
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK  
      FFAARRNNOOSSTTÍÍ    
            KKYYSSEELLOOVVIICCEE  

CCHHRROOPPYYNNĚĚ    

                  BBŘŘEESSTT  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opět nám klepou na dveře Vánoce, 
nevím, jak Vy, ale já se vždy divím, 
jak je možné, že mi další rok zmizel 
před očima. A tak přemítám, co Vám 
opět popřát k vánočním svátkům 
mimo krásného počteníčka těchto 
listů … asi zdraví, víru, štěstí, ra-
dost, pokoj, Boží požehnaní a lásku. 
Lásku, která se vždy drží naděje, 
byť  by  šlo o  pouhou  myšlenku, že 

SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZDDRRAAVVÍÍMM    

DDRRAAZZÍÍ  FFAARRNNÍÍCCII,,  FFAARRNNIICCEE    

AA  FFAARRNNÍÍČČÁÁTTKKAA,,    
 

 

 

tento čas není koncem, ale začátkem. 
Kalendářní rok končí, ale křesťanský 
mezitím už začal. Zdá se, že Bůh je 
vždy o krok napřed, a tak nám přeji 
sílu a odvahu držet s ním krok, toužit, 
nejen v nadcházejících dnech jít po 
jeho cestách, s ním, za ním a pro něj. 
To je to nejkrásnější a nejužitečnější, 
co můžeme Ježíškovi i sobě darovat.  
S nadějí přeji láskyplné prožití vá-
nočních svátků a odvahu do všech 
nových začátků! 

Vaše K. O. 
 

 
 

AADDVVEENNTT  AA  VVÁÁNNOOCCEE  22001166 
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NNAARROOZZEENNÍÍ  JJEEŽŽÍÍŠŠOOVVOO  
Ježíšovo narození slavíme o Váno-
cích. Lidé chodí na půlnoční, 
v kostelích i v domovech se staví 
betlémy. Všechny vánoční dárky mají 
připomínat, že největším darem, jaký 
nám byl dán, je Bůh sám, který přišel 
v chudobě jako bezmocné děťátko. 
Nesmíme přehlédnout, že Ježíš se 
rodí v otřesné bídě chléva. Chudým 
pastýřům je první oznámena z nebe 
tato zpráva. Svět a doba, ve které ži-
jeme, hrozí, že i naše srdce by mohla 
zahltit konzumní hojnost a prázdnota. 
Takové slavení Vánoc by zcela ztra-
tilo svůj smysl a nebylo by pravdivé. 
Naše srdce má zůstat pokorné, nezá-
vislé na hmotném bohatství, otevřené 
pro Boha. Tím více máme myslet na 
to, že větší část lidstva dodnes strádá 
v podobné bídě, v jaké se narodil i 
Boží syn. Bůh je především na straně 
chudých. 
Maria nás učí, co znamená  uchová- 
vat v srdci Boží slovo a rozvažovat o 
něm. 

 
 
 

Modlitba nemá být nikdy něčím 
uspěchaným a roztržitým, něčím, co 
může rychle skončit. Je to vždy výzva 
k tomu, abychom si prožili do hloubky 
Boží blízkost. 

Josef Hrdlička 
Vyprávěj mi o Ježíši 

 
 Maria, Panno, která nasloucháš, ty jsi 

ztišením, v němž pro nás zaznělo 
věčné slovo života. Pomáhej nám, 
abychom tomuto slovu naslouchali, 
abychom se stali poslušným a tichým 
prostorem Adventu.  
Matko vtěleného Syna, ty jsi obraz 
plný krásy vyzařující čistou lásku 
Otce. Vypros nám dar lásky, která 
nám dovolí už teď v čase věčnost. Ty 
jsi Snoubenka, obraz smlouvy, archa, 
v níž se spojilo nebe se zemí. Vypros 
nám dar Ducha, aby On byl záštitou 
budoucího života a učinil nás 
schopnými spolupracovat v tomto 
čase na díle spravedlnosti a pokoje. 

