčku. 
 
Druhá výzva je ještě větší. Aby se církev stávala více církví synodální.  
To znamená, aby všichni křesťané vnímali a prožívali spoluodpovědnost za život  
a poslání církve. Začíná to v rodině. Vstupuje to do malých společenství ve farnosti, 
prostupuje to celou farností, mezifarnostně, diecézně a celocírkevně. Podstatné je učit 
se s velkou pozorností a úctou naslouchat druhým, vést vzájemný dialog a být vnímaví 
pro podněty Ducha svatého a znamení doby. Nejde o vymýšlení a plánování nějakých 
nových aktivit, ale o naši vnitřní proměnu. Vstoupili jsme do první fáze světové 
synodální cesty, která má v říjnu 2023 vyvrcholit shromážděním biskupů v Římě na 
synodě s tématem „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Období od 
konce října 2021 do konce ledna 2022 bude patřit práci ve skupinkách ve farnostech.  
Za farního koordinátora ve farnosti jsem vybral Mária Holíka, který bude navázán na 
arcidiecézního koordinátora, který bude do jednotlivých farností zasílat materiály pro 
vzniklé skupinky. Kdo z vás by chtěl do tohoto procesu vstoupit, může vytvořit skupinu 
o pěti až sedmi lidech a přihlásit se u Mária nebo u mne. Je tak třeba učinit co nejdříve. 
Více se o tom dočtete na jiném místě Farníčku. 
A nedělí 28. 11. vstoupíme ve farnosti do doby adventní, kterou budeme prožívat 
v hlubším ponoření se do liturgických textů této doby a dalšími věcmi.  
O tom se také více dozvíte na další stránce Farníčku. 
 
Všem vám přeji i vyprošuji velkou touhu srdce, odvahu i vytrvalost v hlubším žití 
svého křestního zasvěcení se Ježíši Kristu a jeho církvi. 

 
K tomu vám žehná o. Josef. 
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                                                                KALENDÁRIUM LISTOPAD 2021 
  1.11. Slavnost Všech svatých 
  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 
  7.11. 32. neděle v mezidobí 
  9.11. Posvěcení Lateránské baziliky 
10.11. Památka svatého Lva Velikého 
12.11. Památka svatého Josafata 
13.11. Památka svaté Anežky České 
14.11. 33. neděle v mezidobí 
17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 
21.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
22.11. Památka svaté Cecílie 
28.11. 1. neděle adventní 
30.11. Svátek svatého Ondřeje 
 

UPOZORNĚNÍ 
V těchto dnech opět vstoupily v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích 
cest při hromadných akcích (včetně bohoslužeb v kostelích).  
Znovu platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou 
přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy 
domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby 
přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.  
Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu 
zpěvu. 

 
CÍRKEVNÍ SVATBA NEBO POHŘEB MŮŽE NASTAT VE 3 RŮZNÝCH MÓDECH 

 podle pravidel pro bohoslužby (pouze bohoslužba samotná, nikoli další 
program), s respirátory bez omezení počtu a bez nutnosti testu/očkování 

 do 30 osob bez povinnosti testu/očkování, pouze s ochranou dýchacích cest. 
Do tohoto limitu se počítají i snoubenci a oddávající (ti mají výjimku z nošení 
ochrany dýchacích cest). 

 nad 30 osob do 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku pouze s testem i 
ochranou dýchacích cest 

 
 

 

 



Vol 

DOPLNIT 

 

 

DOPL 

 

- 10 -                                                                FARNÍČEK 11/21  

PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA K 1. NEDĚLI ADVENTNÍ  
Milé sestry a drazí bratři, vstupujeme do Adventu, začínáme velkou přípravu na nový 
příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického 
příchodu. Jde i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci 
věků, ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší 
společnosti. 
    Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, 
    který vyhlásil papež František, a synodální proces,  
    který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý  
    otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: 
    přehnaný individualismus a krizi rodiny.  
    Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředění na své já,  
    zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. 
    To se odráží i v rodině.   
    Co můžeme udělat pro nápravu?  
    Prožijme tento Advent se zvláštním zaměřením na  
    společnou cestu v rodině. 
    Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, 
    tak jim to nepřijde zvláštní.  
Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku.  
Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. 
Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho 
najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do 
svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z vašeho setkání svátek. Před ním se 
budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto 
svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte 
dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebude opakovat 
to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, 
něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba 
vhodný citát z Písma svátého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. 
Buďte trpěliví a nemějte špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. 
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je vám 
mnohem blíž, než dřív. Možná vám dojde, že Bůh k vám promlouvá i skrze ty, od kterých 
byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, 
abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem vám může 
být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která 
hledá dobro druhého. Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co vás 
napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad vám to připadne 
jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v 
dobrých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, 
kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou 
bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve vaší rodině. Děkuji všem, kteří tímto 
způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní rodiny. 

K takovému úsilí každému z vás ze srdce žehná  
arcibiskup Jan Graubner. 
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   ADVENT V RODINĚ 
Možná je dobré hned na začátku léto úvahy o adventu v rodině vyjít od slova advent. 
Jeho význam nám ozřejmí smysl adventu. Je to slovo odvozené z latinského adventus - 
příchod, nebo advenio - přicházím. Kdo přichází, nebo co přichází? Známá je koleda 
„odrhovačka - Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce vánoce přicházejí, 
šťastné a veselé...“ A co jsou vlastně vánoce? Svátky míru a pokoje, svátky rodinné 
pospolitosti, svátky hojnosti jídla, pití a sezónního obdarováni? Jestliže nám unikne to 
podstatné - příchod, vstup Božího Syna do lidských dějin a do lidských srdcí, tak 
zůstaneme jen u toho vnějšího, z něhož se často rodí trpký vnitřní pocit prázdnoty. 
Slavit, prožívat advent znamená: Být účasten touhy po příchodu Božím z víry v tento 
příchod. Bez naladění se na obsah svátků není možné prožít vánoční radost. Příprava se 
musí dít vnitřně i navenek. Pro rodinu se může stát advent duševním a duchovním 
naladěním, jestliže si pevně umíní najít si čas k zamyšlení a společnému prožívání řady 
skutečností. Tady se nabízí celá škála možností. 
Nejoblíbenějším symbolem adventu je adventní věnec. Nesmí však být jen rekvizitou 
předvánoční nálady. Je dobré, když ho rodina společně vyrábí. Může si přitom uvědomit, 
že zelené větvičky upletené do kruhu jsou symbolem nikdy neutuchající naděje ve 
šťastnou věčnou budoucnost. Svíce, které se postupně zapalují o jednotlivých 
adventních nedělích jsou symbolem přibývajícího světla. Tím pravým světlem, 
osvěcujícím život člověka, je Ježíš Kristus, který o sobě říká: „Já jsem světlo světa. Kdo 
mne následuje, nechodí ve tmách, ale má světlo života. 
Světlem pro náš život jsou slova živého Boha. „ Svítilnou mým nohám je tvé slovo na 
mé cestě“. Proto je velmi vhodné u rozsvěcovaného adventního věnce konat s dětmi 
malou biblickou chvilku. Bible je prostředkem k poznávání Boha a jeho jednáni v našem 
životě. Je vhodné přečíst buď některý úryvek z jednotlivé adventní neděle a krátce se 
nad ním zamyslet a popovídat si o něm anebo vzít na čtyři adventní neděle čtyři velké 
postavy bible, na nichž si uvědomujeme Boží přicházení a přibližování se k nám lidem. 
Jsou to postavy Abraháma, proroka Izaijáše, Jana Křtitele a Panny Marie. Dětem je 
vhodné přiblížit je i skrze některé obrázky třeba z Jugoslávské bible. Děti je také mohou 
namalovat na tvrdý papír a vystřihnout jako postavy pro betlém. 
Společná postupná tvorba či stavěni betléma je další tvůrčí a prožitkovou skutečností, 
která nám pomáhá připravit se na hlubší prožití vánoc, k nimž nás advent postupně 
přivádí. Znám řadu rodin, které si betlém během adventu stavějí a při tom si postupně 
adventně vánoční události ozřejmují. 
K naladění srdce na vánoce také velmi pomáhá společné zpívání v rodině. Mohou to být 
některé adventní písně z kancionálu, třeba „Mnozí spravedliví...“, „Ejhle, Hospodin 
přijde“ nebo některé rytmické písně z Hosany, Hlaholu a mnoha dalších zpěvníků. Také 
je velmi vhodné cvičit písně na vánoce ať už koledy nebo jiné. 
A samozřejmě by neměla chybět společná modlitba. Nejvhodněiší modlitbou adventu 
je modlitba „Anděl Páně". V mnohých rodinách ještě nenašla uplatnění nebo jinde 
upadla v zapomnění. Když ji naplníme 'novým životem a budeme se ji - snad i denně - 
modlit u adventního věnce, uděláme už mnoho pro vnitřní přípravu na vánoce.  
 

