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ADVENT 2018 

 

 

OBČASNÍK 
FARNOSTÍ 

   KYSELOVICE 

   CHROPYNĚ  

           BŘEST 
 

Aj, slyšte z nenadání, 
jak přísný k nám zní hlas: 

Ó konejte pokání, 
teď příhodný je čas! 

Jan stále z pouště volá: 
Změňte své smýšlení 
a slyšte Boží slova, 
jež vedou k spasení! 

(Píseň zaznamenal jezuita Matěj Václav 
Šteyer ve svém Českém kancionále vy-
daném v roce 683. V dnešním kancionále je 
z něho stále 31 písní. Tato má číslo 121.) 
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Daruj nám jistotu, že v touze po 
příchodu Tvého Syna je on sám již 
přítomen mezi námi, a že plní naše 
srdce svou láskou. 

Anselm Grün, Moje modlitební kniha 
 

LPĚNÍ NA VĚCECH 
 

Mohu mít, ale nepotřebuji. Jak to je ně-
kdy těžké. A podle čeho se řídit? Znač-
kové oblečení, vybavení na kolo a ly-
že, auto, co samo zaparkuje. Samo-
zřejmě chytrý telefon pro sebe i pro 
děti, bez něj by byl člověk úplně „out“. 
Není nám jedno, v čem chodíme, ani 
co každý den jíme. Dnešní doba nás 
zahlcuje věcmi, zážitky, nápady. Snaží 
se nás pohltit cílem, abychom kupo-
vali. A my podlehneme. A chceme. A 
máme. A hromadíme.  
Ale nejsou to jen peníze, které za to 
všechno dávám. Uvědomuju si to? 
Milý Ježíši, pomáhej mi nechtít to, co 
mě zbytečně odvádí od Tebe.  

 Kateřina Šťastná, KáPéZetka  
ženy bojující s vlastními chybami 

 

 ADVENTNÍ MODLITBA 

Dobrý Bože, v čase adventu očeká-
váme příchod tvého Syna.  
Očekáváme toužebně každým oka-
mžikem, že zaklepe na dveře našeho 
srdce a že je otevře své lásce. 
Očekáváme také jeho příchod na 
konci časů, kdy se všechno naplní je-
ho spásou.  
Očekáváme přicházejícího, a přece 
víme, že už je tu s námi.  
Prosíme Tě, aby k nám Ježíš přišel 
tak, abychom skutečně došli k sobě 
samým. Často totiž nebýváme u se-
be doma a v myšlenkách se touláme 
někde docela jinde. 
Dej, ať je pro nás tento adventní čas 
dobou požehnání, ve které se vrátí-
me do vlastního nitra a začneme pro-
žívat přítomný okamžik.  
Dej, ať nám čekání na Tvého Syna 
otevře doširoka srdce, aby mohl 
skutečně vstoupit a přebývat v něm. 
Ať se nás dotkne touha po spáse, jež 
k nám přišla ve Tvém Synu a stále 
k nám touží přicházet. 

V tento adventní čas proměň naše 
závislosti, které nás pořád ještě drží 
v zajetí, v hlubokou touhu.  

 
 
 

 

http://ikarmel.cz/produkt/moje-modlitebni-kniha
http://sklenenykostel.net/index.php/menu-hist/2201-a-14-2484
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cembalové společnosti Martina Hro-
cha. Když se na závěr koncertu ro-
zezněla Smetanova symfonická bá-
seň Vltava, ztichl celý kostel v obdiv-
ném úžasu. 
 
 

Na třetí premiéru se můžeme těšit 
v sobotu 8. prosince, kdy prostor 
našeho kostel rozezvučí loutna v do-
provodu akordeonu (více na plakátu 
na dalších stranách). Všichni jste 
srdečně zváni.                       Dana J. 

 
 

TŘI HUDEBNÍ PREMIÉRY 
Jako první měl svou premiéru v na-
šem kostelíku královský nástroj 
zvaný cembalo.  
V pátek 31. srpna ovládla struny 
tohoto ne úplně obvyklého hudební-
ho nástroje Michaela Bohačíková. 
Díla starých mistrů tato mladá hu-
debnice ztvárnila naprosto preciz-
ním způsobem.  

