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„Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení“  
„Ty jsi můj milovaný syn, milovaná dcera, v tobě mám zalíbení“ 

mailto:farnicek@post.cz


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, 
naše nové číslo Farníčku vychází na svátek Křtu Páně, který je začátkem Ježíšova 
veřejného uvedení do jeho poslání. Uvádí ho ten, kdo k tomu byl Bohem pověřen, Jan 
Křtitel. Je představen jemu i nám nádhernými slovy z nebe: „To je můj milovaný Syn,  
v něm mám zalíbení.“ Co se děje při Janově křtu, bylo předpověděno a přislíbeno 
dávno před tím. Takto nám to popisuje prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení. Toto 
praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si 
zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo… Já, Hospodin, jsem tě 
povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil jsem tě 
prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů…“ 
Je nám poodhalen Boží plán spásy pro celé lidstvo v jeho jedinečném Služebníkovi, 
milovaném synu Ježíši Kristu. To má přímý dopad na každého z nás, jak to krásně 
vyjadřuje vstupní modlitba dnešního svátku: „Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně 
prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil 
Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za své děti a dal jim život z vody a Ducha 
svatého, zůstávají ve tvé lásce…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den, kdy jsme byli pokřtěni – přijati za tvé milované děti, je největším, 
nejdůležitějším dnem našeho života. Přeji si, abyste si ho všichni připomněli!  
Kdy to bylo, kde to bylo, kdo u toho byl, jak se to slavilo… Vylovte k tomu fotografie, 
popovídejte si o tom a přečtěte si o tom úvahu na jiném místě Farníčku. Poděkujte za 
to Bohu, i proste o pomoc k objevování a hlavně prožívání tohoto úžasného 
obdarování. 
Neděle Božího slova – 3. neděle v mezidobí (letos 22. ledna) ustanovená papežem 
Františkem nás vede k nejdůležitějšímu základu naší víry, k psanému i hlásanému 
Božímu slovu. Proto vezmi a čti, otevři uši i srdce a pozorně naslouchej a prožívej! 
Na jiném místě Farníčku najdete ve zkrácené podobě jeden ze způsobů četby Písma  
a vstupování do jeho vnitřního obsahu, uchopení, pochopení a žití. Nazývá se Lectio 
divina. My první tři až čtyři kroky používáme v některých společenstvích. 
Sestry a bratři, k živému vztahu s Ježíšem i jeho Otcem, ve světle a lásce Ducha 
svatého vám všem ze srdce žehná       
         o. Josef 
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                                                                     KALENDÁRIUM LEDEN 2023 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1.  Památka svatých Bazila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  
  8.1.  Křest Páně 
15.1.  2. neděle v mezidobí 
17.1.  Památka svatého Antonína, opata 
18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
22.1.  3. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka svatého Františka Saleského 
25.1.  Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1.  Památka svatého Timoteje a Tita 
28.1.  Památka svatého Tomáše Akvinského 
29.1.  4. neděle v mezidobí 
31.1.  Památka svatého Jana Boska 
 

VÁNOČNÍ HVĚZDA 2022 
Během 2. neděle adventní jsme měli možnost přispět zakoupením Vánoční hvězdy na 
předvánoční sbírku určenou pro Dětskou onkologickou kliniku v Olomouci pořádanou 
neziskovou organizací Šance (www.sanceolomouc.cz). Tato každoroční sbírka probíhá 
již od roku 1998 a naše farnost se tímto do ní také zapojila. Velký dík patří všem, kteří  
si Vánoční hvězdu zakoupili, a tak přispěli na tuto sbírku celkovou částkou 12. 260,- 
korun (celkem bylo prodáno 93hvězd). Velké Pán Bůh zaplať všem. 
Věřím, že při pohledu na tuto květinu Vás hřálo o vánocích u srdce, jak zní v mottu této 
sbírky. Rádi bychom tuto charitativní sbírku v příštím roce zase zopakovali.  

 
Požehnaný rok 2023 přejí manželé Zelinkovi 
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ZEMŘEL EMERITNÍ PAPEŽ BENEDIKT XVI. 
Ve věku 95 let zemřel dne 31. prosince 2022 emeritní papež Benedikt XVI.  
Jeho pohřeb se konal ve čtvrtek 5. ledna 2023 na vatikánském Svatopetrském náměstí  
a jej současný papež František. 
Vlastním jménem Josef Ratzinger seděl na svatém stolci v letech 2005 až 2013.  
Byl tak prvním papežem za skoro 600 let, který odešel z funkce. Zdůvodnil to tím, že kvůli 
svému stáří již nemá dost sil na dobré vykonávání své funkce. Poté zastával post 
emeritního římského biskupa a žil na modlitbách v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SMRTÍ PRO KAŽDÉHO Z NÁS ZAČÍNÁ PLNÝ ŽIVOT 

 
Když dohasíná život, ať v pozdním věku  
či na začátku své pozemské existence  

nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech, 
nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický jev 

nebo uzavřený životní osud,  
ale znovuzrození a obnovené bytí, 

které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu,  
kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce.  

Smrtí končí pozemská zkušenost,  
ale smrtí zároveň pro každého z nás  

za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život. 
 

