
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK  
      FFAARRNNOOSSTTÍÍ    
            KKYYSSEELLOOVVIICCEE  

CCHHRROOPPYYNNĚĚ    

                  BBŘŘEESSTT  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mohou nás Vánoce ještě něčím pře-

kvapit?  
„Máme se spokojit se situací v naší 
zemi? S lidmi, kteří nám vládnou? 
Bude vůbec někdy lépe?“ kladou si 
dnes lidé podobné otázky. U 
mnohých vnímám slábnoucí naději 
na lepší budoucnost… Do jisté míry 
se nálada ve společnosti podobá 
situaci v Izraeli před dvěma tisíci le- 
 
 

  

DDRRAAZZÍÍ  FFAARRNNÍÍCCII,,    

DDRRAAHHÉÉ  FFAARRNNIICCEE    

AA  MMIILLÁÁ  FFAARRNNÍÍČČÁÁTTKKAA!!  

    
 

 

ty. Také tehdy byli lidé znechuceni po-
litikařením představitelů národa. Byli 
roztrpčeni ze ztráty národní samo-
statnosti. Byli rozhořčeni sociální ne-
spravedlností. Jako věřící lidé hleděli 
k Bohu a vyhlíželi naplnění dávných 
proroctví o příchodu Mesiáše. Vyhlíželi 
toho, který je měl zachránit. Od něho 
čekali skutečnou změnu.  
Když se však dlouho očekávaný Me-
siáš narodil, téměř nikdo si toho ne-
všiml. Jen jeho matka a pěstoun, 
možná pár lidí v malém městě Be-
tlémě, chudí pastýři a cizinci z Vý-
chodu.  Rozruch vyvolal jen král Hero- 

AADDVVEENNTT  AA  VVÁÁNNOOCCEE  22001177 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

volna, kdy si budou moci odpočinout. 
Znudění lidé čekají na několik zábav-
ných chvil u televize nebo s přáteli. 
A co my? Čekáme ve svém životě ještě 
nějakou změnu? 
Adventní doba nám dává šanci zastavit 
se a přemýšlet. Co je vlastně pravým 
smyslem našeho života? Víme to vů-
bec? Máme jistotu, že naplníme svůj 
život tím nejlepším možným obsahem? 
Advent nám říká: můžete očekávat, 
očekávejte, vyhlížejte Toho, který při-
šel z nebe za vámi. On přišel, abyste 
měli život, a to plný život. Nejen na této 
zemi, ale jednou věčný život v nebi. 
Nedovolme, aby nám uniklo, že Ježíš 
Kristus přichází za námi i dnes. 
Nedovolme, aby starosti, práce ani 
zábava přehlušily tu dobrou vánoční 
zprávu: „Nám, nám, narodil se! Narodil 
se i pro Tebe, i pro mne! Přišel tenkrát 
a přichází i dnes. 
I letošním Vánoce jsou vzácnou 
příležitostí, kterou nám Bůh dává. 
Máme příležitost se s ním setkat, 
protože On není daleko od kohokoliv 
z nás. Je od nás vždy jen na vzdá-
lenost jedné upřímné modlitby. On 
přišel, On znovu přichází. V něm je 
naděje na skutečný život pro každého 
z nás. Stojí u dveří a čeká, až ho 
pozveme dál.                       Pavel Coufal 

www.narozenikralekralu.cz 
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des, který nechal ze strachu o trůn 
zabít  betlémské  chlapce.  Ale pak se 
na všechno rychle zapomnělo a život 
šel dál. A lidé stále čekali. Čekali na 
někoho, kdo byl již dávno mezi nimi. 
Ten „někdo“ v dospělosti veřejně vy-
stoupil, činil dobré skutky plné lásky a 
milosrdenství. 

 

Nakonec zemřel za nás na kříži. Vzal 
na sebe všechny hříchy světa, aby 
nás vykoupil. Tím přinesl všem lidem 
šanci na nový, věčný život. Tak 
naplnil své poslání Ježíš Kristus – 
Boží Syn, Spasitel světa. Ti, kteří ho 
tehdy přijali a uvěřili v něho, začali žít 
opravdovým životem ve společenství 
s milujícím Bohem. 
Ale Ježíš nepatří pouze historii. Vstal 
z mrtvých a žije navěky! 
Co můžeme očekávat od Vánoc my? 
Advent je doba očekávání. Děti čekají 
na Vánoce a především na dárky pod 
stromečkem. Labužníci čekají, jaké 
dobroty se objeví na stole a ve špi-
žírně.  Unavení lidé  čekají na pár dní  

https://www.tapetymix.cz/uploads/images/product/Fototapeta_sakr%C3%A1lna_-_Je%C5%BEi%C5%A1_na_kr%C3%AD%C5%BEi_41.jpg.thumb.jpg


  

 

 
  

VV  AADDVVEENNTTUU  OONN  ČČEEKKÁÁ  NNAA  NNÁÁSS  
Věřím, že advent je dobou čekání, ale 
domnívám se, že je to On, kdo spíše 
čeká na nás, než my na Něho, a že až 
se přece jen zklidníme a zastavíme, 
budeme vnímat, že je nám blízko. 
Věřím, že Ježíš stále přichází a že se 
může narodit i v maštali našeho sho-
nu, našich nákupů, večírků a koncertů. 