 

Druhá premiéra patřila dalšímu 
královskému nástroji – harfě. 
V rámci oslav 100. výročí vzniku 
republiky jsme v úterý 23. října mohli 
prožít jedinečný koncert pro sto 
strun. Unikátní spojení harfy a 
cembala bylo kouzelné. Kouzelný byl 
celý koncert v podání české královny 
harfy Jany Bouškové, sólistky České 
filharmonie a profesorky Královské 
konzervatoře v Bruselu, a předního 
českého  cembalisty a člena  Britské 
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   ZMĚNA V DUCHOVNÍ  
SPRÁVNĚ VE KŘTINÁCH  

 

V září 2018 došlo k velké změně na 
poutním místě Jména Panny Marie ve 
Křtinách. Po 234 letech převzal správu 
Křtinské farnosti Řád premonstrátů. 
Premonstráti navazují na mnohasetleté 
působení svých spolubratří z mateřské-
ho zábrdovického kláštera, jehož jsou 
nástupci. Zábrdovice jsou dnes místní 
částí Brna. V současnosti jsou ve far-
nosti Křtiny dva kněží:  
- P. Vít Martin Červenka, O. Praem. 
  administrátor (farář), 
- P. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem,  
  farní vikář (kaplan).  
Pro zajímavost uvádíme duchovní 
správce ve Křtinách za posledních 100 
let: 
 
 

-  P. Bernard Pátek (1892–1922),  
-  P. Vincenc Bureš (1922–1932),  
-  P. František Marek (1932–1957),  
-  P. Jaroslav Samson (1957–1973),  
-  P. Tomáš Prnka (1973–2008 jako 
                výpomocný duchovní až  
                do své smrti 29.03.2013),  
-   P. Jan Peňáz (2008–2017),  
-   P. Jan Krbec (01.07.2017–01.09.2018).  

 www.pmkrtiny.cz 
 
 
 

 

 

Pěší pouť z Břestu na sv. Hostýn se 
uskutečnila v pátek 28. září. Na pouť 
se tentokrát vydalo 8 poutníků, které 
provázelo krásné počasí a dobrá ná-
lada.                                        P. Jiří 

Poutě mají své jedinečné kouzlo a je 
úplně jedno, jestli na ně vyrazíme 
pěšky, nebo třeba na kole. Malá 
skupinka odvážlivců vyráží jednou 
za rok na cyklistickou pouť. Stojí 
před námi velký otazník. Kam pří-
ště? Byli jsme na Hostýnku, na Vele-
hradě, letos na Kopečku… Tak 
kam? Poraďte. Autor nejlepšího ná-
padu může jet s námi 😊😊.    Dana J.  

 

 

 

 

PUTOVÁNÍ PĚŠKY I NA KOLE 
 

http://www.pmkrtiny.cz/
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DEN BIBLE 
 

Aktivita ke Dni Bible proběhla v pátek 
16. listopadu v Břestě. Děti si mohly 
prohlédnout mnoho výtisků a vydání 
Biblí, viděly mini Bible, cizojazyčné 
Bible, ilustrované Bible. Některé si 
samy donesly, jiné zapůjčil pan dě-
kan. Program připravilo Centrum pro 
rodinu v Kroměříži a děti moc chválí. 

P. Jiří  

 
 
 

 

 

 

UDÍLENÍ SVÁTOSTI 
BIŘMOVÁNÍ 

MILION DĚTÍ SE MODLÍ  
RŮŽENEC 

 
 
 
 
 
 
 