Dokončení na následující straně 

 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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DOKONČENÍ 
Matka Boží Marie, kterou máme při této modlitbě na očích (pro děti třeba i skrze nějaký 
obraz zvěstování z některé obrázkové bible) je totiž, pravzorem, modelovou postavou 
křesťanů. Ona nám ukazuje i pomáhá, jak máme správně reagovat na Boží poselství:  
Slyšet - rozvažovat - tázat se - přijmout s vírou - nést druhým. V některých farnostech jako 
výraz širší společné přípravy na vánoce putuje z rodiny do rodiny obraz či soška Panny 
Marie, u které se pak rodina modlí. Jinde se dělá lidová pobožnost „Hledání útulku“ pro 
Pannu Marii čekající narození dítěte. 
Vyvrcholením adventní doby je Štědrý večer. Snad v žádné rodině nechybí vánoční 
stromeček, společná večeře a vzájemné obdarování. Je vhodné to vše společné 
připravovat s větším vnitřním obsahem. Křesťané se obdarovávají na Štědrý večer, 
protože vědí, že jsou Bohem ve vtěleném Božím Synu bohatě obdarováni: „Tak Bůh 
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna...“ Svatý Augustin kdysi napsal: „Zpěv je 
záležitostí milujících.“ Můžeme to rozšířit: „Zpěv a obdarování je věci milujících.“ Je velmi 
vhodné dárky shánět či vyrábět hned na začátku adventu. Také úklid vnější - v domě,  
i vnitřní - v srdci, není dobré konat až „nadoraz“ den před vánocemi. 
K plnějšímu prožití štědrovečerní večeře také patří četba vánočního evangelia (Lk 2,1-20) 
a společná modlitba. Rodiny s dětmi vyzývám k tvorbě betlémů, z nichž uspořádáme 
v zadní části kostela výstavku.  

Je toho hodně, vyberte si alespoň něco a hezky to prožívejte.  
Požehnaný advent všem rodinám přeje a vyprošuje o. Josef 

 

 
PAMÁTKA ZESNULÝCH - DUŠIČKY 

Kolem Památky zesnulých (2. listopadu) se připomínky předků, smrti a konečnosti 
pozemského života stávají součástí života nejen křesťanů, ale i většinové společnosti.  
„Je to jedna z tradic, které v naší zemi křesťanství zaselo už v době, kdy lidé existenci 
života po smrti brali jako něco docela samozřejmého. Je to šťastné dědictví z časů, kdy 
lidé věřili v Boha, který člověka volá k sobě do nebe,“ uvedl biskup Tomáš Holub. 
 
ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 
Pro věřící katolíky je dušičkové období také časem získávání odpustků pro duše v očistci. 
Neznamená to odpuštění hříchů, ale pomoc se zahlazením jejich následků. Jak učí církev, 
lze tak prospívat lidem, kteří si tyto „dluhy“ odnesli za hranici smrti. Odpustky může 
získat křesťan, který je ve stavu milosti posvěcující, tedy bez těžkého hříchu, a zároveň se 
vyžaduje alespoň všeobecný úmysl tyto odpustky získat a vykonání úkonů v určené době 
a předepsaným způsobem. Vždy je zapotřebí svátost smíření, svaté přijímání a modlitba 
na úmysl Svatého otce a během prvních dvou listopadových dnů pak při návštěvě kostela 
modlitba Otče náš a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu pak může tuto čtvrtou podmínku 
nahradit modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova 

 
Z webu: katyd.cz 

 
 
 

o
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 Sedmý okruh se věnuje dialogu s jinými křesťanskými církvemi: V iakých 
oblastech spolupracujeme s křesťany jiných vyznání?  
Jaké plody a jaké těžkosti nám to přineslo? 

 Okruh osmý - „Autorita a spoluúčast" - připomíná požadavek spoluzodpovědnosti: 
Jak definujeme cíle, ke kterým chceme směřovat? Jak se uplatňuje autorita v naší 
místní církvi? Jak u nás funguje synodalita? 

 Deváté a předposlední téma je označené „Rozlišovat a rozhodovat".  
Ptá se po způsobech a kritériích našich rozhodování, po jejich transparentnosti  
a odpovědnosti i po formách, jak pomoci růstu ve společném duchovním hledání. 

 Poslední desátý okruh - „Formovat se v duchu synodality" vybízí k zamyšlení, jak 
naše církevní společenství vede lidi, aby si dokázali navzájem naslouchat  
a zapojovat se do dialogu. 

Po celou dobu práce ve skupinách bude k dispozici pro podporu i konzultaci diecézní 
koordinátor se svým týmem. Ti také nakonec z odpovědí, které z jednotlivých skupin 
vzejdou, vypracují maximálně desetistránkové shrnutí a v této podobě se výsledek 
dostane k rukám biskupské konference. Prožitek společné práce, modlitby a hledání 
ve světle Ducha Svatého pak - jak předpokládají dokumenty - zůstane jako pobídka 
pokračovat v nastoupené cestě.  