A tak se modlím, abych ho objevil  
i uprostřed své práce a starostí, 

ve své únavě i při setkání s přáteli, 
a nečekal, až se naplní  

MÉ představy o Vánocích  
a o přípravě na jejich slavení. 

 

Ztracený advent a nečekané Vánoce  
www. VojtechKodet.cz 

 
 
 
 
 

 

NNEEOOTTÁÁLLEEJJMMEE!!  
 „Kdybych mluvil jazyky lidskými i 
andělskými, ale lásku bych neměl, 
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl 
všem tajemstvím a obsáhl všecko 
poznání, ano, kdybych měl tak velikou 
víru, že bych hory přenášel, ale lásku 
bych neměl, nic nejsem. A kdybych 
rozdal všechno, co mám, ano, kdy-
bych vydal sám sebe k upálení, ale 
lásku bych neměl, nic mi to nepro-
spěje. Láska je trpělivá, laskavá, ne-
závidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, 
nehledá svůj prospěch, nedá se vy-
dráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost 
ze špatnosti, ale vždycky se raduje 
z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vy-
drží, láska věří, láska má naději, láska 
vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“ 

Přečtěte si text znovu, pořádně si ho 
„přežvýkejte“, přemýšlejte nad každou 
větou. Pokud ho budete chtít uvést do 
praxe, Pán pro Vás udělá úžasné věci. 
Stanete se „podavateli lásky“. Kristus 
zemřel z lásky a byl vzkříšen láskou. 

 
 
 
 

Guy Gilbert 
Evangelium podle svatého lotra 
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TTŘŘÍÍKKRRÁÁLLOOVVÁÁ  SSBBÍÍRRKKAA  22001188  
proběhne v našich farnostech 

v neděli 7. ledna. 

Díky všem lidem dobré vůle, kteří 
přispějí drobným příspěvkem  
či milým přivítáním koledníků.  

 

Řekl nám: „Dělejte to jako já.  
Dejte se do toho! Neotálejte!“ 

 

http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/ztraceny-advent-a-necekane-vanoce.html
http://vojtechkodet.cz/
http://www.antoninek.cz/images/bigimg/1322471730aIMG_5691.jpg


  

 

  

  

  

  

  
  

  
PPOOJJĎĎMMEE  SSPPOOLLUU  DDOO  BBEETTLLÉÉMMAA  
Kostel sv. Jiljí v Chropyni bude otevřen 
k návštěvě Betléma i zpěvu koled 

v pondělí 25. 12. 14:00–16:00 
v úterý 26. 12.  14:00–16:00  
v pondělí 1. 1.  14:00–16:00  

 

 

  
  
  

  

BBEETTLLÉÉMMSSKKÉÉ  SSVVĚĚTTLLOO    
  

si budete moci zapálit  
v Chropyni v sobotu 23. 12. 

u vánočního stromu od 16:00 do 17:30  

v Kyselovicích v sobotu 23. 12. 
při večerní mši svaté, 

v Břestě v neděli 24. 12. 
při ranní mši svaté. 
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY              
Chropyně  Břest  Kyselovice 

Neděle  24. 12.  Štědrý den  9:00 a 21:00  7:00 a 22:30  15:00 
 

Pondělí  25. 12.  Hod Boží vánoční  9:00  10:30  7:30 
 

Úterý 26. 12.  Sv. Štěpána  7:30  9:00  10:30 
 

Neděle  31. 12.  Silvestr  7:30, 17:00*  9:00, 16:00*  10:30* 
 

Pondělí 1. 1.  Matky Boží P. Marie  9:00  17:30  10:30 

* svátostné požehnání 

KKOOLLEEDDAA,,  KKOOLLEEDDAA,,  
  ŠŠTTĚĚPPÁÁNNEE……  

zpívání u jesliček a vánoční příběh 
zazní 

v úterý 26. prosince v 15:30 
v kostele sv. Jiljí v Chropyni 

 

Požehnané prožití svátků 
narození našeho Pána Ježíše Krista 

a jeho ochranu a požehnání 
do Nového roku 2018 přeje 

P. Jiří Putala 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 

ZZVVEEMMEE  VVÁÁSS  KKEE  SSVVÁÁTTOOSSTTII  
SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ  

To co Betlémské světlo jen naznačuje, 
tedy smíření mezi lidmi i smíření s Bo-
hem, to svátost smíření ustanovená Pa-
nem Ježíšem přímo působí.  
Smiřte se tedy s Bohem a využijte 
předvánoční dobu i ke smíření s lidmi 
tam, kde je to zapotřebí.  
Příležitost k vánoční svaté zpovědi 
bude (mimo jiné) v těchto termínech: 
 

pátek 15. 12. 
Břest 16:00–17:00  

P. Ryšavý (mše sv. je ráno) 

neděle 17. 12. 
Břest 14:00– 15:30 

P. Kopřiva, P. Němeček a P. Jarosz 

neděle 17. 12. 
Chropyně 14:30–15:45 

P. Orság a P. Eliáš 

neděle 17. 12. 
Kyselovice 16:00–17:00 

P. Kopřiva 
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AADDVVEENNTTNNÍÍ  AA  VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  KKOONNCCEERRTTYY  