Bruno Forte 
Malý úvod do víry 

 

 

 

 

http://www.magnificat.sk/category/zivot-cirkvy/papez/
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MMOODDLLIITTBBAA    
PPŘŘEEDD    
SSVVÁÁTTOOSSTTÍÍ  SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ  

 

 
 

Nebeský Otče,  
ty mě dokonale znáš. Osvěť svým 
Duchem můj rozum, ať poznám své 
hříchy ve světle tvé pravdy. 
Vzbuď v mém srdci opravdovou lítost 
nad tím, že jsem se svými hříchy od 
tebe vzdálil(a).  
Daruj mi statečnost a pokoru, ať je 
upřímně vyznám.  
Vzbuzuj ve mně stále větší touhu po 
dobru a posiluj mou vůli, ať dokážu 
uskutečňovat svá dobrá předsevzetí. 

 Amen.  

 

PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTT  
KK  PPŘŘEEDDVVÁÁNNOOČČNNÍÍ    

SSVVÁÁTTOOSSTTII  SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ  
              VV  NNEEDDĚĚLLII  1188..  PPRROOSSIINNCCEE  

  

Chropyně 16:00 - 17:30 
                  P. Orság a P. Putala 

Břest 14:00 - 15:30  
      P. Kopřiva, P. Němeček a P. Klimeš  

Kyselovice 14:00 - 15:00   
                      P. Eliáš  

  

 

TTŘŘÍÍKKRRÁÁLLOOVVÁÁ  SSBBÍÍRRKKAA  
se uskuteční 

v neděli 8. ledna 2017 

Upřímné díky za Vaše dary i vlídné 
přijetí malých koledníků. 

Pavel Rozsypálek 

 
 

 

 

 

 

 

 

BBEETTLLÉÉMMSSKKÉÉ  SSVVĚĚTTLLOO  

přijít si pro něj můžete 

v pátek 23. prosince 
od 17:00 do 18:00 

k vánočnímu stromu v Chropyni 
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  

SSppoolluu  ss  nnaaššiimmii  kkoosstteellnníímmii  zzvvoonnyy    
VVááss  zzvveemmee  kk  oossllaavvěě  nnaarroozzeenníí    
nnaaššeehhoo  SSppaassiitteellee  JJeežžííššee  KKrriissttaa……  

 
sobota  
24.12. 

Štědrý den 

neděle  
25.12.  

Boží Hod 
vánoční 

pondělí  
26. 12.           

Sv. Štěpána 

sobota  
31. 12.  
Silvestr 

neděle  
1. 1. 

Matky Boží  
P. Marie 

 

Chropyně 
 

15:30 7:30 9:00 17:00 9:00 
 

Břest 
 

21:00 9:00 10:30 15:30 10:30 
 

Kyselovice 
 

22:30 10:30 8:00 --- 8:00 
 

 

 

 

PPOOJJĎĎMMEE  KK  BBEETTLLÉÉMMUU  
Kostel v Chropyni bude otevřen 

k návštěvě jesliček:  
neděle 25. prosince - Hod Boží  

14:00 - 16:00 
pondělí 26. prosince - Sv. Štěpána 

14:00 - 16:00  
neděle 1. ledna - Matky Boží P. Marie 

14:00 - 16:00  
 

 

 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  NNAA  ŠŠTTĚĚDDRRÝÝ  
DDEENN  VV  OOKKOOLLÍÍ  CCHHRROOPPYYNNĚĚ    
 

Hulín: 
15:00 Bohoslužba slova  
23:30 „Půlnoční“ 

Kojetín kostel P. Marie:  
15:00 Bohoslužba slova 
22:00 „Půlnoční“ 

Kroměříž kostel P. Marie:  
15:30 „Půlnoční“ pro děti 
22:00 „Půlnoční“  

Kroměříž kostel sv. Mořic:  
15:30 „Půlnoční“ pro děti 
21:00 „Půlnoční“ 

Přerov kostel sv. Vavřince a 
Předmostí:  

21:00 „Půlnoční“ 
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AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  

SZUŠ D – Music Kroměříž 

v úterý 20. prosince 2016 
v 17 hodin 

v kostele sv. Jiljí v Chropyni. 