I letos se v děti v Břestě připojily 
k akci „Milion dětí se modlí růženec“. 
Dětský růženec se uskutečnil v kos-
tele sv. Jakuba v pátek 19. října.  
Od 16:30 měly děti možnost vyrobit 
si na faře růženec a zahrát si hry.  
V 17:30 začala v kostele vlastní 
modlitba, při které přítomní pamato-
vali zvlášť na naše biřmovance a je-
jich rodiny.  Program připravila Mar-
kéta Matlochová. Velké poděkování 
jí a také dětem, které přišly.      P. Jiří 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tato svátost se udílela 
v neděli 21. října v Břestě. 
Je to svátost křesťanské 
dospělosti. Na biřmovance 
sestupuje Duch svatý, kte-
rého symbolizuje holubice. 
Od teď už budete tedy na-
vždy patřit Kristu a budete 
mu k službám!       Dana J. 
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 ADVENT V KALENDÁŘI 

1. prosinec:  
První soboty v měsíci v Břestě 

I v novém školním roce se scházíme 
o prvních sobotách v měsíci, jak 
k tomu vloni vyzval otec arcibiskup. 
V 7:30 je mše svatá, poté pobožnost 
první soboty s modlitbou růžence a 
zamyšlením.  

2. prosinec: 
Požehnání Adventních věnců 

bude jako každoročně probíhat o 
bohoslužbách 1. neděle adventní ve 
všech farnostech.  
 
7. prosinec a další adventní pátky: 

Roráty v Břestě 
Ke slavení ranních mší svatých jste 
zváni o adventních pátcích v Břestě 
v 6:45 hod. Po mši sv. jsou všichni 
přítomní (nejen děti) zvány k jedno-
duché snídani na faru.  
 

 
 

5. a 6. prosinec:  
Mikuláš v kostele 

K setkání se sv. Mikulášem jsou děti 
zvány v Chropyni ve středu 5. a 
v Břestě ve čtvrtek 6. prosince, vždy 
po mši svaté, která začíná v 17:00.  

SKRYTÉ DOBRO 
 

Svatý Mikuláš konal tajně dobro, aby 
zachránil duše od zkázy.  
Skryté dobro je dobro zvlášť krásné, 
poněvadž má podobu pokory. „Ať 
neví levice, co činí pravice,“ praví o 
dobrých skutcích Kristus Pán. Stačí, 
že Bůh to vidí! Čím víc lidí to vidí, tím 
více jako by se z krásy toho skutku 
rozplynulo, jako se ztrácí sníh na 
slunci. Konej mnoho dobra ve skrytu! 
Kristus Pán se modlíval celé noci 
sám! Máš snad chyby a provinění, o 
kterých svět neví. Mnohý užasne, co 
v něm bylo bídy, až se pozná 
v blízkosti Boha! Nuže, na smír za ty 
skryté nedostatky snaž se mít skryté 
zásluhy. Chystej si, čím překvapíš 
svět v den soudný, kdy budou zjevné 
taje srdcí. Nemluv o svých bolestech 
a křížích. Konej kající skutky, žij čilý 
vnitřní život, život klanění, smíru, 
lásky! 

Josef Holouch, Malá minutěnka 
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16. prosinec: 
Zpovídání před Vánocemi  

 

Chropyně  14:30–15:45  
P. Lev Eliáš  
P. Jiří Orság 

Břest  14:00–15:30 
P. Marek Jarosz  
P. Jiří Kopřiva 
P. Radomír Němeček 

Kyselovice 16:00–17:00 
P. Jiří Kopřiva 

 

HŘÍCH, SLOVO STŘEDOVĚKU 
 

Slovo „hřích“ se z biblického jazyka 
(hebrejštiny) dá do češtiny přeložit o-
pisně mimo jiné jako „sejít z cesty“ 
nebo „minutí se cílem“.  
Když tedy člověk „hřeší“, jako by se 
ve svém životě vydával na nezna-
čenou cestu, která nevede k cíli.  
Ale co je vlastně cílem života člo-
věka? Štěstí a naplněný život. Ježíš 
říká: „Já jsme přišel, aby (ovce) měly 
život a aby ho měly v hojnosti! (Jan 
10,10). Kdo z nás by se chtěl minout 
cílem!?  
V kurzech pro manažery se předává 
poučka:  „Než začneš  stoupat na že- 
 