 

AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž 

v neděli 17. prosince v 17:00 
v kostele sv. Jakuba v Břestě 

vstupné dobrovolné 
 

AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž 

v úterý 19. prosince v 17:00 
v kostele sv. Jiljí v Chropyni  

vstupné dobrovolné 
 

TTŘŘÍÍKKRRÁÁLLOOVVÝÝ  KKOONNCCEERRTT  
smíšeného pěveckého sboru 

Moravan Kroměříž 
v sobotu 6. ledna v 18:00 

v kostele sv. Jiljí v Chropyni 
vstupné dobrovolné 

 

NNOOVVOORROOČČNNÍÍ  VVAARRHHAANNNNÍÍ  
KKOONNCCEERRTT  

bude v neděli 7. ledna v 16:00 
v kostele sv. Jakuba v Břestě  

účinkují  
Anna a Ondřej Muchovi - varhany 

 

http://www.obrazky.cz/?q=noty&url=http://www.nfkph.cz/wp-content/uploads/2015/05/noty2.png&imageId=062005ddd84507f2&data=lgLEEAyyWUM3RXU9RlHEwutX2TDEMH4CAcpn-pZmka5IXv3_xO9CC7yekwfKIf5fxKsM_wo8NHvwDTihZvMW5WBjNjo0mM5aLXtOxAIFaJPEAiAfxAJWacQCr-s=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když já se chystám do zpovědnice, je 
to vždycky na dlouho. To mi nejdřív 
dojde, že něco není úplně v pořádku. 
Pak mě napadne, že bych s tím měla 
něco dělat. Následně mi začne šro-
tovat, kdyže jsem byla naposled u zpo-
vědi, jestli nebude chyba tady. 
Většinou zjistím, že od poslední 
návštěvy toho kouzelného místa, kde 
se z hříšníků dělají (aspoň zase na 
chvilku) svatí, uběhl plus mínus měsíc. 
A pak to začne. Plánování. Takže, kdy 
se to hodí? Dneska? Dneska ne, to 
nestíhám... celý den ve škole, spousta 
práce... ani čas na přípravu by nebyl. 
Zítra? No... ale to nepůjdu na mši tam, 
kam bych chtěla ke zpovědi... a pozítří 
zase nemám čas... a tak to pokračuje, 
dokud si nepřiznám, že stav je už 
opravdu krizový.  
Naplánuju si den D, sním o tom, jak je 
pořádně připravím... a zase nic. Je tu 
škola, je tu tohle, je tu ono, Bože 
počkej, chápeš, že se to samo 
neudělá. 
Zhruba tento případ nastal dneska. Už 
od rána jsem se těšila, že navzdory 
tomu všemu, co nestíhám, co se na 
mě valí a před čím se zkouším 
schovat, si tu hodinu udělám, poctivě 
se nachystám a obnovím milost 
posvěcující. Když ale nastala ta správ-  

  

 
 
 

 
 

ná hodina, já se ne a ne odlepit od 
počítače. Napsala jsem míň, než jsem 
chtěla! Sice jsem u toho docela slušně 
prokrastinovala, takže si za to můžu 
sama, ale stejně, ta půlstránka je málo! 
Ještě něco zkusím, ještě minutu, dvě, 
deset... ještě musím odpovědět na 
zprávy...  
A musím vůbec ke zpovědi? Zase říkat 
totéž, vlastně ani pořádné hříchy to 
nejsou, mrtvoly po mě nikde ne-
zůstávají, do kostela chodím, pravi-
delně se modlím... a na zbytek stačí 
úkon kajícnosti ve mši, ne? Na co 
zpověď a pak ještě mše? Není to už 
moc velký luxus? Neměla bych si 
takovou skvělou věc, jako je odpuštění 
hříchů, šetřit? A ještě k tomu období, 
které jsem teď prožívala, zase tak 
hrozné nebylo, dokonce se mi víc věcí 
povedlo, než nepovedlo... 
Tušila jsem, že v tom bude mít prsty 
někdo, kdo moc dobře ví, jakou má 
svátost smíření doopravdy cenu a 
hodlá udělat všecko pro to, abych k ní 
nedošla... nejlépe do konce života. Tak 
jsem se v rámci možností aspoň 
symbolicky připravila a řekla si, že když 
přijdu včas a nebude moc velká fronta, 
sfouknu to ještě dneska. 
Včas jsem nepřišla, u zpovědnice lidí, 
jak kdyby bylo před svátky. OK, tak dneska 
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JJAAKK  JJSSEEMM  NNEEŠŠLLAA  KKEE  ZZPPOOVVĚĚDDII  AA  CCOO  MMII  NNAA  TTOO  PPÁÁNN  BBŮŮHH  ŘŘEEKKLL 