Z knihy: 365 dní s Benediktem XVI.,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DEN ŽIVOTA 
První svátostí, kterou člověk může přijmout, je křest. Podle katechismu je „vstupní 
branou k životu v Duchu“ a zároveň také „znovuzrozením“ k novému životu.  
Kdo chce žít ze svátostí, musí se nejprve „narodit“. Jistě si vzpomenete na slova, která 
Ježíš říká Nikodémovi: „Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do 
Božího království“ (Jan 3.5). Představte si, že některé starobylé křtitelnice měly dokonce 
tvar mateřského lůna. Petr Chrysolog v 5. století vysvětloval ve svých kázáních, že 
„nebeský Duch oplodňuje tajemným přimícháním svého světla panenské lůno 
pramene“, aby se ubozí pozemští tvorové „zrodili jako nebeské bytosti“. Podobně se 
také v modlitbách pronášených nad křestní vodou prosilo, aby Duch svatý učinil 
„tajemným přimícháním svého světla tuto vodu plodnou a připravenou k obnově lidí 
(Gelasiánský sakramentář ze 7. století). 
Žít ze křtu – který je stejně jako naše tělesné narození neopakovatelnou událostí – 
znamená rozvíjet to, co jsme v něm dostali. Stali jsme se Božími dětmi (1 Jan 3.1),  
k Bohu se smíme modlit tak důvěrně jako ke svému Otci (Řím 8; Gal 4), máme účast na 
Boží přirozenosti – což znamená podíl na životě Otce, Syna a Ducha Svatého (2 Petr 1,4), 
jsme vnořeni do Kristova poslání a stali jsme se chrámy Ducha Svatého (1 Kor 3,16). Když 
se ztišíme k modlitbě, toužíme po Bohu, milujeme své bratry, sloužíme potřebným – tak 
to děláme právě v síle křtu, který jsme přijali. Žít ze křtu tedy znamená žít jako Kristus. 
A to nikoliv s vyplazeným jazykem a vědomím, že na to stejně nemáme, nýbrž  
v potřebné síle a pomoci od Boha. 
Dodejme ještě, že křtem křesťanský život nekončí, ale naopak začíná, a proto ostatní 
svátosti rozvíjejí nebo obnovují právě to, co jsme už při křtu dostali. Den křtu je zkrátka 
nejdůležitějším dnem celého lidského života. Rád to opakuji zaskočeným rodičům při 
křtu malých dětí: nic většího je už v životě nepotká… 
 

KŘEST JE BRANOU K ŽIVOTU S BOHEM ZDE NA ZEMI I NA VĚČNOSTI 
 

KŘTEM JSME BYLI: 

 obmyti od hříchu 

 přijati za adoptivní děti Boží 

 přijati do společenství Božího lidu 

 učiněni bratřími a sestrami Ježíše i mezi sebou navzájem 
 

VE SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE MÁME PRÁVO: 

 být živeni Božím slovem 

 být posilováni svátostmi 

 být přijímáni, milováni, povzbuzováni bratřími a sestrami 
 

MÁME ALE TAKÉ POVINNOST 

skrze vyslání Ježíšem a církví svědčit o Boží moudrosti, dobrotě a lásce všem lidem  
svým slovem i životem. 
 

   
 

 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/365-dni-s-benediktem-xvi_349
http://kna.cz/


VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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RODINA: TŘI SLOVA 
Katecheze papeže Františka, generální audience 13.5.2015 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Dnešní katecheze je jakousi vstupní branou k sérii reflexí o životě rodiny, reálném 
rodinném životě s jeho dobami a událostmi. Na této vstupní bráně jsou napsána tři 
slova, která jsem již na tomto náměstí několikrát použil. Jsou to slova: „dovolíš?“, 
„děkuji“ a „promiň“. Tato slova totiž otevírají cestu k dobrému životu v rodině,  
k pokojnému životu. Jsou to jednoduchá slova, ale jejich užití v praxi není tak snadné! 
Mají v sobě velkou sílu, mají moc ochránit domov i uprostřed tisícerých těžkostí  
a zkoušek; jejich absence však ponenáhlu působí trhliny, které mohou domovu přivodit 
i zkázu. 
Normálně tato slova považujeme za „dobré vychování“. Dobře vychovaný člověk žádá  
o dovolení, děkuje, a když pochybí, prosí o prominutí. Dobré vychování je velice důležité. 
Velký biskup, svatý František Saleský říkával, že „dobrá výchova je už polovina svatosti“. 
Ale pozor, z historie známe také dobré způsoby formalismu, který může být maskou,  
za níž se skrývá duševní suchopár a nezájem o druhého. 
Lze říci, že „za množstvím dobrých způsobů lze ukrývat špatnosti“. Ani náboženství není 
chráněno před tímto rizikem, ve kterém formálnost sklouzává do duchovního 
zesvětštění. Ďábel, který pokoušel Ježíše, měl dobré způsoby, jež jsou vlastní 
džentlmenovi, kavalírovi. Citoval Písmo svaté, budil zdání teologa. Jeho styl vypadá 
korektně, ale má v úmyslu odvést od pravdy o Boží lásce. My však máme na mysli 
dobrou výchovu v její autenticitě, kde je styl dobrých vztahů pevně zakořeněn v lásce  
k dobru a úctě ke druhému. Z této ryzosti lásky žije rodina. 
PRVNÍ SLOVO JE „DOVOLÍŠ?“.  
Když si děláme starost s tím, abychom zdvořile požádali také o to, co bychom mohli 
předpokládat, tak upřednostňujeme pravého ducha manželského a rodinného soužití. 
Vstup do života druhého, přestože je součástí mého života, vyžaduje jemnocit 
nevnucujícího se postoje, který obnovuje důvěru a úctu. 
Důvěrnost zkrátka neopravňuje považovat všechno za samozřejmost. A láska, čím je 
důvěrnější a hlubší, tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až 
druhý dveře svého srdce otevře. V této souvislosti připomeňme Ježíšova slova z knihy 
Zjevení, která jsme dnes slyšeli: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře 
dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mně“ (Zj 3,20). Také Pán žádá o dovolení, 
aby mohl vstoupit. Nezapomínejme na to. 
DRUHÉ SLOVO JE „DĚKUJI“.  
Někdy to vypadá, že se stáváme civilizací špatných způsobů a špatných slov, jako by to 
byla nějaká znamení emancipace. Nezřídka je slyšíme i na veřejnosti. Zdvořilost  
a schopnost poděkovat bývají vnímány jako projevy slabosti a někdy vzbuzují dokonce 
nedůvěřivost. Této tendenci je třeba čelit v lůně rodiny samotné. Musíme být neústupní 
ve výchově k uznalosti a vděčnosti. Právě tudy totiž vede důstojnost člověka i sociální 
spravedlnost. Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. 
Vděčnost je pro věřícího samotným jádrem víry.  
Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl Boží mluvu. 
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ŽIVÝ BETLÉM 2022 
Na 1. svátek vánoční jsme se s asi 250 návštěvníky sešli na farním dvoře, abychom 
společně utvořili živý betlém. Tentokrát byl vánoční příběh podán očima hostinského, 
kterému bylo zatěžko ubytovat Svatou rodinu ve svých pokojích, a s vidinou alespoň 
malého zisku jim nabídl stáj. A jak už to tak o Vánocích bývá, nakonec jej okouzlila 
bezbrannost a krása vyzařující z „Děťátka“ a zjistil, že nejcennějším pokladem nejsou 
peníze. Diváky zaujala nejen hra samotná, kterou jedna z návštěvnic charakterizovala 
slovy „moc milá, vtipná a pravdivá“. Dále také ocenili herecké a hudební výkony  
a využití přirozených dispozic dvora, kde se stájí stala farní stodola.  
Na závěr měli zájemci možnost navštívit Jezulátko a vyfotit se s ním a s dalšími 
postavami.  
Těší nás, že všechna příprava měla smysl, a že přinesla nejen radost, ale i výtěžek ve 
výši 13. 524,- Kč, který bude využit na pořízení palivového dříví pro naši spoluobčanku 
paní Miroslavu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
  

 

 
Všem, kdo se podíleli a přišli podpořit představení svou účastí, ze srdce děkujeme. 

Za organizátory Markéta a Honza. 

 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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KRÁTKÁ STATISTIKA A PASTORAČNÍ SOUHRN ZA ROK 2022 
 
V naší farnosti bylo v loňském roce pokřtěno dvojnásobné množství dětí než  
v předchozích dvou letech (2020 a 2021). Místo osmi 16 dětí – 10 dívek a 6 chlapců. 
 
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 8. května 2022 třináct dětí – 8 dívek  
a 5 chlapců. Větší počet dětí je dán tím, že to bylo za dva roky.  
V koronavirovém roce 2021 první svaté přijímání nebylo.  
Letos se připravuje sedm dětí a dá-li Pán, bude první svaté přijímání v neděli 30. dubna 
2023. 
 
Do svátostného manželství v našem kostele vstoupily dva páry oproti čtyřem v roce 
2021. Je všeobecný úbytek svateb. 
 
Počet pohřbených oproti roku 2021, kdy proběhlo 32 pohřbů, klesl na 23 – 12 žen  
a 11 mužů. 
 
K přijetí svátosti biřmování v neděli 28. května se připravuje kolem 8 mladých. 
 
Radost mi udělalo osm synodálních skupinek v naší farnosti.  
Přispělo to ke sblížení a poznání farníků a růstu ve víře a k aktivizaci farnosti.  
Jedním z „plodů“ je nedělní Farní kavárna. 
 
Také proběhl od ledna do května Kurz Alfa, kterého se zúčastnilo asi 15 osob.  
Nyní začneme v sobotu 7. ledna 2023 nový kurz, do kterého je ještě možno se přihlásit 
do neděle 8. ledna. 
 
Velkou radost mám ze všech skupinek malých společenství ve farnosti: Modlitby 
matek, modlitby žen, vzdělávání skupinky mužů a žen, zpěvy dětí s rodiči a další. 
 
Děkuji všem, kdo vytvářejí scénky s biblickými postavičkami na jednotlivé neděle. 
Nedělí Křtu Pána Ježíše můžeme znovu pokračovat. 
 
Také děkuji všem maminkám, které se o nedělích věnují katechezím malých dětí  
v sakristii. 
 