ADVENT V KALENDÁŘI 

8. prosinec:  
Slavnost Panny Marie, počaté  

bez poskvrny prvotního hříchu 

Adventní koncert v Chropyni 
 

 

 

  Zapisování na mše svaté 

na první polovinu roku 2019 bude 
předběžně v neděli 8. prosince. 
V Chropyni a v Kyselovicích po mši 
svaté v sakristii, v Břestě odpoledne 
na faře.  
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břík, zkontroluj si, jestli ho máš opře-
ný o správnou zeď.“  
Neuškodí proto občas zkoumat své 
jednání „v zrcadle“. Jinými slovy, po-
zvednout svůj vnitřní zrak k Bohu, 
kterému na nás záleží, doznat mu 
svá bloudění cestou necestou a hla-
vně s jeho pomocí „srovnat kurz“.  
Jen pošetilec by pokračoval stále dál, 
aniž by zvažoval, kam vlastně směřu-
je a co svým jednáním způsobuje so-
bě a svému okolí. 

Ignác Mucha, Ve víru víry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. prosinec: 

Společné udílení svátosti 
nemocných  

 

bude ve všech farnostech při boho-
službách. 
Nemocné, kteří se do kostela ne-
dostanou, na požádání rád navští-
vím.                                          P. Jiří  
 

 

23. prosinec: 
Betlémské světlo 

 

Světlo do našeho města opět 
přivezou skauti. Přijít si pro něj 
můžete pod vánoční strom v Chropy-
ni 16:00-17:30 i v Břestě 18:00-18:20.  
 

 

 

 

Záře betlémské hvězdy kdysi překva-
pila pastýře při noční stráži a přiměla 
perské učence k dlouhému hledání 
narozeného Krále. 
Proměna plaménků svíček dokáže 
dodnes rozzářit oči dětí a prosvětit 
všednost našich dnů připomínkou 
zrození nové naděje. 
Nepodařilo se ji uhasit mečem He-
rodových vojáků. 
Nepodařilo se ji utopit v krvi be-
tlémských dětí. 
Nezadržel ji ani hrob! 
Prohořela se bolestí pronásledování i 
slávou sobeckých úspěchů. Dokáže 
rozehnat stíny úzkosti a strachu, 
prozářit temnotu beznaděje. 
Světlo Boha, který se pro lásku k li-
dem vzdal sám sebe. Záře oběti, 
vykupující život svých milých. 
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CO NÁS ČEKÁ JEŠTĚ DÁL? 
Vánoce, svátky a s nimi nový rok, ale 
o tom všem více až v příštím Far-
níčku. 
Ryze vánoční vydání bude mít 
uzávěrku v sobotu 15. prosince. Moc 
prosím, respektujte toto datum, 
neboť i mé dny mají jenom 24 hodin. 
Má rodina Vám za to bude moc 
vděčná 😊😊.  
 
Můžeme ale už dnes nahlédnout 
kousek dál v kalendáři: 
 

pátek 28. prosince, 16:00, 
kostel sv. Jiljí v Chropyni a 

VÁNOCE PO HANÁCKE 

Folklórní soubor Ječmínek 
a pásmo krásných koled 

zpívaných pěkně po hanácke! 
Přidáte se? 

Dana J. 

 

 

Jedno světlo nad miliony jiných. 
Světlo věčné, ale ve své jemnosti tak 
často přehlušované září pomíjivých 
bludiček. 
 
 

Chceme si připomínat. Chceme je 
nabídnout, i když je naše ruka možná 
příliš zkřehlá. 
Kdosi zapálil tento plamínek v místě 
zrození Božího Světla v těle dítěte, 
v Betlémě. Ruce plné lásky jej pak 
starostlivě opatrovaly a nesly na 
mnoho míst světa – i sem. 
Plamínek, který umí rozzářit nejen 
knot svíčky, ale i srdce všech lidí. 
Plamínek lásky, vděčnosti a pokoje. 

Není jen pro Vás, je i pro Vaše blízké, 
sousedy a známé. Přineste jim jej 
s úsměvem a otevřeným srdcem.  