 

https://betkav.signaly.cz/1604/jak-jsem-nesla-ke-zpovedi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ještě vydržím, šlo to doteď, půjde to 
dál. Beztak ještě není tak úplně třeba 
tam jít, ještě to počká.  
Tak jsem, spokojená sama se sebou 
(přece jsem dělala, co bylo v mých si-
lách a možnostech, abych se ke svá-
tosti smíření dostala... to, že to ne-
vyšlo, holt znamená, že to fakt tak ně-
jak mělo skončit...) zůstala na mši.  
Tím ale příběh nekončí. Pánu Bohu se 
už znelíbilo sledovat, co všechno jsem 
schopná si vymyslet a jak všelijak si 
okecat všechno možné i nemožné a 
rozhodnul se vyjasnit mi všechno 
pěkně na rovinu. 
Otec kázal o evangeliu. Celé to podo-
benství o vinném kmeni a ratolestech 
převedl do praxe. Jestliže je Ježíš 
kmen a my ratolesti, je Otec tím, kdo 
se o révu stará. Prostřihává větve a 
dneska navíc (což by Ježíš určitě do-
dal, kdyby to vyprávěl dneska, protože 
dneska se to tak dělá ) i stříká proti 
plísním. Prý každý víme, že úponky, 
které berou sílu hroznům, se musí od- 

 
  

 

 

řezat. Ti, kdo nemají víno (což byla asi 
většina přítomných), si to můžou před-
stavit na rajčatech - taky se tam musí 
ustřihnout zbytečné šlahouny, aby raj-
čata byla správně velká a zralá. Tak 
Bůh Otec ořezává i nás, ořezává 
všechno, co v nás roste navíc - pýchu, 
špatné sklony a podobné věci.  
A my mu v tom můžeme pomáhat, 
když se budeme snažit o pokoru. Ale 
ještě je tu ten postřik. Ty šlahouny, to 
jsou věci, které vychází z našeho nitra. 
Kdežto plíseň přichází zvnějšku, je vi-
ditelná (a občas pro úrodu i de-
struktivní). Proto je třeba postřiku. A 
někteří si pro takový postřik chodí 
každý měsíc do zpovědnice. 
Tady jsem zvedla hlavu a zbystřila. Ne, 
Bože, to snad nemyslíš vážně?! Když 
s Tebou zkouším mluvit a ptám se na 
závažné věci, tváříš se, jak kdybys 
nebyl a teď tohle?! Jako fakt?! 
Prý jsou i sestřičky, které si pro postřik 
chodí i jednou za čtrnáct dní. A je to 
docela užitečná věc, přece nechceme, 
aby nás sežrala plíseň. Potřebujeme 
podobnou ochranu, štít proti hříchu. 
Takže nechme Boha, aby stříhal 
zbytečné úponky a choďme pravidelně 
na postřiky, aby naše ovoce, podle 
kterého nás svět pozná, bylo opravdu 
hojné a šťavnaté. 

Bětka V. 
www.betkav.signaly.cz 
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VVÍÍKKEENNDDOOVVÝÝ  PPOOBBYYTT  AARRCCHHAA  
Za chladného podzimního podvečera, 
jsme my – biřmovanci, kteří se schází-
me na přípravě v Břestě,  vyrazili na ví-
kendovou duchovní obnovu do Rajno-
chovic na Archu.  
Archa je táborové středisko, které má 
dokonce i svého duchovního. 
Vlak nás přivezl kolem osmé hodiny 
večerní. Na Arše nás čekal sezna-
movací program, jelikož tam s námi 
trávili čas i biřmovanci z  Kostelce u 
Holešova, Kroměříže a Morkovic. 
Byli jsme ubytovaní v krásných chat-
kách u lesa, ale nám Hanákům dělal 
menší problém ten kopec, na kterém 
chatky stály. Myslím, že nejen naše 
duše, ale i tělo dostalo zabrat, a také 
obdrželo pořádnou dávku energie. 
Páteční noc jsme ulehli zmožení a 
očekávali, co nám zítřek přinese. Ráno 
jsme měli milý budíček od našich 
animátorů, snídani a modlitby. Dopo-
ledne nám připravili takovou hru na 
život. Mohli jsme si vyzkoušet, co  

  
 

 
bychom za život chtěli stihnout a do-
kázat. Po obědě nás čekala práce, pro-
tože jsme si tento krásný pobyt museli 
také odpracovat. 
Měli jsme nachystané čtyři katecheze a 
jedno svědectví od muže, který trávil 
pár let v komunitě Cenacolo. Měli jsme 
opravdu nabitý program. Na večer pro 
nás byla nachystaná mše a před ní 
jsme měli čas pro sebe a Boha. Náš 
víkend jsme ukončili mší svatou a 
úklidem.  
Myslím, že za nás všechny můžu říci, 
že jsme si to moc užili. Trávili jsme čas 
s lidmi, kteří se také připravují na 
svátost biřmování, což bylo velice 
užitečné.  
Chtěla bych poděkovat všem, kteří to 
pro nás připravili a organizovali. 
Děkujeme moc za plnohodnotně pro-
žitý víkend plný přátel, jídla, modliteb, 
her a Boha. 