Vstupné dobrovolné. 
 

 

Adventní koncert 

MMUUŽŽSSKKÉÉHHOO  SSBBOORRUU  

ZZ  VVAACCEENNOOVVIICC 

v neděli 18. prosince 2016  
v 15 hodin  

v kostele sv. Jiljí v Chropyni.  

Vstupné dobrovolné. 
 

  

HHAANNÁÁCCKKÉÉ  VVÁÁNNOOCCEE  
SS  ŽŽIIVVÝÝMM  BBEETTLLÉÉMMEEMM  

ve čtvrtek 29. prosince 2016 
v 16:00 

v kostele sv. Jiljí v Chropyni 
v podání členů folklórního souboru 

Ječmínek a dětí místní farnosti. 

Vstupné dobrovolné. 
 

 
  

AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  

SZUŠ D – Music Kroměříž 

v neděli 18. prosince 2016 
v 17 hodin 

v kostele sv. Jakuba v Břestě. 

 Vstupné dobrovolné. 
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SSEETTKKÁÁNNÍÍ  MMIINNUULLÁÁ  II  BBUUDDOOUUCCÍÍ  
  
SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SSEE  SSVV..  MMIIKKUULLÁÁŠŠEEMM  
V sobotu 3. prosince jsme zažili 
neobvyklou mši svatou. Náš kostelík 
se zaplnil dětmi. Byl to krásný pohled, 
zahřál u srdíčka.  
Nebyla to však náhoda, pan farář totiž 
pozval sv. Mikuláše. Ten se objevil ve 
dveřích v doprovodu dvou usmě-
vavých andělíčků. Šel rozvážně a děti 
s napětím čekaly, co řekne. Po 
přivítání donesli andělé Knihu hříchů. 
Děti napjatě seděly, ani nedutaly, 
když v tom pochopily, že je Mikuláš 
nepřišel jen kárat, ale i povzbudit 
k dobrému.  
Sešlo se opravdu mnoho dětí. Vyjme- 
novat všechny hříchy všech dětí, by 
trvalo  moc  dlouho,  možná  by ti nej- 
 

mladší už i usnuli, proto všichni 
nadšeně uvítali, když andílci konečně 
přinesli koš plný balíčků.  
Mikuláš po sobě zanechal veselé tváře 
a radost v duši dětí i dospělých. 
Dominiček se nemohl dočkat, až mu 
rozbalíme balíček, to ještě nevěděl, že 
ho venku pomaluje čert. Ten se vyřádil 
nejen na malých, ale i na velkých. 
Takže se přece jen ukázal, ačkoliv do 
kostela ho samozřejmě nepustili. 
Chtěla bych ze srdce poděkovat všem, 
kteří se na přípravě setkání s Miku-
lášem podíleli. Zvláště děkuji za 
krásnou atmosféru a perfektní výkony 
Mikuláše, andílků i čerta. Moc chci 
poděkovat i za výborné perníčky pro 
děti. Děkuju také všem, kteří přispěli 
finančně.  Na závěr bych ráda poděko-
vala všem, kteří přišli. Jsem opravdu 
šťastná, že se nás letos sešlo tolik. EB 
 

 

PPŮŮLLNNOOČČNNÍÍ  MMŠŠEE  SSVVAATTÁÁ  

Srdečně vás zveme na půlnoční mši 
svatou, která proběhne netradičně již 
v 15:30.  Zveme především děti, ale 
také všechny milovníky koled, aby si 
přišli zazpívat s naší malou skupinou 
MM známé koledy. Můžete se těšit 
na koledy v doprovodu kytary, flétny 
a akordeonu a také na dětská sóla.  