A na závěr děkuji všem, kdo se starají o údržbu, úklid a výzdobu našeho kostela. 

 
o. Josef 
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                   DOKONČENÍ  
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náhodou tento obrat: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ 
(Mt 6,12). Uznání chyb a touha napravit, co bylo opominuto – úcta, upřímnost, láska – 
si zasluhuje odpuštění. V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, 
vznikají stojaté vody. Mnohé zraněné city, mnohé rány v rodinách začínají, když se 
vytratí toto cenné slovo - „promiň“. V manželském životě nastávají občas hádky... 
někdy létají také talíře. Radím však jedno: nikdy nekončit den bez usmíření.  
Poslyšte: hádali jste se někdy s manželem či manželkou? S rodiči nebo dětmi? Hádali 
jste se moc? Není to dobré, ale v tom není ten problém. Problém vzniká, zůstane-li 
ten pocit do druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy v rodině nekončete den 
bez usmíření. A jak se usmířit? Pokleknutím? Ne! Stačí drobný projev něhy beze slov. 
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MODLITBA ZA NOVÉHO ARCIBISKUPA 

„Stojí před námi společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového 
olomouckého arcibiskupa,“ vybízí všechny věřící arcidiecéze její současný 

administrátor, biskup Josef Nuzík. 
Upozorňuje rovněž, že je možné využít i příslušné bohoslužebné texty Českého misálu 
(oddíl Texty pro mše a modlitby za různé potřeby – Za církev – Za dobrou volbu papeže 
nebo biskupa). 

Bože, Dobrý pastýři, 
svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme: 

veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu odpovědnost. 
Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem  

a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.   

Amen. 

 
 
 



svolnivol 
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LECTIO DIVINA - PRAKTICKÁ A JEDNODUCHÁ CESTA DUCHOVNÍHO 
ŽIVOTA  (ZKRÁCENÁ VERZE) 
LECTIO DIVINA V ŽIVOTĚ KŘESŤANŮ 
Nabízíme praktickou a jednoduchou cestu duchovního života, založenou na Božím 
slově. Lectio divina není určena pouze pro elitu, ale pro všechny křesťany a pro celou 
církev. Jedná se o osobní setkání mezi tebou a Bohem, o naplnění života Božím slovem, 
které posloucháme, vnitřně přijímáme a převádíme v modlitbu. 
Tento způsob denní četby posvátného Písma nám živě doporučuje tradice církve;  
v poslední době pak se zvláštní naléhavostí Druhý vatikánský koncil: 
Posvátný sněm naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící, především řeholníky, aby 
častým čtením Písma svatého získali "nesmírně cenné poznání Ježíše Krista" (Flp 3,8). 
Lectio divina napomáhá, aby se čtené, rozjímané a vnitřně přijaté Boží slovo stalo  
ve světle Ducha svatého modlitbou a mohlo proměnit náš život. 
1. Vzývej Ducha svatého 
Než začneš číst posvátný text, vzývej Ducha svatého o jeho světlo a přítomnost, abys 
tak v jeho síle a ve světle víry mohl pochopit Boží slovo. Pokud si v modlitbě nevyprosíš 
dar Ducha svatého, nemůžeš proniknout do srdce Písma. Proto kdykoliv chceš číst Bibli, 
ať už sám nebo ve společenství, musíš vždy vzývat Ducha svatého. Duch svatý je jediný 
pravý učitel a exegeta Písma svatého. Vzývej tedy Ducha svatého s pokorným a čistým 
srdcem. Buď svými slovy nebo některou napsanou modlitbou. 
 
2. Čti Boží slovo (= lectio) 
Otevři nyní Písmo svaté nebo lekcionář, beze spěchu a pozorně si přečti biblický úryvek 
a snaž se zachytit ve svém srdci, co ti skrze něj říká Duch svatý. Jak vlastně číst biblický 
text? Je nutné znovu a znovu ho pročítat, pokud možno i nahlas, a třeba si i tužkou 
podtrhnout slovo, větu nebo myšlenku, která tě zaujala. Jak vidíš, nad Písmem svatým 
je třeba ‚prodlévat' a ‚pracovat' s ním v klidu a beze spěchu. Jestliže budeš věrný této 
opakované a pozorné četbě, budeš moci poznat biblický text a stále nově objevovat 
celé množství podnětů, které se v Božím slově skrývají. Nezapomeň ale, že abys mohl 
proniknout do Božího slova, je v prvé řadě nezbytné naslouchat Pánu. Vnitřní ztišení je 
základem naslouchání. Pouze v tichu se naučíš pravé pozornosti, která je nutná k tomu, 
abys mohl naslouchat Bohu. 
 
3. Rozjímej Boží slovo (= meditatio) 
Rozjímat znamená přemýšlet nad hodnotami, o nichž mluví biblický text, nehledat 
poznatky, nýbrž "chuť" Božího slova, "přežvykovat" Slovo a soustředěně se jím zabývat 
ve svém nitru. Meditovat znamená zavřít oči v Pánově přítomnosti a konfrontovat text 
s vlastním životem, aby sis uvědomil, k jakým postojům a pocitům tě Boží slovo 
inspiruje. Meditace ti tak pomůže objevit ‚duchovní smysl' Písma, to je smysl, který  
ti chce skrze toto Slovo sdělit Duch svatý. Proto nezapomeň: Smysl slov nám nepřináší 
samotná četba, ale zkušenost, kterou jsme získali během celého života. 
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4. Modli se Božím slovem (= oratio) 
Poctivé rozjímání Božího slova nezbytně vede k modlitbě. Modlitba je odpovědí Bohu, 
poté co jsme mu naslouchali; je to souhlas s Boží vůlí a s plánem, který pro tebe má. 
Svatý Augustin tvrdí: "Tvá modlitba je rozhovorem s Bohem. Když čteš Písmo svaté, 
Bůh hovoří k tobě; když se modlíš, hovoříš ty k Bohu." V modlitbě vracíme Bohu Slovo, 
které nám daroval. Proměnit Slovo v modlitbu znamená vidět se v zrcadle Písma  
a všechny každodenní události, ať už jsou radostné nebo naplněné hořkostí, úspěšné či 
neúspěšné, srovnávat s Boží vůlí. Modlit se tedy není vůbec záležitost citů, nýbrž otázka 
hledání Boží vůle a její velkorysé a radostné plnění. 
 