 Justýna Nováková 
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„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

votu se vrátil smysl. Tajemství ado-
race mi však stále zůstávalo skryto, 
naštěstí ne nadlouho. 
Jednou za mnou přišla kamarádka, 
seděly jsme, pily čokoládu, povídaly si 
o všem možném a náš rozhovor se 
pomalu stáčel velmi zvláštním smě-
rem: „Co dělat, když je člověk ne-
šťastný a má problémy?“ Lucka zniče-
honic povídá „No, já když nevím kudy 
kam, jdu za Pánem Ježíšem a se vším 
se mu svěřím.“   
Ta věta mi pořád zněla v hlavě. Pře-
mýšlela jsem, co tím asi myslela. 
Vždyť při adoraci se přece jenom po-
modlím a jdu domů, s nikým nic nero-
zebírám, nic nikomu nesvěřuji, nebo 
snad jo?! 
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AADDOORRAACCEE  JJEE  RROOZZHHOOVVOORR  
Když jsem byla malá, celá rodina se 
snažila, abych se naučila mít ráda 
Pána Boha a on se postupem času stal 
mým nejlepším přítelem. Dnes jsem jim 
za to nesmírně vděčná. 
Začalo to modlitbičkou „Andělíčku, můj 
strážníčku“. Další přibývaly s postupu-
jícím věkem. V době prvního svatého 
přijímání se kolem mě začalo stále 
častěji vyslovovat slovo „adorace“. 
Ačkoli ho doma často používali hlavně 
prarodiče, nikdo mi pořádně nevysvětlil, 
co to vlastně znamená. Později jsem si 
to „definovala“ asi takto: „Pan farář 
vytáhne ze skříňky to „sluníčko“, my se 
pomodlíme všechny modlitby, co zná-
me, klečíme tak dlouho, dokud nás ne-
rozbolí kolena, a pak jdeme domů.  
Až za hodně dlouho jsem pochopila, 
jak moc jsem se pletla… 
V následujících letech moje víra pro-
cházela z mnoha důvodů těžkou krizí, 
a že bych sama dobrovolně klečela 
před svatostánkem, to ani náhodou. 
Důležitý zlom nastal před dvěma  lety, 
kdy mi po přijetí biřmování do života 
zasáhl Duch svatý a převrátil můj dosa-
vadní životní i modlitební stereotyp 
vzhůru nohama. Začala jsem chodit 
pravidelně a s velkou radostí ke svá-
tosti smíření i na mši svatou a mému ži- 
 



 

 

 

 

 

 

 Naštěstí se naše rodina už roky přátelí 
s jedním velmi dobrým knězem, a tak 
když jsem zase měla možnost se 
s ním vidět a osaměli jsme, zeptala 
jsem se: „Otče, co je to vlastně adora-
ce?“ Bylo mi tehdy hrozně trapně, dí-
val se na mě tak nevěřícně, jako bych 
mu oznámila, že zítra letíme na Měsíc. 
Konečně mu došlo, že tu otázku 
myslím vážně a řekl: „Adorace je roz-
hovor dvou nejlepších přátel, přátel, 
kteří sobě navzájem bezmezně věří 
a mohou si říct ÚPLNĚ VŠECHNO, 
všechno, co je trápí, z čeho mají ra-
dost, co potřebují… To je adorace.“ 
To mi stačilo. A protože šel právě slou-
žit mši svatou, po níž následovala ado-
race, šla jsem s ním odhodlána, že to 
okamžitě vyzkouším. 
Jen co jsem si klekla, pocítila jsem 
náhlou, velmi příjemnou změnu. Už 
tam nebylo jenom „sluníčko“ (mon-
strance), připadalo mi, že naproti mně 
sedí Ježíš – můj nejlepší přítel – a  ří-
ká: „Mluv, otevři své srdce a řekni mi 
o všem, o svých radostech, bolestech, 
touhách… Mluv a neboj se, jsem tu 
pro Tebe.“  
Byla jsem z té změny v takovém šoku, 
že jsem ze sebe nevypravila ani slovo, 
jen jsem klečela, dívala se a pan farář 
mě celou tu dobu s úsměvem sledo-
val.  Když jsme  se opět  setkali  před 
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kostelem, podal mi lístek papíru, na 
kterém stálo „Adorace a útěcha – Pau-
línky“, a řekl: „Kup si tuhle knížku, ona 
ti pomůže.“ 
Druhý den jsem si pro ni došla do 
knihkupectví a ještě ten večer jsem ji 
jedním dechem přečetla. Nestačila 
jsem se divit, kolika různými způsoby 
se dá adorace vést a kolik se toho dá 
říct.  Od té doby je pro mě adorace ne-
dílnou součástí duchovního života, a  
co víc, já se na ni TĚŠÍM. Možná i díky 
téhle malé nenápadné knížce!!! 
Co napsat na závěr? Snad jen: Pau-
línky, díky za Vaši práci a za tuhle 
knížku, kterou můžu všem jen dopo-
ručit. Jen tak dál! 