A nenechte jej uhasnout. 

www.betlemskesvetlo.cz 
www.skaut.cz 

a Zpravodaj města Chropyně 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.betlemskesvetlo.cz/
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CO NÁS ČEKÁ JEŠTĚ DÁL? 

Pondělí 31. prosince a 
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ  

na faře v Chropyni. 

A nebo: 

neděle 24. února,  
Městské kulturní středisko 

v Chropyni a historicky první 

SPOLEČNÉ 
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ 

farností Chropyně, 
Břest a Kyselovice 

za doprovodu dobré cimbálové muzi-
ky, s trochou dobrého vínka a se 
spoustou dobrých lidí se srdcem na 
dlani. Zváni jste úplně všichni.  

Pane dej, ať se nám tento nápad 
podaří zrealizovat a ať tím položíme 
základ nové tradici! 

Dana J.  
 

NÁPADY 
Občas řekneme „napadlo mne“ a do-
bře víme, že jsme to nevymysleli, že 
to přišlo tak nějak „samo“. 
Rozlišování  dobrých a  špatných ná- 

padů je otázkou rozlišování duchů. 
Když si nejsme jistí, je třeba se ptát 
Ducha svatého: „Duchu svatý, dávám 
Ti to na zodpovědnost, jestli selžu, 
bude to Tvoje vina, já jsem Ti včas 
řekl, že na to bez Tebe nestačím.“ 
Nebojme se být v modlitbě konkrétní. 
Takovou smlouvu Pán Bůh bere!  
Jak zareagovat na nápad, na vnuk-
nutí? Buď ho přijmout, přetvořit a 
uskutečnit, anebo ignorovat. A za 
každý nápad poděkovat!  
Je škoda inspiraci nepoužít a zaned-
bat něco, co chce Bůh skrze nás u-
skutečnit. Cesta do pekla je dlážděna 
dobrými vnuknutími, která člověk od-
mítl, zanedbal. Umělci vědí, jak jsou 
nápady pro uměleckou činnost dů-
ležité. Totéž platí u politiků, vyná-
lezců, ale i u rodičů, u kněží a u kaž-
dého člověka! Inspirace pochází od 
Boha, proto veškeré skutečné umění 
na světě má stejné znaky: je pravdivé, 
krásné, dobré, věčné, originální. Od-
ráží vlastnosti Boží. 

Ladislav Kubíček, Přitahuji? 
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HUMOR V BIBLI: VSTÁVAT! 
Syn se vrací nadšený z hodiny náboženství: „Mami, ode dneška spolu 
budeme mluvit jen slovy Bible!“ Maminka se usmívá a souhlasí. Ráno ho 
probouzí se slovy: „Mládenče, pravím ti: vstaň!“ Chlapec s hlavou 
zabořenou do polštáře pohotově odpoví: „Ženo, ještě nepřišla má hodina!“  

Humor v Bibli, Andreas Martin 
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Farníček vydává Římskokatolická farnost Chropyně. Redakce: P. Jiří Putala, telefon: 603 747 898,  
e-mail: putala.jirka@gmail.com, Dana Jedličková, telefon: 737 628 113, e-mail: jedlickova73@seznam.cz 

 

UZÁVĚRKA FARNÍČKU VÁNOCE 2018 BUDE V SOBOTU 15.12.2018. 

 HUMOR V BIBLI JEŠTĚ JEDNOU: PÁDNÁ ODPOVĚĎ 
V roce 1871 v jedné velké americké bance zjistili, že jeden ze zaměstnanců 
přečerpal účet. Napomenuli ho strohým formálním dopisem. 
Bankovní zaměstnanec jim odpověděl telegramem, kde stálo: „Podívejte se 
do Matoušova evangelia, kapitola 18, verš 26.“ 
Z ústředí mu neprodleně odpověděli: „A Vy se podívejte na Matouše, kapitolu 
5, verše 25-26!“ 

Mt 18,26: Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: „Měj se 
mnou strpení, všechno ti zaplatím!“  
Mt 5,25-26: Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, 
aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, byl bys uvržen 
do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do 
posledního halíře.  
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