SMRT MI PŘIPADÁ JAKO VZNEŠENÉ SETKÁNÍ 
Po smrti se potkám s něčím úžasným 
Věřím, že se tam u Boží Lásky potkám po smrti s něčím úžasným. Když už nám Bůh dává 
ten pocit lásky tady na zemi, připravuje nás tak na Lásku nekonečnou. Mým absolutním 
přesvědčením je, že smrtí vejdeme do Lásky. Řekl bych, že jsem od dětství neztratil ani 
čárku z tohoto přesvědčení. Kdybych ji ztratil, ztratil bych všechno. 
Čekal jsem na tebe, Bože 
Často si říkám, když vidím nádhernou krajinu, že nahoře to bude nekonečně krásnější. 
Tady mám oči jen pro zemi, uši jen pro zemi, nohama se dotýkám jen země, ale tam 
nahoře bude všechno daleko nádhernější. Smrt mi připadá jako vznešené setkání a 
čekám na něj, vůbec ne nedočkavě, ale až přijde…Snad jen, abych moc netrpěl…  
Ale rád bych vědět, že přichází, a při pocitu, že je blízko, abych mohl Bohu říct: „Čekal 
jsem na tebe!“ 
Řeknete mi: „A co ostatní, ti, kteří tady zůstanou?“ Na znepokojivou otázku mladých 
lidí, kteří mi říkají: „Ale až budeš tam nahoře, kdo se o nás postará?“, odpovídám s 
humorem: „Klid, i tam nahoře ti pomůžu. Budu toho moct zařídit daleko víc, než můžu 
teď. Pánovo bankovní konto je mnohem větší než moje. (Říkám to těm, kteří ze mě 
neustále ždímají prachy.) Neboj - nenechá tě na holičkách!“ 
Hledali lásku, a tam ji konečně našli 
Znám životy kluků a holek, kteří zemřeli i přesto, že jsme si je vzali na starost – já nebo 
můj tým. Protože poznali jen násilí, zřejmě skončili násilnou smrtí. Ve své podstatě však 
hledali jen lásku. A tam tu lásku konečně našli…  

Z knížky Guy Gilbert: Víra - jak ji najít, žít a zachovat, 
kterou vydalo nakladatelství Portál. 

 
 
 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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SYNODÁLNÍ PROCES:  
UČIT SE, CO ZNAMENÁ ŽÍT SPOLUODPOVĚDNOST ZA CÍRKEV 
Vstoupili jsme do první, diecézní fáze světové synodální cesty, která má v říjnu 2023 
vyvrcholit biskupskou synodou v Římě. To, co po nás Pán žádá, je svým způsobem 
obsaženo ve slově „synoda“ – společná cesta. Kráčet společně – laici, pastýři, římský 
biskup. 
Proč právě nyní? „Nacházíme se v klíčovém okamžiku života církve i světa.“ 
Z této fáze pak vzejdou ze všech světových diecézí shrnutí, která poslouží za základ 
prvního pracovního nástroje pro synodální otce. Období od konce října 2021 do konce 
ledna 2022 bude patřit práci ve skupinách ve farnostech… 
Aby nesešlo ze zřetele, že je synodální cesta v první řadě dílem Božím, zahájily 
jednotlivé diecéze tuto fázi 17. října slavnostní bohoslužbou. Modlitba, ztišení  
a chvíle rozjímání mají doprovázet i každé setkání ve skupinách. Ty vzniknou kolem 
jednotlivých farních koordinátorů. Koordinátoři skupin, jak slibují dokumenty, obdrží 
včas před zahájení prací potřebné podklady a metodiku. Jednotlivá setkání může vedle 
modlitby a ticha doprovázet biblické čtení, duchovní hudba, poezie aj 
 
DESET OKRUHŮ PRO SPOLEČNÉ TÁZÁNÍ 
Jako vodítko se pak skupinám nabízí deset témat, ze kterých si mohou jedno či dvě 
vybrat, doplnit je, či upravit podle místních podmínek - a poté poctivé hledat upřímné 
odpovědi. Vedou totiž k zamyšlení nad současnou podobou církve, vzájemnými vztahy 
v jejích řadách, mírou ochoty aktivně se nasazovat  
i nad vztahem k okolní společnosti. 

 První téma „Na společné cestě" se mj. ptá: Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patři? 
Kdo putuje po stejné cestě i mimo církevní prostředí? Koho opomíjíme? 

 Druhé - „Naslouchat“ klade otázky jako: Komu dluží naše místní církev  
naslouchání? Jak jsou v ni přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy?  
Jak spolupracujeme se zasvěcenými osobami? 

 Třetí, „Ujmout se slova", vede k úvahám: Jak v našem společenství dokážeme  
svobodné a upřímné komunikovat?  
Jak funguje vztah s médii - nejen s těmi katolickými? 

 Čtvrté téma „Slavit" se obrací k liturgii a modlitbě: Jaký prostor necháváme  
modlitbě a mši svaté? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii?  
Jak slouží lektor a akolyta? 

 Páté, „Spoluzodpovědnost za misijní poslání", připomíná úkol každého  
pokřtěného sloužit: Jak naše společenství podporuje své členy zapojené do služby  
v sociální oblasti, politice, výzkumu, vyučování, ochraně lidských práv atd.?  
Jak začleňujeme a zúročujeme různé tradice jiných církví? 

 Šesté téma „Vést dialog v církvi a ve společnosti" klade například otázky: jak  
v našem společenství zacházíme s názorovými střety a konflikty, či jak 
spolupracujeme s okolními diecézemi, řeholními společenstvími, ale také s věřícími 
jiných náboženství nebo se společenskými institucemi?  
A jak se od nich dokážeme učit? 
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                                             TY, TVŮJ ŽIVOT A SESTRA SMRT  
                                             MYŠLENKY KE VZPOMÍNCE NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
DAR LÁSKY 
Z lásky Ti Bůh od počátku vyměřil jen určitý čas. Sotva jsi vznikl, začal se blížit tvůj 
pozemský život ke smrti. „Každému člověku je určeno jednou zemřít…“ Co se skrývá za 
touto vlastností Boží lásky? Při vědomí, že ti bude dán jenom relativně krátký časový 
úsek života, vyvineš velké úsilí, cílevědomost a tvůrčí sílu. Vědomí o vlastní smrti tě 
přivede k hlubšímu uvažování o smyslu života a k vážné otázce o Bohu.  
Vědomí o konci tvé existence na zemi způsobí jasnější úsudek vůči zdánlivému lesku 
světa. Postupně získáš odstup od toho, aby ses ztratil v pokušeních tohoto světa.  
A když zpozoruješ, že se tvůj život očišťovaný utrpením, nemocí, stářím blíží ke konci, 
najdeš útěchu v Božím zaslíbení, že tvá smrt je cestou k věčnému životu. Svatý 
František z Assisi nazýval smrt svojí sestrou. Ona se stala jeho důvěrnicí a rád ji přijal. 
SMRT – A CO POTOM? 
Smysl a cíl tvého života nespočívá ve smrti. Smrt je jenom překážka, olemovaná 
strachem z neznámého. Ale pevné víře v Kristova slova “Já jsem vzkříšení a život…“ je 
smrt podmínkou pro zmrtvýchvstání a věčný život. Očekává tě setkání s Pánem. 
Předstoupíš před Boží tvář a setkáš se s dokonalou láskou. Poznáš s rychlostí blesku, že 
Bůh je. 

TVOJE ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ 
Se smrtí se automaticky nespojuje přijetí do nebe. Co tady zaseješ, to tam sklidíš. Jak jsi 
přijímal ve svém životě Boží lásku a jak jsi ji uskutečňoval? Bůh ti říká stále znova, aby 
byla tvá duše stále připravena na všechny situace, které rozhodnou o tvém vstupu do 
věčnosti, neboť „uprostřed života jsi stále obklopen smrtí.“ 

*** 
A PŘIJMĚTE DVĚ KRÁSNÉ SVĚDECTVÍ NA VSTUP K BOHU. 
 
Domů  - František Zelinka  
(ze sbírky Stříbrné zvony) 
 
Naplnil se již můj čas. 
Po letech těžkých i slavných bojů 
vracím se domů. 
Byl jsem jen hostem na této zemi. 
Dobrý boj jsem bojoval, 
za Něj se nikdy nestyděl. 
 