5. Nazírej Boží slovo (= contemplatio) 
Kontemplace není žádná technika nebo zvnějšku vyvolatelný proces, nýbrž dar Ducha 
svatého vycházející z dobře konané lectio. Je to pasivní záblesk Boží blízkosti, jehož 
původcem je Bůh. Kontemplovat znamená očima plnýma obdivu a v atmosféře ztišení 
pozorovat tajemství Boha-Otce, Ježíše-Přítele a Ducha-Lásky. Kontemplace není 
plodem nějakých zvláštních duchovních darů, nadstandardního úsilí člověka ani 
extatických stavů. Jejím základem je přijmout, že všechno je milost a dar, a dovolit 
Božímu Duchu, aby v nás působil. Kontemplace, která je cílem a výsledkem lectio 
divina, dovoluje člověku rozpoznat a zakoušet v událostech jeho života aktivní a tvůrčí 
přítomnost Božího slova. Kontemplace uskutečňuje Boží slovo a dovoluje nám je prožít 
s chutí, jež předjímá radost, kterou "Bůh připravil těm, kdo ho milují" (1 Kor 2,9). 
 
6. Jednej podle Božího slova a nes je do života (= actio) 
Předchozí kroky mají smysl pouze tehdy, jsou-li orientovány na život. Proto  
ti doporučuji, aby ses nějaké slovo nebo větu vzatou z Božího slova snažil žít. 
Když Madeleine Delbrel hovoří o Božím slově, pronáší slova, která bychom měli 
meditovat a žít: Evangelium je knihou Božího života a bylo napsáno, aby se stalo knihou 
našeho života. Nebylo napsáno jen proto, abychom je pochopili; kdo je čte, vychází na 
cestu vstříc tajemství. Nebylo napsáno, abychom je četli, ale abychom je přijali do 
svého nitra. Každé slovo v něm je Duch a život, a jen toužebně čeká, až mu otevřeme 
své srdce, aby do něj vstoupilo. Slova lidských knih můžeme pochopit a hodnotit. Slova 
evangelia jsou protrpěná: my si je nemůžeme přisvojit, naopak ona si přisvojují nás, 
aby nás přetvořila a proměnila. Než zavřeš Písmo svaté, dej si konkrétní předsevzetí, o 
něž se budeš v průběhu dne snažit a které ti může pomoci v úsilí o růst v křesťanském 
životě. Své setkání s Božím slovem pak uzavři nějakou modlitbou, např. touto: 
Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm 
pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do 
svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. 
Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho 
naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením  
a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. 

Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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KRÁTKÁ STATISTIKA A PASTORAČNÍ SOUHRN ZA ROK 2022 
 
V naší farnosti bylo v loňském roce pokřtěno dvojnásobné množství dětí než  
v předchozích dvou letech (2020 a 2021). Místo osmi 16 dětí – 10 dívek a 6 chlapců. 
 
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 8. května 2022 třináct dětí – 8 dívek  
a 5 chlapců. Větší počet dětí je dán tím, že to bylo za dva roky.  
V koronavirovém roce 2021 první svaté přijímání nebylo.  
Letos se připravuje sedm dětí a dá-li Pán, bude první svaté přijímání v neděli 30. dubna 
2023. 
 
Do svátostného manželství v našem kostele vstoupily dva páry oproti čtyřem v roce 
2021. Je všeobecný úbytek svateb. 
 
Počet pohřbených oproti roku 2021, kdy proběhlo 32 pohřbů, klesl na 23 – 12 žen  
a 11 mužů. 
 
K přijetí svátosti biřmování v neděli 28. května se připravuje kolem 8 mladých. 
 
Radost mi udělalo osm synodálních skupinek v naší farnosti.  
Přispělo to ke sblížení a poznání farníků a růstu ve víře a k aktivizaci farnosti.  
Jedním z „plodů“ je nedělní Farní kavárna. 
 
Také proběhl od ledna do května Kurz Alfa, kterého se zúčastnilo asi 15 osob.  
Nyní začneme v sobotu 7. ledna 2023 nový kurz, do kterého je ještě možno se přihlásit 
do neděle 8. ledna. 
 
Velkou radost mám ze všech skupinek malých společenství ve farnosti: Modlitby 
matek, modlitby žen, vzdělávání skupinky mužů a žen, zpěvy dětí s rodiči a další. 
 
Děkuji všem, kdo vytvářejí scénky s biblickými postavičkami na jednotlivé neděle. 
Nedělí Křtu Pána Ježíše můžeme znovu pokračovat. 
 
Také děkuji všem maminkám, které se o nedělích věnují katechezím malých dětí  
v sakristii. 
 