Bára Chalupová  
www.barule.signaly.cz 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Adorujte co nejčastěji Nejsvětější svá- 
tost,“ říkal Jan Pavel II. Přestože je 
„adorace“ slovo, „které křesťanům něco 
 

 

http://www.barule.signaly.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

potřeba otevřít dveře dokořán a držet 
je otevřené, aby jimi mohl Bůh vstou-
pit do prostoru a času. Vytrvalou 
modlitbou umožníme, aby se děly 
veliké věci. 
Co je to Eucharistická adorace? 
Je to jeden z projevů úcty ke Kristu, 
přítomnému v proměněné (konsero-
vané) hostii. Adorace, čili klanění. 
Zpravidla probíhá v kostele či kapli. 
Konsekrovaná sv. Hostie je umístěna 
do monstrance a vystavena do středu 
oltáře k úctě věřících. Dle místních 
zvyklostí může mít různou podobu a 
délku. 

Většinou nějakým způsobem navazuje 
na slavení mši svaté, začíná se mod-
litbou kněze a končí udělením tzv. svá-
tostného požehnání, kdy kněz sv. 
Hostií v monstranci požehná věřícím a 
uloží Eucharistii zpět do svatostánku. 
Eucharistická adorace je spojena 
s částečnými odpustky, případně 
s plnomocnými odpustky, pokud trvá 
alespoň půl hodiny a jsou splněny 
ostatní obvyklé podmínky (wikipedia). 
Kdo by adoroval jenom kvůli odpust-
kům, tak by se mohl přepočítat. 
V olomoucké diecézi jsou zavedeny 
adorace „Za obnovu rodin a nová 
kněžská povolání“ a během roku se při 
těchto adoracích vystřídají všechny 
farnosti diecéze. 
 

 

říká“, ne každý má jasno v tom, co 
znamená, totiž že adorace tvoří 
základ živého vztahu člověka k jeho 
Bohu. Mnozí stojí o toto skutečné set-
kání s Kristem přítomným v posvěce-
né hostii. Jak tedy „prožít adoraci tak, 
aby se stala šťastným setkáním, kte-
ré přináší božskou útěchu?“ Na 
stránkách této knihy nám autor ne-
nabízí "metodu", jak se lépe modlit 
před Nejsvětější svátostí, ale zkuše-
nost s vlastním smyslem adorace: tím 
je hluboký a pravdivý vztah s Pánem 
života, který přináší pokoj a promě-
ňuje náš vlastní život. 

PPOOZZVVÁÁNNKKAA  NNAA  AADDOORRAACCEE  
  

Jak nalézt svou vlastní cestu a zipů-
sob modlitby? Nebojme se zkoušet a 
experimentovat, hledat, který způsob 
modlitby nám otevírá srdce k Bohu. 
Ambicí modlitby není to, že o něco 
prosíme, a tak se to potom stane. 
Ambicí modlitby je sjednotit mne 
s Bohem. V tomto smyslu je modlitba 
umění a umění je třeba se učit. Je 
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I naše farnosti mají adorační den. 
Mimo to máme každý měsíc ve far-
nosti přede mší svatou tichou adora-
ci.  
První pátek je v katolické Církvi 
zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježí-
šovu. V Břestě a v Kyselovicích je na 
první pátek mše svatá a v Chropyni 
je pobožnost prvního pátku s eucha-
ristickou adorací.  
Dne 2. listopadu jsme v Chropyni po 
mši svaté prožili díky Otci Jiřímu, 
který vedl eucharistickou adoraci 
nejen slovem ale i písní, nádhernou 
hodinu s Pánem. Na adoraci za 
obnovu našich rodin se budeme 
setkávat každý první čtvrtek v mě-
síci.  
Využijme této příležitosti, sjednoťme 
se s Bohem s jeho vůlí a načerpejme 
od Pána odvahu Jeho vůli usku-
tečnit.  
S Pánem se setkáváme v každé 
modlitbě, pokud ji neodhrkáme z po-
vinnosti a bezmyšlenkovitě.  
Kdo má touhu přijmout Pána, aby se 
občerstvil, přijde za ním na mši sva-
tou a přijme jej v eucharistii. Při 
eucharistické adoraci navážeme 
s Pánem přátelský vztah a i přesto 
v nás zůstane němý úžas, jak ON je 
prostě BOŽÍ. 