 EB 
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JJUUBBIILLEEUUMM  FFAATTIIMMYY    
V roce 2017 si připomínáme 100 let 
od zjevení Panny Marie v Portu-
galské Fatimě.  
Zjevení začala již někdy v roce 1916 
trojím zjevením anděla Lucii San-
tosové (10 let), Františkovi a Jacintě 
Martovým (9 a 7 let). Ke zjevením 
Panny Marie docházelo po této du-
chovní přípravě každý měsíc od 
května do října 1917, a to vždy 13. 
den v měsíci. Při posledním zjevení 
13. října 1917 došlo k tzv. slu-
nečnímu zázraku, který viděli de-
setitisíce lidí.  
I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a 
zažily výslechy a mnohé těžké chvíle, 
díky ochraně Panny Marie byly 
všechny pomluvy a těžkosti překo-
nány a zjevení byla po důkladném 
šetření uznána Církví jako pravá dne 
13. října 1930. 

 
 

 

Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy 
v Portugalsku vládl mimořádně silný 
protináboženský duch a křesťanství 
bylo velmi pronásledováno. Fatimské 
události během roku po ukončení 
zjevení změnily tuto negativní 
nábožensko-politickou situaci. 

PPOOSSEELLSSTTVVÍÍ  FFAATTIIMMYY    
Panna Maria ve Fatimě vyzývá 
k obrácení, pokání a modlitbám za 
hříšníky, především k modlitbě rů-
žence. P. Maria dětem také zjevila 
trojí tajemství, která nikomu ne-
prozradili. Až když sestra Lucie 
sepisovala po letech na příkaz 
biskupa své vzpomínky (to už byli 
František i Jacinta po smrti), napsala 
v roce 1941 nejprve o prvním a 
druhém tajemství. Třetí tajemství 
sepsala v roce 1944 a v zapečetěné 
obálce ji dostal místní biskup z Leire a 
odtud bylo předáno v roce 1957 
papeži Janu XXIII. Obálka měla být 
otevřena nejdřív v roce 1960, 
nakonec bylo třetí tajemství zve-
řejněno v roce 2000. Přesný text 
všech tří tajemství lze nalézt na strán-
kách Fatimského jubilea.  
V prvním a druhém tajemství Panna 
Maria zjevila dětem Boží plán, v němž 
chce svět zachránit skrze úctu k Ne-
poskvrněnému  srdci  P.  Marie.  Jako 
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úcta k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu 
se připomíná na I. pátek měsíce, tak 
Neposkvrněné srdce P. Marie o první 
sobotě v měsíci. 
Matka Boží žádala sestru Lucii, aby 
v tyto dny věřící:  
1. přistoupili ke svátosti smíření (lze i 
v týdnu před),  
2. přistoupili ke sv. přijímání,  
3. pomodlili se růženec,  
4. asi 15 minut rozjímali o růžen-
cových tajemstvích, což lze četbou, 
nebo modlitbou druhého růžence 
s úmyslem na smír za všechny 
urážky Boha a P. Marie.  
Druhou důležitou věcí byla prosba o 
zasvěcení Ruska (tehdy komu-
nistického) Neposkvrněnému srdci P. 
Marie. Matka Boží o to sestru Lucii 
žádala v roce 1929 a ještě jednou 
v roce  1934  (mimořádná zjevení). 
K prvnímu zasvěcení došlo až 
31. října 1942 papežem Piem XII. a 
pak následovalo ještě několik dalších. 
Důležité bylo datum 25. březen 1984, 
kdy Jan Pavel II. obnovil zasvěcení 
světa Neposkvrněnému Srdci P. 
Marie na Svatopetrském náměstí 
v Římě a vyzval biskupy celého svě-
ta, aby se ve svých diecézích připojili 
k tomuto zasvěcení. Sestra Lucie 
potvrdila, že dle jejího mínění proběhl 
tento  úkon  zasvěcení  tak,  jak to P. 
  