A na závěr děkuji všem, kdo se starají o údržbu, úklid a výzdobu našeho kostela. 

 
o. Josef 
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                   DOKONČENÍ  
A to je nepěkné. Připomeňme si otázku, kterou položil Ježíš po uzdravení deseti 
malomocných, když se jenom jeden vrátil, aby poděkoval. (srov. Lk 17,18). Jednou jsem 
slyšel, kterak jeden starší a velice moudrý, dobrý a obyčejný člověk, mající onu zbožnou 
životní moudrost, řekl: „Vděčnost je rostlina, která roste pouze v zemi šlechetných 
duší.“ Ušlechtilost duše, ona Boží milost v duši nás nabádá, abychom děkovali a byli 
vděční. Je to květ šlechetné duše a je krásný. 
TŘETÍ SLOVO JE „PROMIŇ“.  
Slovo jistě obtížné, ale přece velice potřebné. Když chybí, trhlinky se – chtě nechtě – 
zvětšují, až jsou z nich hluboké mezery. V modlitbě, které nás naučil Pán - Otče náš, 
která obsahuje všechny prosby, jež jsou podstatné pro náš život – nacházíme nikoli 
náhodou tento obrat: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ 
(Mt 6,12). Uznání chyb a touha napravit, co bylo opominuto – úcta, upřímnost, láska – 
si zasluhuje odpuštění. V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, 
vznikají stojaté vody. Mnohé zraněné city, mnohé rány v rodinách začínají, když se 
vytratí toto cenné slovo - „promiň“. V manželském životě nastávají občas hádky... 
někdy létají také talíře. Radím však jedno: nikdy nekončit den bez usmíření.  
Poslyšte: hádali jste se někdy s manželem či manželkou? S rodiči nebo dětmi? Hádali 
jste se moc? Není to dobré, ale v tom není ten problém. Problém vzniká, zůstane-li 
ten pocit do druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy v rodině nekončete den 
bez usmíření. A jak se usmířit? Pokleknutím? Ne! Stačí drobný projev něhy beze slov. 
Nikdy však neskončit rodinný den bez usmíření. Je to jasné? Není to snadné, ale je 
nutné tak jednat. A tak se život stává krásnějším. 
Tato tři klíčová slova rodiny jsou jednoduchá a možná nám na poprvé připadají 
úsměvná. Když je však zapomeneme, není se pak čemu smát, ne? Naše výchova je 
možná příliš přezírá. Kéž nám Pán pomůže vrátit jim jejich správné místo v našem srdci, 
v našem domově a také v našem občanském soužití.  
 

 
MODLITBA ZA NOVÉHO ARCIBISKUPA 

„Stojí před námi společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového 
olomouckého arcibiskupa,“ vybízí všechny věřící arcidiecéze její současný 

administrátor, biskup Josef Nuzík. 
Upozorňuje rovněž, že je možné využít i příslušné bohoslužebné texty Českého misálu 
(oddíl Texty pro mše a modlitby za různé potřeby – Za církev – Za dobrou volbu papeže 
nebo biskupa). 

Bože, Dobrý pastýři, 
svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme: 

veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu odpovědnost. 
Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem  

a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.   

Amen. 

 
 
 



VOLNO 

    Zatím volno 

DOPLNITdopln  
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RODINA: TŘI SLOVA 
Katecheze papeže Františka, generální audience 13.5.2015 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Dnešní katecheze je jakousi vstupní branou k sérii reflexí o životě rodiny, reálném 
rodinném životě s jeho dobami a událostmi. Na této vstupní bráně jsou napsána tři 
slova, která jsem již na tomto náměstí několikrát použil. Jsou to slova: „dovolíš?“, 
„děkuji“ a „promiň“. Tato slova totiž otevírají cestu k dobrému životu v rodině,  
k pokojnému životu. Jsou to jednoduchá slova, ale jejich užití v praxi není tak snadné! 
Mají v sobě velkou sílu, mají moc ochránit domov i uprostřed tisícerých těžkostí  
a zkoušek; jejich absence však ponenáhlu působí trhliny, které mohou domovu přivodit 
i zkázu. 
Normálně tato slova považujeme za „dobré vychování“. Dobře vychovaný člověk žádá  
o dovolení, děkuje, a když pochybí, prosí o prominutí. Dobré vychování je velice důležité. 
Velký biskup, svatý František Saleský říkával, že „dobrá výchova je už polovina svatosti“. 
Ale pozor, z historie známe také dobré způsoby formalismu, který může být maskou,  
za níž se skrývá duševní suchopár a nezájem o druhého. 
Lze říci, že „za množstvím dobrých způsobů lze ukrývat špatnosti“. Ani náboženství není 
chráněno před tímto rizikem, ve kterém formálnost sklouzává do duchovního 
zesvětštění. Ďábel, který pokoušel Ježíše, měl dobré způsoby, jež jsou vlastní 
džentlmenovi, kavalírovi. Citoval Písmo svaté, budil zdání teologa. Jeho styl vypadá 
korektně, ale má v úmyslu odvést od pravdy o Boží lásce. My však máme na mysli 
dobrou výchovu v její autenticitě, kde je styl dobrých vztahů pevně zakořeněn v lásce  
k dobru a úctě ke druhému. Z této ryzosti lásky žije rodina. 
PRVNÍ SLOVO JE „DOVOLÍŠ?“.  
Když si děláme starost s tím, abychom zdvořile požádali také o to, co bychom mohli 
předpokládat, tak upřednostňujeme pravého ducha manželského a rodinného soužití. 
Vstup do života druhého, přestože je součástí mého života, vyžaduje jemnocit 
nevnucujícího se postoje, který obnovuje důvěru a úctu. 
Důvěrnost zkrátka neopravňuje považovat všechno za samozřejmost. A láska, čím je 
důvěrnější a hlubší, tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až 
druhý dveře svého srdce otevře. V této souvislosti připomeňme Ježíšova slova z knihy 
Zjevení, která jsme dnes slyšeli: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře 
dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mně“ (Zj 3,20). Také Pán žádá o dovolení, 
aby mohl vstoupit. Nezapomínejme na to. 
DRUHÉ SLOVO JE „DĚKUJI“.  
Někdy to vypadá, že se stáváme civilizací špatných způsobů a špatných slov, jako by to 
byla nějaká znamení emancipace. Nezřídka je slyšíme i na veřejnosti. Zdvořilost  
a schopnost poděkovat bývají vnímány jako projevy slabosti a někdy vzbuzují dokonce 
nedůvěřivost. Této tendenci je třeba čelit v lůně rodiny samotné. Musíme být neústupní 
ve výchově k uznalosti a vděčnosti. Právě tudy totiž vede důstojnost člověka i sociální 
spravedlnost. Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. 
Vděčnost je pro věřícího samotným jádrem víry.  
Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl Boží mluvu. 
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ŽIVÝ BETLÉM 2022 
Na 1. svátek vánoční jsme se s asi 250 návštěvníky sešli na farním dvoře, abychom 
společně utvořili živý betlém. Tentokrát byl vánoční příběh podán očima hostinského, 
kterému bylo zatěžko ubytovat Svatou rodinu ve svých pokojích, a s vidinou alespoň 
malého zisku jim nabídl stáj. A jak už to tak o Vánocích bývá, nakonec jej okouzlila 
bezbrannost a krása vyzařující z „Děťátka“ a zjistil, že nejcennějším pokladem nejsou 
peníze. Diváky zaujala nejen hra samotná, kterou jedna z návštěvnic charakterizovala 
slovy „moc milá, vtipná a pravdivá“. Dále také ocenili herecké a hudební výkony  
a využití přirozených dispozic dvora, kde se stájí stala farní stodola.  
Na závěr měli zájemci možnost navštívit Jezulátko a vyfotit se s ním a s dalšími 
postavami.  
Těší nás, že všechna příprava měla smysl, a že přinesla nejen radost, ale i výtěžek ve 
výši 13. 524,- Kč, který bude využit na pořízení palivového dříví pro naši spoluobčanku 
paní Miroslavu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
  