Neplačte, milí moji, 
Beránek Boží osten smrti zlomil 
a peklu vítězství vzal. 
Zaznějte trouby, zapějte písně chval! 
Já se jen domů vracím 
a vracím se rád. 
 
 
 
 

 
(Sv. Terezie z Lisieux) 

 
Neumírám, ale vcházím do života. 
Smrt není nějaký přízrak 
anebo hrozná příšera,  
jak se znázorňuje na obrazech. 
Křesťanské učení říká, že „smrt je 
odloučení duše od těla“, nic jiného. 
A já nemám strach z odloučení, 
které mě navždy spojí s dobrým 
Bohem. 
Pro mne si nepřijde „smrt“, ale Bůh. 
 



svolnivol 
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AMORIS LAETITIA (RADOST Z LÁSKY) 
POSTSYNODÁLNÍ APOŠTOLSKÁ EXHORTACE O LÁSCE V RODINĚ 
ŘÍM 2016 – (ČESKY PAULÍNKY 2016) 
Co předcházelo: Přípravná synoda o rodině a jejím poslání 2014. 
Dlouhý seriál katechezí papeže Františka od 17. 12. 2014 do 27. 12. 2015 
Biskupská synoda na téma: „POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ RODINY V CÍRKVI A VE SVĚTĚ“  
My budeme mít ve Farníčku papežovy katecheze a v kostele promítání papežových 
videoposelství o rodině 1x měsíčně – vždy 3. pátek po večerní bohoslužbě. 
K četbě papežových katechezí a shlédnutí videoposelství zvu širokou farní (i mimofarní) 
rodinu křesťanů. 
 
1. KATECHEZE – RODINA – NAZARET 
Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
Rozhodl jsem se uvažovat během tohoto roku spolu s vámi právě o rodině, o tomto 
velkém daru, který Pán daroval světu hned na počátku, když Adamovi a Evě svěřil 
poslání množit se a naplnit zemi (srov. Gen 1,28); tomu daru, který Ježíš potvrdil  
a zpečetil svým evangeliem. 
Blízkost Vánoc začíná osvěcovat toto tajemství velkým světlem. Vtělení Božího Syna 
otevírá nový počátek všeobecných dějin muže a ženy. A tento nový počátek nastává  
v lůně rodiny v Nazaretu. Ježíš se narodil v rodině. Mohl přijít okázale jako válečník 
nebo panovník. Ne, přišel do rodiny Jako dítě. Je důležité nazírat v jesličkách tuto 
překrásnou scénu. 
Bůh se rozhodl narodit se v lidské rodině, kterou utvořil On sám. Utvořil ji v odlehlé 
vesnici na periferii Římské říše. Nikoli v Římě, který byl hlavním městem této říše, nikoli 
v nějakém velkém městě, nýbrž na téměř neviditelné periferii, která měla dokonce 
poněkud nedobrou pověst. Evangelia to zmiňují téměř příslovečně: „Může z Nazareta 
vzejít něco dobrého?’’ {Jan 1,46). V mnoha částech světa tak možná ještě mluvíme, 
když slyšíme zmínku o nějakém periferním místě velkého města. A přece právě tam,  
v této periferii velké říše se začalo dít to nejsvětější a nejlepší, totiž dějiny Ježíše mezi 
lidmi! A tam se nacházela tato rodina. 
Ježíš zůstal na této periferii třicet let. Evangelista Lukáš shrnuje toto období takto: 
Ježíš „je poslouchal” (tedy Marii a Josefa). Někdo by mohl říci: „Tento Bůh, který nás 
přišel zachránit, ztratil třicet let na této periferii s nevalnou pověstí?” Ztratil třicet let. 
Tak to chtěl. Ježíšovou cestou byla ona rodina. „Jeho matka to všechno uchovávala ve 
svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí." {Lk 2,51-
52). Není řeč o zázracích či uzdraveních, kázáních - žádné tehdy nepronesl, nemluví se 
o zástupech, které by za ním proudily. Zdá se, že v Nazaretu všechno probíhalo 
„normálně” podle zvyklostí zbožné a činorodé izraelské rodiny. Pracovalo se, maminka 
vařila, pečovala o všechny domácí věci, žehlila košile…. to, co každá maminka. Tatínek, 
tesař pracoval a učil pracovat syna. Třicet let. Někdo možná řekne: „Ale to je plýtvání, 
otče!” Boží cesty jsou tajemné.  
Důležitá tam ale byla rodina! A to nebylo plýtvání! Byli to velcí světci: Maria, 
nejsvětější žena, neposkvrněná, Josef, spravedlivý muž - RODINA. 
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DOKONČENÍ 
Určitě by nás dojalo vyprávění o tom, jak se mladistvý Ježíš účastnil náboženských 
shromáždění a jak plnil povinnosti společenského života; kdybychom znali, jak jako 
mladý dělník pracoval spolu s Josefem a jakým způsobem naslouchal Písmu, modlil se 
žalmy, a jak se choval v mnoha jiných okolnostech všedního života. Evangelia ve svojí 
strohosti nepodávají o Ježíšově dospívání nic a ponechávají tento úkol našemu 
láskyplnému rozjímání. Cestou této představivosti se vydalo umění, literatura a hudba. 
Není jistě obtížné představit si, co mohou maminky chápat z Mariiných starostí  
o tohoto Syna! A co by si mohli tatínkové vzít z příkladu spravedlivého muže Josefa, 
který věnoval svůj život opatrování a ochraně dítěte a manželky - své rodiny - ve 
svízelných dobách! A nemluvě o tom, jak by mládež mohla být povzbuzena mladistvým 
Ježíšem v chápání nezbytnosti a krásy péče o svoje nejhlubší povolání a své velké sny! 
A Ježíš během těchto třiceti let rozvíjel povolání, kvůli kterému jej Otec poslal. Ježíš v té 
době nikdy neklesal na mysli, nýbrž rostl v odvaze, aby pokračoval ve svém poslání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každá křesťanská rodina - jako to dělali Maria a Josef - může v první řadě přijímat 
Ježíše, naslouchat Mu, mluvit s Ním, opatrovat Jej, chránit Jej a růst spolu s Ním; 
a tak vylepšovat svět. Učiňme ve svém srdci a ve svých dnech místo Pánu. Tak to dělali 
také Maria a Josef a nebylo to snadné: kolik jen těžkostí museli překonat! Nebyla to 
nějaká fingovaná rodina, nebyla ireálná. Nazaretská rodina nás zavazuje k objevu 
povolání a poslání rodiny, každé rodiny. A jako je tomu během těchto třiceti let  
v Nazaretu, tak to může být také u nás, totiž činit normálním lásku a nikoli nenávist, 
činit obvyklým vzájemnou pomoc, nikoli lhostejnost či nevraživost. Není tedy náhoda, 
že jméno „NAZARET“ znamená „Ta která uchovává", jako Maria, která - jak praví 
evangelium - „všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom" {Lk 2,19.52).  
Od té doby, pokaždé když nějaká rodina uchovává toto tajemství, byť na periferii 
světa působí tajemství Božího Syna, tajemství Ježíše, který nás přichází spasit.  
A přichází zachránit svět. A to je velké poslání rodiny: dělat místo Ježíšovi, který 
přichází, přijímat Ježíše do rodiny v dětech, v manželovi, v manželce, v prarodičích... 
Ježíš je tam. Přijímat, aby se v rodině duchovně rostlo. Kéž nás Pán obdaří touto milostí 
v' těchto posledních dnech, které předcházejí Vánocům. 