 

PPRROOGGRRAAMM  JJUUBBIILLEEAA  FFAATTIIMMYY  
V naší zemi připravuje program 
k tomuto výročí Fatimský apoštolát, 
který má centrum v Koclířově u Svitav.  
První z mnoha aktivit je putování ma-
lých tzv. regionálních sošek P. Marie 
Fatimské po farnostech. Společný 
program obsahuje modlitbu růženec a 
krátké seznámení s poselstvím Fa-
timy. 
Ve farnostech je také možno prožít 
Fatimský den každého 13. v měsíci od 
května do října.  
Dá-li Pán, připojíme se v našich far-
nostech i k této možnosti. Tzv. Regi-
onální Fatimské dny se konají po celé 
republice. 

Maria požadovala. Během pěti let se 
pak  začal hroutit komunismus ve Vý-
chodní Evropě. 

 

 

V Kroměříži to bude 
v neděli 28. května 2017 od 16:30 

v kostele sv. Jana Křtitele. 
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Vrcholem oslav v naší zemi bude 
národní pouť do portugalské Fatimy 
v září příštího roku. Hlavní program 
bude ve dnech 12. a 13. září 2017. 
Na stránkách Fatimského jubilea 
jsou celkem čtyři nabídky: dvě 
varianty autobusové pouti a dvě 
varianty letecké pouti.  
Naši biskupové z této pouti přivezou 
sochu P. Marie Fatimské, která bude 
putovat po diecézních katedrálách a 
také významných poutních místech.  
Modlitební program s Pannou Marii 
Fatimskou bude mimo jiné na těchto 
místech: 

 

 
 

Brno: katedrála sv. Petra a Pavla  
neděle 17. září 2017, 

Olomouc: katedrála sv. Václava  
neděle 24. září 2017, 

Sv. Kopeček u Olomouce: 
pondělí 25. září 2017, 

Velehrad:  
úterý 26. září 2017, 

Králíky: 
čtvrtek 28. září 2017 v 17:00, 

Sv. Hostýn: 
Sobota 30. září 2017 v 10:00, 

Křtiny u Brna: 
neděle 1. října 2017 v 10:30. 

 
Na závěr jubilea v naší zemi 
proběhne obnova zasvěcení 
Neposkvrněnému srdci Panny Marie  

v sobotu 7. října 2017  
v Koclířově u Svitav.  

více na www.fatima2017.cz 
 

http://www.misionari.sk/laici-rch/modlitby-za-chorych
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V souvislosti s blížícím se výročím 
se papež František rozhodl udělit 
plnomocné odpustky s platností od 
27. listopadu 2016 do 26. listopadu 
2017. Kromě tří obvyklých podmínek 
(zpověď + nemít sebemenší zalíbení 
v hříchu, Sv. přijímání, modlitba na 
úmysl sv. Otce) je čtvrtou pod-
mínkou splnit jednu z možností:  
- pouť do Fatimy spojená s účastí na 
bohoslužbě či modlitbě k Panně 
Marii a zde se mimo to pomodlit 
Otče náš, Věřím v Boha a nějakou 
mariánskou modlitbu,  
- účast na společné modlitbě před 
kteroukoliv sochou P. Marie 
Fatimské, která  je  vystavena  k úctě  
 
 
 
 

Všude kolem je tma. Jedny Vánoce 
jsem se zúčastnil zajímavé akce - 
pěší pouti s betlémským světlem  
naším setmělým městem.  
V předvečer Štědrého dne se nás 
pár desítek lidí nejrůznějšího věku 
vydalo na dvanáctikilometrovou 
cestu z místa rozdávání betlémské- 

 

PPLLNNOOMMOOCCNNÉÉ  OODDPPUUSSTTKKYY  SSPPOOJJEENNÉÉ    
SS  FFAATTIIMMSSKKÝÝMM  JJUUBBIILLEEEEMM  
 

věřících a to vždy 13. den v měsíci od 
května do října 2017.  
Starší a nemocní věřící se mají modlit 
před sochou P. Marie Fatimské a 
duchovně se sjednotit s obřady 
věnovanými tomuto jubilejnímu výročí 
zjevení a to opět vždy 13. den 
v měsíci od května do října 2017. 
Musejí se „nabídnout milostivému 
Bohu s důvěrou skrze Marii, se svými 
modlitbami a utrpením nebo oběťmi, 
které činí ve svých životech.“  