 

 
Všem, kdo se podíleli a přišli podpořit představení svou účastí, ze srdce děkujeme. 

Za organizátory Markéta a Honza. 

 

 



Vol 

DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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ZEMŘEL EMERITNÍ PAPEŽ BENEDIKT XVI. 
Ve věku 95 let zemřel dne 31. prosince 2022 emeritní papež Benedikt XVI.  
Jeho pohřeb se konal ve čtvrtek 5. ledna 2023 na vatikánském Svatopetrském náměstí  
a jej současný papež František. 
Vlastním jménem Josef Ratzinger seděl na svatém stolci v letech 2005 až 2013.  
Byl tak prvním papežem za skoro 600 let, který odešel z funkce. Zdůvodnil to tím, že kvůli 
svému stáří již nemá dost sil na dobré vykonávání své funkce. Poté zastával post 
emeritního římského biskupa a žil na modlitbách v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SMRTÍ PRO KAŽDÉHO Z NÁS ZAČÍNÁ PLNÝ ŽIVOT 

 
Když dohasíná život, ať v pozdním věku  
či na začátku své pozemské existence  

nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech, 
nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický jev 

nebo uzavřený životní osud,  
ale znovuzrození a obnovené bytí, 

které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu,  
kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce.  

Smrtí končí pozemská zkušenost,  
ale smrtí zároveň pro každého z nás  

za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život. 
 

Z knihy: 365 dní s Benediktem XVI.,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DEN ŽIVOTA 
První svátostí, kterou člověk může přijmout, je křest. Podle katechismu je „vstupní 
branou k životu v Duchu“ a zároveň také „znovuzrozením“ k novému životu.  
Kdo chce žít ze svátostí, musí se nejprve „narodit“. Jistě si vzpomenete na slova, která 
Ježíš říká Nikodémovi: „Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do 
Božího království“ (Jan 3.5). Představte si, že některé starobylé křtitelnice měly dokonce 
tvar mateřského lůna. Petr Chrysolog v 5. století vysvětloval ve svých kázáních, že 
„nebeský Duch oplodňuje tajemným přimícháním svého světla panenské lůno 
pramene“, aby se ubozí pozemští tvorové „zrodili jako nebeské bytosti“. Podobně se 
také v modlitbách pronášených nad křestní vodou prosilo, aby Duch svatý učinil 
„tajemným přimícháním svého světla tuto vodu plodnou a připravenou k obnově lidí 
(Gelasiánský sakramentář ze 7. století). 
Žít ze křtu – který je stejně jako naše tělesné narození neopakovatelnou událostí – 
znamená rozvíjet to, co jsme v něm dostali. Stali jsme se Božími dětmi (1 Jan 3.1),  
k Bohu se smíme modlit tak důvěrně jako ke svému Otci (Řím 8; Gal 4), máme účast na 
Boží přirozenosti – což znamená podíl na životě Otce, Syna a Ducha Svatého (2 Petr 1,4), 
jsme vnořeni do Kristova poslání a stali jsme se chrámy Ducha Svatého (1 Kor 3,16). Když 
se ztišíme k modlitbě, toužíme po Bohu, milujeme své bratry, sloužíme potřebným – tak 
to děláme právě v síle křtu, který jsme přijali. Žít ze křtu tedy znamená žít jako Kristus. 
A to nikoliv s vyplazeným jazykem a vědomím, že na to stejně nemáme, nýbrž  
v potřebné síle a pomoci od Boha. 
Dodejme ještě, že křtem křesťanský život nekončí, ale naopak začíná, a proto ostatní 
svátosti rozvíjejí nebo obnovují právě to, co jsme už při křtu dostali. Den křtu je zkrátka 
nejdůležitějším dnem celého lidského života. Rád to opakuji zaskočeným rodičům při 
křtu malých dětí: nic většího je už v životě nepotká… 
 