MB 
 

 

  
VVEE  TTVVÉÉ  DDUUŠŠII  JJSSOOUU    

VVŠŠEECCHHNNYY  RROOČČNNÍÍ  DDOOBBYY  

„Ve tvé duši jsou všechny roční doby, a 
raduji se z toho před Bohem. Občas 
prožíváš zimu jako čas velké ne-
plodnosti, roztržitosti, znechucení a 
nudy, jindy zase úlevu máje s vůní 
svatých květů, občas zase žár touhy 
podobat se našemu dobrému Bohu. 
Zbývá už jen podzim, v němž, jak se ti 
zdá, nevidíš a neuvědomuješ si hojnost 
ovoce… Chtěla bys, aby se všechno 
odehrávalo na jaře a v létě, avšak, má 
nejmilovanější dcero, věnec vítězství 
získá ten, kdo statečně bojoval.  
Je nutné, aby pokušení vystavovalo 
vyvolenou duši zkouškám. V nebi bude 
samé jaro, co do krásy, samé v léto, co 
do lásky, samý podzim, co do pro-
žívání potěšení. Zima už tam není, ale 
tady je zapotřebí i zimy, aby se člověk 
cvičil v odříkání a kvůli tisíci malých a 
velkých ctností, které si osvojujeme 
právě v období neplodnosti.“ 
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P. Pio takto pojednává o životním re-
alismu, který se dotýká každého člo-
věka. V knize přírody totiž pozorujeme 
zajímavý a výmluvný jev. Jde o stří-
dání ročních období. Líčení změn, ja-
kými prochází příroda v období zimy a 
následujícího jara, sloužilo odpra-
dávna jako obraz putování člověka 
k Bohu skrze zkušenosti utrpení, po-
koření a bezradnosti.  

 

Příroda vstupuje do období zimy, do 
času nepřejícího životu, do doby 
zdánlivého umírání, aby na jaře znovu 
předvedla zázrak bytí, zázrak 
mohutné síly dřímající ve stvoření. 
Tento cyklus se nesčetněkrát opakuje. 
Kolikrát už jsme stáli v úžasu pod 
holými stromy, jakoby bez života – a 
přece na jaře explodují záplavou 
nového listí.   

Kolikrát zůstaneme stát v úžasu nad 
tím, že zmrzlá, sněhem pokrytá země 
ze sebe na jaře vydá takovou záplavu 
rostlin a květů – nejprve jsou to kro-
kusy, poslové blížící se obrody. Pří-
roda vstává po zimě k novému životu. 
Člověk nikdy plně nedocení sílu, jež 
se v ní ukrývá, a její neustále se obno-
vující krásu, pokud se mu nejprve ne-
ukáže nepříliš povzbudivý obraz její 
zdánlivé zimní smrti. 
Tento přírodní jev, vystihuje zároveň i 
pravdu o putování člověka k Otci. Též 
naše životní putování prochází du-
chovními zimami a jary. Procházíme 
těmito zkušenostmi odumírání, ztrá-
cení se a slabosti, jež ale vedou díky 
Božímu zásahu vždy k dalšímu nové-
mu jaru duchovního růstu. Věčné jaro 
není v pozemském životě reálné. V ži-
votě nikdy nedosáhneme trvalého a 
neměnného stavu uspokojení, úlevy, 
dobrého pocitu psychické i fyzické 
vyrovnanosti a stoprocentně splně-
ných přání. 

 
 
Zpracováno  
podle  
knihy: 
 
 
 
www.kna.cz  

http://www.obrazky.cz/?q=P.+Pio+z+Pietrelciny+&url=http://www.kapucini.cz/domains/kapucini.cz/images/obrazky/texty/svati/Pio_z_Pietrelciny_485.JPG&imageId=228d4ae16c37e69b&data=lgLEEDypfaYY3PcHbwD5zZ388ojEMJcyXyu58OgDZx-uxsFUyWkmeEKY625ngGv8m16dRTXSgN7l8fgjNVjnDME2ZyivOc5aMDP7xAIHZJPEAp9BxAIPMsQCqwc=
http://ikarmel.cz/produkt/krize-ocima-viry
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SSVVĚĚTT  BBEEZZ  BBOOHHAA  
Kniha pro všechny hledající, pochy-
bující, spekulující. Pro ty, co už na-
lezli. Pro ty, co nalézt chtějí. I pro ty, 
kteří nehledají, ale nad svým životem 
a jeho smyslem přemýšlejí. 
Pro ty, co se chvějí, i když věří. Pro-
tože, „co je bez chvění, není pevné…“  

  
Tuším, že sám Bůh s námi trpí. Není 
tím, kdo trůní někde nahoře a nad 
vším „panuje“. Skrze svého syna 
Ježíše sám vstoupil do utrpení tohoto 
světa. 
Trpí s námi všemi v našem utrpení… 
Samozřejmě mě neustále napadá ta-
ké námitka, že je vše pouhá projekce 
a iluze. Za tyto námitky jsem vděčen. 
Varují mě totiž, abych do Boha 
unáhleně nepromítal své infantilní 
touhy po domovu a emočním pří-
střeší, po ochraně a lásce, abych si 
z Boha nedělal náhražku mateřské a 
otcovské lásky. 
Bůh totiž není pouze tím, u koho 
nalézám domov, u koho se cítím v bez- 
pečí a vítaný.  Bůh  je také  tím,  koho 

 

neznáme, je tajemstvím, které nepo-
chopíme. Bůh je pro mne pravdou, 
která mne vždy znovu konfrontuje 
s mou vlastní pravdou. Když se potká-
vám s Bohem, setkávám se vždy také 
se sebou samým a se svou vlastní 
pravdou, která někdy není moc pří-
jemná. Cítím, že kdybych Boha od-
mítl, odmítl bych také odpovědnost za 
své vlastní bytí a svalil bych na druhé 
lidi svou odpovědnost za tento svět... 