radiovaticana.cz 
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poněkud nedobrou pověst. Evangelia to zmiňují téměř příslovečně: „Může z Nazareta 
vzejít něco dobrého?’’ {Jan 1,46). V mnoha částech světa tak možná ještě mluvíme, 
když slyšíme zmínku o nějakém periferním místě velkého města. A přece právě tam,  
v této periferii velké říše se začalo dít to nejsvětější a nejlepší, totiž dějiny Ježíše mezi 
lidmi! A tam se nacházela tato rodina. 
Ježíš zůstal na této periferii třicet let. Evangelista Lukáš shrnuje toto období takto: 
Ježíš „je poslouchal” (tedy Marii a Josefa). Někdo by mohl říci: „Tento Bůh, který nás 
přišel zachránit, ztratil třicet let na této periferii s nevalnou pověstí?” Ztratil třicet let. 
Tak to chtěl. Ježíšovou cestou byla ona rodina. „Jeho matka to všechno uchovávala ve 
svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí." {Lk 2,51-
52). Není řeč o zázracích či uzdraveních, kázáních - žádné tehdy nepronesl, nemluví se 
o zástupech, které by za ním proudily. Zdá se, že v Nazaretu všechno probíhalo 
„normálně” podle zvyklostí zbožné a činorodé izraelské rodiny. Pracovalo se, maminka 
vařila, pečovala o všechny domácí věci, žehlila košile…. to, co každá maminka. Tatínek, 
tesař pracoval a učil pracovat syna. Třicet let. Někdo možná řekne: „Ale to je plýtvání, 
otče!” Boží cesty jsou tajemné.  
Důležitá tam ale byla rodina! A to nebylo plýtvání! Byli to velcí světci: Maria, 
nejsvětější žena, neposkvrněná, Josef, spravedlivý muž - RODINA. 
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DOKONČENÍ 
Určitě by nás dojalo vyprávění o tom, jak se mladistvý Ježíš účastnil náboženských 
shromáždění a jak plnil povinnosti společenského života; kdybychom znali, jak jako 
mladý dělník pracoval spolu s Josefem a jakým způsobem naslouchal Písmu, modlil se 
žalmy, a jak se choval v mnoha jiných okolnostech všedního života. Evangelia ve svojí 
strohosti nepodávají o Ježíšově dospívání nic a ponechávají tento úkol našemu 
láskyplnému rozjímání. Cestou této představivosti se vydalo umění, literatura a hudba. 
Není jistě obtížné představit si, co mohou maminky chápat z Mariiných starostí  
o tohoto Syna! A co by si mohli tatínkové vzít z příkladu spravedlivého muže Josefa, 
který věnoval svůj život opatrování a ochraně dítěte a manželky - své rodiny - ve 
svízelných dobách! A nemluvě o tom, jak by mládež mohla být povzbuzena mladistvým 
Ježíšem v chápání nezbytnosti a krásy péče o svoje nejhlubší povolání a své velké sny! 
A Ježíš během těchto třiceti let rozvíjel povolání, kvůli kterému jej Otec poslal. Ježíš v té 
době nikdy neklesal na mysli, nýbrž rostl v odvaze, aby pokračoval ve svém poslání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každá křesťanská rodina - jako to dělali Maria a Josef - může v první řadě přijímat 
Ježíše, naslouchat Mu, mluvit s Ním, opatrovat Jej, chránit Jej a růst spolu s Ním; 
a tak vylepšovat svět. Učiňme ve svém srdci a ve svých dnech místo Pánu. Tak to dělali 
také Maria a Josef a nebylo to snadné: kolik jen těžkostí museli překonat! Nebyla to 
nějaká fingovaná rodina, nebyla ireálná. Nazaretská rodina nás zavazuje k objevu 
povolání a poslání rodiny, každé rodiny. A jako je tomu během těchto třiceti let  
v Nazaretu, tak to může být také u nás, totiž činit normálním lásku a nikoli nenávist, 
činit obvyklým vzájemnou pomoc, nikoli lhostejnost či nevraživost. Není tedy náhoda, 
že jméno „NAZARET“ znamená „Ta která uchovává", jako Maria, která - jak praví 
evangelium - „všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom" {Lk 2,19.52).  
Od té doby, pokaždé když nějaká rodina uchovává toto tajemství, byť na periferii 
světa působí tajemství Božího Syna, tajemství Ježíše, který nás přichází spasit.  
A přichází zachránit svět. A to je velké poslání rodiny: dělat místo Ježíšovi, který 
přichází, přijímat Ježíše do rodiny v dětech, v manželovi, v manželce, v prarodičích... 
Ježíš je tam. Přijímat, aby se v rodině duchovně rostlo. Kéž nás Pán obdaří touto milostí 
v' těchto posledních dnech, které předcházejí Vánocům. 

radiovaticana.cz 
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SYNODÁLNÍ PROCES:  
UČIT SE, CO ZNAMENÁ ŽÍT SPOLUODPOVĚDNOST ZA CÍRKEV 
Vstoupili jsme do první, diecézní fáze světové synodální cesty, která má v říjnu 2023 
vyvrcholit biskupskou synodou v Římě. To, co po nás Pán žádá, je svým způsobem 
obsaženo ve slově „synoda“ – společná cesta. Kráčet společně – laici, pastýři, římský 
biskup. 
Proč právě nyní? „Nacházíme se v klíčovém okamžiku života církve i světa.“ 
Z této fáze pak vzejdou ze všech světových diecézí shrnutí, která poslouží za základ 
prvního pracovního nástroje pro synodální otce. Období od konce října 2021 do konce 
ledna 2022 bude patřit práci ve skupinách ve farnostech… 
Aby nesešlo ze zřetele, že je synodální cesta v první řadě dílem Božím, zahájily 
jednotlivé diecéze tuto fázi 17. října slavnostní bohoslužbou. Modlitba, ztišení  
a chvíle rozjímání mají doprovázet i každé setkání ve skupinách. Ty vzniknou kolem 
jednotlivých farních koordinátorů. Koordinátoři skupin, jak slibují dokumenty, obdrží 
včas před zahájení prací potřebné podklady a metodiku. Jednotlivá setkání může vedle 
modlitby a ticha doprovázet biblické čtení, duchovní hudba, poezie aj 
 
DESET OKRUHŮ PRO SPOLEČNÉ TÁZÁNÍ 
Jako vodítko se pak skupinám nabízí deset témat, ze kterých si mohou jedno či dvě 
vybrat, doplnit je, či upravit podle místních podmínek - a poté poctivé hledat upřímné 
odpovědi. Vedou totiž k zamyšlení nad současnou podobou církve, vzájemnými vztahy 
v jejích řadách, mírou ochoty aktivně se nasazovat  
i nad vztahem k okolní společnosti. 

 První téma „Na společné cestě" se mj. ptá: Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patři? 
Kdo putuje po stejné cestě i mimo církevní prostředí? Koho opomíjíme? 

 Druhé - „Naslouchat“ klade otázky jako: Komu dluží naše místní církev  
naslouchání? Jak jsou v ni přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy?  
Jak spolupracujeme se zasvěcenými osobami? 