KŘEST JE BRANOU K ŽIVOTU S BOHEM ZDE NA ZEMI I NA VĚČNOSTI 
 

KŘTEM JSME BYLI: 

 obmyti od hříchu 

 přijati za adoptivní děti Boží 

 přijati do společenství Božího lidu 

 učiněni bratřími a sestrami Ježíše i mezi sebou navzájem 
 

VE SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE MÁME PRÁVO: 

 být živeni Božím slovem 

 být posilováni svátostmi 

 být přijímáni, milováni, povzbuzováni bratřími a sestrami 
 

MÁME ALE TAKÉ POVINNOST 

skrze vyslání Ježíšem a církví svědčit o Boží moudrosti, dobrotě a lásce všem lidem  
svým slovem i životem. 
 

   
 

 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/365-dni-s-benediktem-xvi_349
http://kna.cz/


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, 
naše nové číslo Farníčku vychází na svátek Křtu Páně, který je začátkem Ježíšova 
veřejného uvedení do jeho poslání. Uvádí ho ten, kdo k tomu byl Bohem pověřen, Jan 
Křtitel. Je představen jemu i nám nádhernými slovy z nebe: „To je můj milovaný Syn,  
v něm mám zalíbení.“ Co se děje při Janově křtu, bylo předpověděno a přislíbeno 
dávno před tím. Takto nám to popisuje prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení. Toto 
praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si 
zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo… Já, Hospodin, jsem tě 
povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil jsem tě 
prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů…“ 
Je nám poodhalen Boží plán spásy pro celé lidstvo v jeho jedinečném Služebníkovi, 
milovaném synu Ježíši Kristu. To má přímý dopad na každého z nás, jak to krásně 
vyjadřuje vstupní modlitba dnešního svátku: „Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně 
prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil 
Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za své děti a dal jim život z vody a Ducha 
svatého, zůstávají ve tvé lásce…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den, kdy jsme byli pokřtěni – přijati za tvé milované děti, je největším, 
nejdůležitějším dnem našeho života. Přeji si, abyste si ho všichni připomněli!  
Kdy to bylo, kde to bylo, kdo u toho byl, jak se to slavilo… Vylovte k tomu fotografie, 
popovídejte si o tom a přečtěte si o tom úvahu na jiném místě Farníčku. Poděkujte za 
to Bohu, i proste o pomoc k objevování a hlavně prožívání tohoto úžasného 
obdarování. 
Neděle Božího slova – 3. neděle v mezidobí (letos 22. ledna) ustanovená papežem 
Františkem nás vede k nejdůležitějšímu základu naší víry, k psanému i hlásanému 
Božímu slovu. Proto vezmi a čti, otevři uši i srdce a pozorně naslouchej a prožívej! 
Na jiném místě Farníčku najdete ve zkrácené podobě jeden ze způsobů četby Písma  
a vstupování do jeho vnitřního obsahu, uchopení, pochopení a žití. Nazývá se Lectio 
divina. My první tři až čtyři kroky používáme v některých společenstvích. 
Sestry a bratři, k živému vztahu s Ježíšem i jeho Otcem, ve světle a lásce Ducha 
svatého vám všem ze srdce žehná       
         o. Josef 
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                                                                     KALENDÁRIUM LEDEN 2023 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
  2.1.  Památka svatých Bazila Velikého a Řehoře Naziánského 
  6.1.  Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  
  8.1.  Křest Páně 
15.1.  2. neděle v mezidobí 
17.1.  Památka svatého Antonína, opata 
18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 
22.1.  3. neděle v mezidobí 
24.1.  Památka svatého Františka Saleského 
25.1.  Svátek Obrácení sv. Pavla 
26.1.  Památka svatého Timoteje a Tita 
28.1.  Památka svatého Tomáše Akvinského 
29.1.  4. neděle v mezidobí 
31.1.  Památka svatého Jana Boska 
 

VÁNOČNÍ HVĚZDA 2022 
Během 2. neděle adventní jsme měli možnost přispět zakoupením Vánoční hvězdy na 
předvánoční sbírku určenou pro Dětskou onkologickou kliniku v Olomouci pořádanou 
neziskovou organizací Šance (www.sanceolomouc.cz). Tato každoroční sbírka probíhá 
již od roku 1998 a naše farnost se tímto do ní také zapojila. Velký dík patří všem, kteří  
si Vánoční hvězdu zakoupili, a tak přispěli na tuto sbírku celkovou částkou 12. 260,- 
korun (celkem bylo prodáno 93hvězd). Velké Pán Bůh zaplať všem. 
Věřím, že při pohledu na tuto květinu Vás hřálo o vánocích u srdce, jak zní v mottu této 
sbírky. Rádi bychom tuto charitativní sbírku v příštím roce zase zopakovali.  

 
Požehnaný rok 2023 přejí manželé Zelinkovi 
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„Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení“  
„Ty jsi můj milovaný syn, milovaná dcera, v tobě mám zalíbení“ 
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