Anselm Grün 
 

V době mých středoškolských studií 
byl  v Československu státním nábo-
ženstvím ateismus... Nakonec jsem 
se propochyboval ke křesťanské víře, 
ale byla to dost dlouhá a spletitá 
cesta. Klasické katechismové „důkazy 
Boží existence“ mi na této  cestě příliš 
nepomohly, žádný z nich mi nepřipa-
dal dostatečně přesvědčivý. Jednoho 
dne mne napadlo, že sama existence 
ateismu a ateistů může člověka vést 
k myšlence na Boha a nakonec i na 
sám práh víry… 
 
O prázdninách jsem se začetl do 
Bible. Četl jsem ji špatně, jako každý, 
komu zůstalo utajeno, že Bible je 
knihovna, nikoliv kniha, kterou člověk 
má číst od začátku do konce jako ro- 
mán, a pochopitelně jsem se ztratil 
někde uprostřed knihy Leviticus.  
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lupráci a že stálý dialog, který spolu 
vedou, je očividně baví… 

Osobní zrání ve víře, individuální 
putování krajinou víry někdy při-
pomíná cestu hustým lesem nebo 
labyrintem, nicméně je to vnitřně 
strukturovaný svět. Pokud dojde v ži-
votě víry k otřesům a krizím, je důle-
žité, nakolik je osobní těžiště víry 
blízké či vzdálené od skutečného 
středu křesťanství, osobního vztahu 
s Kristem. Je-li člověk na okraji, drží-li 
se toho, co je v křesťanství druhotné, 
bývá takový otřes dramatičtější. 
Avšak trpělivost a vytrvalost, nebo 
alespoň důvěra a odevzdanost, může 
ho naopak z krize posunout směrem 
ke středu, smýkne jím jako mocná 
vlna z mělčiny na hloubku… 

Ten, který o sobě řekl „já jsem 
pravda“, také dodal „jsem cesta a 
život“. Pravda víry není statická a 
nepohnutelná jako mrtvý kámen, je 
dynamická jako život sám… 

Tomáš Halík 

Víra znamená, že stojím na pevném 
základě. Že Bůh je pro mne pevnou 
půdou pod nohama, pevnou jako 
skála. Toto vědomí mě zbavuje 
potřeby být u všech oblíbený, hledat 
pro sebe pomoc v uznání druhých 
lidí.                                   Anselm Grün 
 

 

 

Ale listoval jsem dál a zamiloval jsem 
si příběhy krále Davida i jemu připiso-
vané žalmy. 

  
Během těch prázdnin jsem si vyhradil 
den na cestu k jednomu - tenkrát opu-
štěnému a polorozbořenému - pout-
nímu kostelu v Sudetech, řekl jsem si, 
že tam učiním konečné rozhodnutí, že 
tam si odpovím na otázku, zda oprav-
du věřím v Boha. 
Nedostalo se mi tenkrát žádného 
zjevení ani dramatického osvícení, ale 
pomodlil jsem se tam Otčenáš a na 
otázku jsem tiše řekl „ano, věřím“… 

Tímto nalezením víry však mé hle-
dání, přemýšlení a pochybování ani 
v nejmenším neustalo. 
Musel jsem dlouho hledat dostatečně 
stabilní loď víry, aby mne uvezla i 
s celým nákladem mých kritických 
otázek a pochybností.  
Časem jsem takovou loď našel a na 
její palubě se má víra a mé pochyb-
nosti postupně spřátelily. Zdá se mi, 
že tyto části mé mysli a srdce tehdy 
spolu uzavřely jistou smlouvu o spo- 

http://www.obrazky.cz/?q=bible&url=http://www.rofcnadeje.cz/img/picture/144/bible-and-passwords.jpg&imageId=efd9875ffa28f800&data=lgLEELtqxV9b-95y94ow8HjsWL7EMJXv5hdJQaWJNm9npS0z5dOYeniNANV0CDTnr7CBQOSbuY5xtLPcv2dH4GQB7kI0_M5aMEXGxALrfJPEAlPaxAK7I8QCPdA=
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AA  NNAA  ZZÁÁVVĚĚRR  JJEEDDEENN  AANNDDĚĚLLSSKKÝÝ::  

Před nebeskou bránou se objeví neobyčejně potlučený muž. Svatý Petr ho 
přijímá a ptá se ho: „Co se Vám stalo?“  
„Nevzpomínám si! Nevím, co se mi stalo, mám úplnou ztrátu paměti!“  
Svatý Petr ho pobízí: „Snažte si vzpomenout na poslední chvíle před smrtí. 
Někdo si vzpomene na poslední slova, která slyšel!“  
Muž se soustředí a najednou říká: „Ale ano, něco si vybavuju… jeli jsme s man-
želkou autem a ona mi najednou povídá: ,Miláčku, buď anděl, a pusť mne taky 
jednou k volantu…!´“ 
 

AA  JJEEŠŠTTĚĚ  NNĚĚCCOO  PPRROO  DDĚĚTTII    
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