 Třetí, „Ujmout se slova", vede k úvahám: Jak v našem společenství dokážeme  
svobodné a upřímné komunikovat?  
Jak funguje vztah s médii - nejen s těmi katolickými? 

 Čtvrté téma „Slavit" se obrací k liturgii a modlitbě: Jaký prostor necháváme  
modlitbě a mši svaté? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii?  
Jak slouží lektor a akolyta? 

 Páté, „Spoluzodpovědnost za misijní poslání", připomíná úkol každého  
pokřtěného sloužit: Jak naše společenství podporuje své členy zapojené do služby  
v sociální oblasti, politice, výzkumu, vyučování, ochraně lidských práv atd.?  
Jak začleňujeme a zúročujeme různé tradice jiných církví? 

 Šesté téma „Vést dialog v církvi a ve společnosti" klade například otázky: jak  
v našem společenství zacházíme s názorovými střety a konflikty, či jak 
spolupracujeme s okolními diecézemi, řeholními společenstvími, ale také s věřícími 
jiných náboženství nebo se společenskými institucemi?  
A jak se od nich dokážeme učit? 
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                                             TY, TVŮJ ŽIVOT A SESTRA SMRT  
                                             MYŠLENKY KE VZPOMÍNCE NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
DAR LÁSKY 
Z lásky Ti Bůh od počátku vyměřil jen určitý čas. Sotva jsi vznikl, začal se blížit tvůj 
pozemský život ke smrti. „Každému člověku je určeno jednou zemřít…“ Co se skrývá za 
touto vlastností Boží lásky? Při vědomí, že ti bude dán jenom relativně krátký časový 
úsek života, vyvineš velké úsilí, cílevědomost a tvůrčí sílu. Vědomí o vlastní smrti tě 
přivede k hlubšímu uvažování o smyslu života a k vážné otázce o Bohu.  
Vědomí o konci tvé existence na zemi způsobí jasnější úsudek vůči zdánlivému lesku 
světa. Postupně získáš odstup od toho, aby ses ztratil v pokušeních tohoto světa.  
A když zpozoruješ, že se tvůj život očišťovaný utrpením, nemocí, stářím blíží ke konci, 
najdeš útěchu v Božím zaslíbení, že tvá smrt je cestou k věčnému životu. Svatý 
František z Assisi nazýval smrt svojí sestrou. Ona se stala jeho důvěrnicí a rád ji přijal. 
SMRT – A CO POTOM? 
Smysl a cíl tvého života nespočívá ve smrti. Smrt je jenom překážka, olemovaná 
strachem z neznámého. Ale pevné víře v Kristova slova “Já jsem vzkříšení a život…“ je 
smrt podmínkou pro zmrtvýchvstání a věčný život. Očekává tě setkání s Pánem. 
Předstoupíš před Boží tvář a setkáš se s dokonalou láskou. Poznáš s rychlostí blesku, že 
Bůh je. 

TVOJE ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ 
Se smrtí se automaticky nespojuje přijetí do nebe. Co tady zaseješ, to tam sklidíš. Jak jsi 
přijímal ve svém životě Boží lásku a jak jsi ji uskutečňoval? Bůh ti říká stále znova, aby 
byla tvá duše stále připravena na všechny situace, které rozhodnou o tvém vstupu do 
věčnosti, neboť „uprostřed života jsi stále obklopen smrtí.“ 

*** 
A PŘIJMĚTE DVĚ KRÁSNÉ SVĚDECTVÍ NA VSTUP K BOHU. 
 
Domů  - František Zelinka  
(ze sbírky Stříbrné zvony) 
 
Naplnil se již můj čas. 
Po letech těžkých i slavných bojů 
vracím se domů. 
Byl jsem jen hostem na této zemi. 
Dobrý boj jsem bojoval, 
za Něj se nikdy nestyděl. 
 
Neplačte, milí moji, 
Beránek Boží osten smrti zlomil 
a peklu vítězství vzal. 
Zaznějte trouby, zapějte písně chval! 
Já se jen domů vracím 
a vracím se rád. 
 
 
 
 

 
(Sv. Terezie z Lisieux) 

 
Neumírám, ale vcházím do života. 
Smrt není nějaký přízrak 
anebo hrozná příšera,  
jak se znázorňuje na obrazech. 
Křesťanské učení říká, že „smrt je 
odloučení duše od těla“, nic jiného. 
A já nemám strach z odloučení, 
které mě navždy spojí s dobrým 
Bohem. 
Pro mne si nepřijde „smrt“, ale Bůh. 
 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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DOKONČENÍ 
Matka Boží Marie, kterou máme při této modlitbě na očích (pro děti třeba i skrze nějaký 
obraz zvěstování z některé obrázkové bible) je totiž, pravzorem, modelovou postavou 
křesťanů. Ona nám ukazuje i pomáhá, jak máme správně reagovat na Boží poselství:  
Slyšet - rozvažovat - tázat se - přijmout s vírou - nést druhým. V některých farnostech jako 
výraz širší společné přípravy na vánoce putuje z rodiny do rodiny obraz či soška Panny 
Marie, u které se pak rodina modlí. Jinde se dělá lidová pobožnost „Hledání útulku“ pro 
Pannu Marii čekající narození dítěte. 
Vyvrcholením adventní doby je Štědrý večer. Snad v žádné rodině nechybí vánoční 
stromeček, společná večeře a vzájemné obdarování. Je vhodné to vše společné 
připravovat s větším vnitřním obsahem. Křesťané se obdarovávají na Štědrý večer, 
protože vědí, že jsou Bohem ve vtěleném Božím Synu bohatě obdarováni: „Tak Bůh 
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna...“ Svatý Augustin kdysi napsal: „Zpěv je 
záležitostí milujících.“ Můžeme to rozšířit: „Zpěv a obdarování je věci milujících.“ Je velmi 
vhodné dárky shánět či vyrábět hned na začátku adventu. Také úklid vnější - v domě,  
i vnitřní - v srdci, není dobré konat až „nadoraz“ den před vánocemi. 
K plnějšímu prožití štědrovečerní večeře také patří četba vánočního evangelia (Lk 2,1-20) 
a společná modlitba. Rodiny s dětmi vyzývám k tvorbě betlémů, z nichž uspořádáme 
v zadní části kostela výstavku.  

Je toho hodně, vyberte si alespoň něco a hezky to prožívejte.  
Požehnaný advent všem rodinám přeje a vyprošuje o. Josef 

 

 
PAMÁTKA ZESNULÝCH - DUŠIČKY 

Kolem Památky zesnulých (2. listopadu) se připomínky předků, smrti a konečnosti 
pozemského života stávají součástí života nejen křesťanů, ale i většinové společnosti.  
„Je to jedna z tradic, které v naší zemi křesťanství zaselo už v době, kdy lidé existenci 
života po smrti brali jako něco docela samozřejmého. Je to šťastné dědictví z časů, kdy 
lidé věřili v Boha, který člověka volá k sobě do nebe,“ uvedl biskup Tomáš Holub. 
 
ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 
Pro věřící katolíky je dušičkové období také časem získávání odpustků pro duše v očistci. 
Neznamená to odpuštění hříchů, ale pomoc se zahlazením jejich následků. Jak učí církev, 
lze tak prospívat lidem, kteří si tyto „dluhy“ odnesli za hranici smrti. Odpustky může 
získat křesťan, který je ve stavu milosti posvěcující, tedy bez těžkého hříchu, a zároveň se 
vyžaduje alespoň všeobecný úmysl tyto odpustky získat a vykonání úkonů v určené době 
a předepsaným způsobem. Vždy je zapotřebí svátost smíření, svaté přijímání a modlitba 
na úmysl Svatého otce a během prvních dvou listopadových dnů pak při návštěvě kostela 
modlitba Otče náš a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu pak může tuto čtvrtou podmínku 
nahradit modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova 

 
Z webu: katyd.cz 

 
 
 

o
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 Sedmý okruh se věnuje dialogu s jinými křesťanskými církvemi: V iakých 
oblastech spolupracujeme s křesťany jiných vyznání?  
Jaké plody a jaké těžkosti nám to přineslo? 

 Okruh osmý - „Autorita a spoluúčast" - připomíná požadavek spoluzodpovědnosti: 
Jak definujeme cíle, ke kterým chceme směřovat? Jak se uplatňuje autorita v naší 
místní církvi? Jak u nás funguje synodalita? 

 Deváté a předposlední téma je označené „Rozlišovat a rozhodovat".  
Ptá se po způsobech a kritériích našich rozhodování, po jejich transparentnosti  
a odpovědnosti i po formách, jak pomoci růstu ve společném duchovním hledání. 

 Poslední desátý okruh - „Formovat se v duchu synodality" vybízí k zamyšlení, jak 
naše církevní společenství vede lidi, aby si dokázali navzájem naslouchat  
a zapojovat se do dialogu. 

Po celou dobu práce ve skupinách bude k dispozici pro podporu i konzultaci diecézní 
koordinátor se svým týmem. Ti také nakonec z odpovědí, které z jednotlivých skupin 
vzejdou, vypracují maximálně desetistránkové shrnutí a v této podobě se výsledek 
dostane k rukám biskupské konference. Prožitek společné práce, modlitby a hledání 
ve světle Ducha Svatého pak - jak předpokládají dokumenty - zůstane jako pobídka 
pokračovat v nastoupené cestě.  

SMRT MI PŘIPADÁ JAKO VZNEŠENÉ SETKÁNÍ 
Po smrti se potkám s něčím úžasným 
Věřím, že se tam u Boží Lásky potkám po smrti s něčím úžasným. Když už nám Bůh dává 
ten pocit lásky tady na zemi, připravuje nás tak na Lásku nekonečnou. Mým absolutním 
přesvědčením je, že smrtí vejdeme do Lásky. Řekl bych, že jsem od dětství neztratil ani 
čárku z tohoto přesvědčení. Kdybych ji ztratil, ztratil bych všechno. 
Čekal jsem na tebe, Bože 
Často si říkám, když vidím nádhernou krajinu, že nahoře to bude nekonečně krásnější. 
Tady mám oči jen pro zemi, uši jen pro zemi, nohama se dotýkám jen země, ale tam 
nahoře bude všechno daleko nádhernější. Smrt mi připadá jako vznešené setkání a 
čekám na něj, vůbec ne nedočkavě, ale až přijde…Snad jen, abych moc netrpěl…  
Ale rád bych vědět, že přichází, a při pocitu, že je blízko, abych mohl Bohu říct: „Čekal 
jsem na tebe!“ 
Řeknete mi: „A co ostatní, ti, kteří tady zůstanou?“ Na znepokojivou otázku mladých 
lidí, kteří mi říkají: „Ale až budeš tam nahoře, kdo se o nás postará?“, odpovídám s 
humorem: „Klid, i tam nahoře ti pomůžu. Budu toho moct zařídit daleko víc, než můžu 
teď. Pánovo bankovní konto je mnohem větší než moje. (Říkám to těm, kteří ze mě 
neustále ždímají prachy.) Neboj - nenechá tě na holičkách!“ 
Hledali lásku, a tam ji konečně našli 
Znám životy kluků a holek, kteří zemřeli i přesto, že jsme si je vzali na starost – já nebo 
můj tým. Protože poznali jen násilí, zřejmě skončili násilnou smrtí. Ve své podstatě však 
hledali jen lásku. A tam tu lásku konečně našli…  

Z knížky Guy Gilbert: Víra - jak ji najít, žít a zachovat, 
kterou vydalo nakladatelství Portál. 
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PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA K 1. NEDĚLI ADVENTNÍ  
Milé sestry a drazí bratři, vstupujeme do Adventu, začínáme velkou přípravu na nový 
příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického 
příchodu. Jde i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci 
věků, ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší 
společnosti. 
    Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, 
    který vyhlásil papež František, a synodální proces,  
    který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý  
    otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: 
    přehnaný individualismus a krizi rodiny.  
    Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředění na své já,  
    zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. 
    To se odráží i v rodině.   
    Co můžeme udělat pro nápravu?  
    Prožijme tento Advent se zvláštním zaměřením na  
    společnou cestu v rodině. 
    Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, 
    tak jim to nepřijde zvláštní.  
Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku.  
Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. 
Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho 
najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do 
svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z vašeho setkání svátek. Před ním se 
budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto 
svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte 
dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebude opakovat 
to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, 
něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba 
vhodný citát z Písma svátého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. 
Buďte trpěliví a nemějte špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. 
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je vám 
mnohem blíž, než dřív. Možná vám dojde, že Bůh k vám promlouvá i skrze ty, od kterých 
byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, 
abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem vám může 
být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která 
hledá dobro druhého. Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co vás 
napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad vám to připadne 
jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v 
dobrých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, 
kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou 
bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve vaší rodině. Děkuji všem, kteří tímto 
způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní rodiny. 