 

 

 

 

ho světla k našemu kostelu. Každý 
z nás si nesl nějakou lucerničku nebo 
lampičku, ve které hořel plamínek 
světla, které k nám někdo jiný dopravil 
až z Betléma. A my jej temnotou nesli 
zase dál. Byl večer, ticho, všude 
kolem zima, nevlídno a tma. Občas 
jsme  plamen  světla  předali  někomu 

KKAAŽŽDDÝÝ  ZZ  NNÁÁSS  PPUUTTUUJJEE  ––  TTMMOOUU  AA  ZZIIMMOOUU  
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Každý z nás je poutníkem – tmou a 
zimou. Každý z nás dostal plamen 
světla - aby jej uchoval a předával 
dále. Každému z nás plamen někdy 
skomírá, či dokonce zhasne. Každý 
někdy klopýtneme... Každý máme 
někdy světla na rozdávání, jindy ho 
potřebujeme přijmout od druhých... 
Vždycky jde ale o to, neztratit své 
zaměření k cíli a zůstat nositelem i 
dárcem obdrženého světla. Někdy je 
to námaha a bolest. Ale i radost, 
kterou svět nemůže dát!  
Šťastnou cestu!                   

 www.vira.cz 
 

na ulici, jindy jsme se zastavili u 
nějakého domu a plamen světla 
předali někomu v domě. Občas 
někomu z nás světlo zhaslo: tehdy 
mu posloužil plamen světla od 
ostatních.  
Někomu se po cestě dokonce 
rozbila lampička, takže se potom 
střídal v nesení světla s někým 
jiným... O plamen světla jsme se tak 
dělili s dalšími lidmi, ale i navzájem 
mezi sebou. Občas někdo klopýtl, 
upadl, občas jsme se zastavili, 
abychom si krátce odpočali. 
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  PPŘŘÍÍSSLLOOVVOOVVÁÁNNÍÍ  
Poznáte, jaká přísloví jsou ukryta 
v těchto obrázcích? 
 

  

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  BBLLUUDDIIŠŠTTĚĚ  
Mudrcové od Východu hledali cestu za 
Ježíšem podle nezvykle jasné hvězdy. 
Za jejím svitem se však nevydali sami. 
Zjisti, zda správnou cestu našla i 
všechna zvířátka na obrázku. 

 

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  ŠŠIIFFRROOVVÁÁNNÍÍ  
Nejprve je třeba rozluštit otázku a pak 
k ní v Bibli najít správnou odpověď: 
 

1K+3D+I2    Q2+2G  
H2+3P+A4+K3+1P+5Q+3D+J2+2C 
Xˇ2+3H+3Q+1B 
U1+2G+I3+4I+F5+6T+7ˇL+R8+9N  
Z+1B+A2+2J+3D+O3+2K+3´D+1ˇT+D1? 
K1+1L 1,5 _ _ _ _ _ _ _ 
… a pomocník se bude hodit: 

A B C D E F G H I J K L M N  
O P Q R S T U V W X Y Z 

 

……NNĚĚCCOO  PPRROO  ZZAASSMMÁÁNNÍÍ……  
Dvě ženy předstoupily před krále 
Šalamouna a táhly za sebou mladého 
muže. Každá z nich tvrdila, že ten 
mladík slíbil sňatek její dceři. 
Šalamoun je vyslechl a nařídil, aby 
toho mladého muže rozsekli na dvě 
části, aby každá z nich měla svou 
půlku.  
„Ne!“ vzkřikla první žena. „Neprodlé-
vejte jeho krev! Ať si tedy vezme 
dceru té druhé ženy!“  
A moudrý král nařídil: „Tento mladík 
je ženichem dcery té ženy, která by 
ho nechala klidně rozseknout napůl. 
To je totiž jeho pravá tchýně!“ 

mailto:putala.jirka@gmail.com
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