K takovému úsilí každému z vás ze srdce žehná  
arcibiskup Jan Graubner. 
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   ADVENT V RODINĚ 
Možná je dobré hned na začátku léto úvahy o adventu v rodině vyjít od slova advent. 
Jeho význam nám ozřejmí smysl adventu. Je to slovo odvozené z latinského adventus - 
příchod, nebo advenio - přicházím. Kdo přichází, nebo co přichází? Známá je koleda 
„odrhovačka - Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce vánoce přicházejí, 
šťastné a veselé...“ A co jsou vlastně vánoce? Svátky míru a pokoje, svátky rodinné 
pospolitosti, svátky hojnosti jídla, pití a sezónního obdarováni? Jestliže nám unikne to 
podstatné - příchod, vstup Božího Syna do lidských dějin a do lidských srdcí, tak 
zůstaneme jen u toho vnějšího, z něhož se často rodí trpký vnitřní pocit prázdnoty. 
Slavit, prožívat advent znamená: Být účasten touhy po příchodu Božím z víry v tento 
příchod. Bez naladění se na obsah svátků není možné prožít vánoční radost. Příprava se 
musí dít vnitřně i navenek. Pro rodinu se může stát advent duševním a duchovním 
naladěním, jestliže si pevně umíní najít si čas k zamyšlení a společnému prožívání řady 
skutečností. Tady se nabízí celá škála možností. 
Nejoblíbenějším symbolem adventu je adventní věnec. Nesmí však být jen rekvizitou 
předvánoční nálady. Je dobré, když ho rodina společně vyrábí. Může si přitom uvědomit, 
že zelené větvičky upletené do kruhu jsou symbolem nikdy neutuchající naděje ve 
šťastnou věčnou budoucnost. Svíce, které se postupně zapalují o jednotlivých 
adventních nedělích jsou symbolem přibývajícího světla. Tím pravým světlem, 
osvěcujícím život člověka, je Ježíš Kristus, který o sobě říká: „Já jsem světlo světa. Kdo 
mne následuje, nechodí ve tmách, ale má světlo života. 
Světlem pro náš život jsou slova živého Boha. „ Svítilnou mým nohám je tvé slovo na 
mé cestě“. Proto je velmi vhodné u rozsvěcovaného adventního věnce konat s dětmi 
malou biblickou chvilku. Bible je prostředkem k poznávání Boha a jeho jednáni v našem 
životě. Je vhodné přečíst buď některý úryvek z jednotlivé adventní neděle a krátce se 
nad ním zamyslet a popovídat si o něm anebo vzít na čtyři adventní neděle čtyři velké 
postavy bible, na nichž si uvědomujeme Boží přicházení a přibližování se k nám lidem. 
Jsou to postavy Abraháma, proroka Izaijáše, Jana Křtitele a Panny Marie. Dětem je 
vhodné přiblížit je i skrze některé obrázky třeba z Jugoslávské bible. Děti je také mohou 
namalovat na tvrdý papír a vystřihnout jako postavy pro betlém. 
Společná postupná tvorba či stavěni betléma je další tvůrčí a prožitkovou skutečností, 
která nám pomáhá připravit se na hlubší prožití vánoc, k nimž nás advent postupně 
přivádí. Znám řadu rodin, které si betlém během adventu stavějí a při tom si postupně 
adventně vánoční události ozřejmují. 
K naladění srdce na vánoce také velmi pomáhá společné zpívání v rodině. Mohou to být 
některé adventní písně z kancionálu, třeba „Mnozí spravedliví...“, „Ejhle, Hospodin 
přijde“ nebo některé rytmické písně z Hosany, Hlaholu a mnoha dalších zpěvníků. Také 
je velmi vhodné cvičit písně na vánoce ať už koledy nebo jiné. 
A samozřejmě by neměla chybět společná modlitba. Nejvhodněiší modlitbou adventu 
je modlitba „Anděl Páně". V mnohých rodinách ještě nenašla uplatnění nebo jinde 
upadla v zapomnění. Když ji naplníme 'novým životem a budeme se ji - snad i denně - 
modlit u adventního věnce, uděláme už mnoho pro vnitřní přípravu na vánoce.  
 

Dokončení na následující straně 

 



Žehná volno 

 

 

 

 

 

 

 

ci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže 

je květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě 

královská, ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec 

je modlitbou krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a 

královně Marii, ale je též modlitbou někdy velmi 

namáhavou, do níž se nám oechce, která „bolí“ svoji 

„jednotvárnost“ a délku. Přesto co nic nestojí, za nic 

nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence už mnohé 

vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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ÚVODNÍ SLOVO  
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
do měsíce listopadu jsme vstoupili 1. 11. slavností všech svatých. Pokračovali jsme 
vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. 11. a po celý týden na ně mysleli 
v modlitbách a navštěvovali místa jejich posledního spočinutí, jejich hroby na mnoha 
hřbitovech. Liturgicky měsíc listopad vyvrcholí v neděli 21. 11. slavností Ježíše Krista 
Krále. A další nedělí – první adventní 28. 11. už vstupujeme do nového liturgického 
roku.  
 
CO NÁS V NĚM ČEKÁ? 
Je to až neuvěřitelné, jaké velké výzvy dává církvi pětaosmdesátiletý papež František.  
První dal už skoro před rokem, když oznámil světové setkání rodin v Římě v červnu 
2022.  
Nyní posílá do celého světa svá videoposelství z posynodální apoštolské exhortace  
o lásce v rodině – AMORIS LAETITIA – Radost z lásky. My na tom budeme mít účast tím, 
že si je budeme postupně promítat v kostele každý třetí pátek v měsíci po večerní 
bohoslužbě. Už teď na to zvu všechny rodiny naší farnosti.  
O tom se více dočtete na jiném místě ve Farníčku. 
 
Druhá výzva je ještě větší. Aby se církev stávala více církví synodální.  
To znamená, aby všichni křesťané vnímali a prožívali spoluodpovědnost za život  
a poslání církve. Začíná to v rodině. Vstupuje to do malých společenství ve farnosti, 
prostupuje to celou farností, mezifarnostně, diecézně a celocírkevně. Podstatné je učit 
se s velkou pozorností a úctou naslouchat druhým, vést vzájemný dialog a být vnímaví 
pro podněty Ducha svatého a znamení doby. Nejde o vymýšlení a plánování nějakých 
nových aktivit, ale o naši vnitřní proměnu. Vstoupili jsme do první fáze světové 
synodální cesty, která má v říjnu 2023 vyvrcholit shromážděním biskupů v Římě na 
synodě s tématem „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Období od 
konce října 2021 do konce ledna 2022 bude patřit práci ve skupinkách ve farnostech.  
Za farního koordinátora ve farnosti jsem vybral Mária Holíka, který bude navázán na 
arcidiecézního koordinátora, který bude do jednotlivých farností zasílat materiály pro 
vzniklé skupinky. Kdo z vás by chtěl do tohoto procesu vstoupit, může vytvořit skupinu 
o pěti až sedmi lidech a přihlásit se u Mária nebo u mne. Je tak třeba učinit co nejdříve. 
Více se o tom dočtete na jiném místě Farníčku. 
A nedělí 28. 11. vstoupíme ve farnosti do doby adventní, kterou budeme prožívat 
v hlubším ponoření se do liturgických textů této doby a dalšími věcmi.  
O tom se také více dozvíte na další stránce Farníčku. 
 
Všem vám přeji i vyprošuji velkou touhu srdce, odvahu i vytrvalost v hlubším žití 
svého křestního zasvěcení se Ježíši Kristu a jeho církvi. 

 
K tomu vám žehná o. Josef. 
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                                                                KALENDÁRIUM LISTOPAD 2021 
  1.11. Slavnost Všech svatých 
  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky 
  7.11. 32. neděle v mezidobí 
  9.11. Posvěcení Lateránské baziliky 
10.11. Památka svatého Lva Velikého 
12.11. Památka svatého Josafata 
13.11. Památka svaté Anežky České 
14.11. 33. neděle v mezidobí 
17.11. Památka svaté Alžběty Uherské 
21.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
22.11. Památka svaté Cecílie 
28.11. 1. neděle adventní 
30.11. Svátek svatého Ondřeje 
 

UPOZORNĚNÍ 
V těchto dnech opět vstoupily v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích 
cest při hromadných akcích (včetně bohoslužeb v kostelích).  
Znovu platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou 
přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy 
domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby 
přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.  
Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu 
zpěvu. 

 
CÍRKEVNÍ SVATBA NEBO POHŘEB MŮŽE NASTAT VE 3 RŮZNÝCH MÓDECH 

 podle pravidel pro bohoslužby (pouze bohoslužba samotná, nikoli další 
program), s respirátory bez omezení počtu a bez nutnosti testu/očkování 

 do 30 osob bez povinnosti testu/očkování, pouze s ochranou dýchacích cest. 
Do tohoto limitu se počítají i snoubenci a oddávající (ti mají výjimku z nošení 
ochrany dýchacích cest). 

 nad 30 osob do 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku pouze s testem i 
ochranou dýchacích cest 
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