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VÁNOCE 2018 

 

 

OBČASNÍK 

FARNOSTÍ 

   KYSELOVICE 

   CHROPYNĚ  

           BŘEST 
 

MILÍ FARNÍCI, FARNICE  

A FARNÍČÁTKA, 

jak dobře víte, moje narozeniny se 

blíží. Každý rok se koná oslava na 

mou počest a myslím si, že to tak bude 

i tento rok. Během těchto dní hodně 

lidí nakupuje dárky. Rozhlas a televize 

ve svých reklamách na každém kroku 

upozorňují svět na mé blížící se naro-

zeniny. Je krásné vědět, že nejméně 

jednou ročně si někteří lidé na mne 

vzpomenou. 

Jak jistě víte, oslava mých narozenin 

začala už před mnoha lety.  Zpočátku 

lidé chápali  a byli vděční za všechno, 

  

SKLÁNÍME SE K MALÉMU 

DÍTĚTI, VE KTERÉM SE  

BŮH SKLONIL V NÁM… 
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dal aspoň jeden i pro mne. Vždyť jak 

bys se cítil Ty, kdyby na Tvých naro-

zeninách byli obdarovaní všichni kro-

mě Tebe? V tu chvíli jsem pochopil, že 

jsem nechtěný, nepozvaný, a proto 

jsem rychle odešel. 

Každý rok se svátek mých narozenin 

zhoršuje. Lidé pamatují jen na jídlo, 

pití, zábavu, ale na mne jaksi zapo-

mínají. 

Byl bych rád, kdybys mi o těchto Vá-

nocích dovolil vstoupit do svého živo-

ta. Potěšilo by mě, kdybys uznal sku-

tečnost, že před více jak dvěma tisíci 

let jsem přišel dobrovolně na tento 

svět obětovat svůj život na kříži, abych 

zachránil i Tebe. Dnes jediné, co chci, 

je, abys tomu věřil celým svým srdcem! 

Rád se s Tebou o něco podělím. I když 

mě mnozí nepozvali na svou párty, bu-

du mít svou velkou vlastní grandiózní 

oslavu, jakou si nikdo neumí před-

stavit.  

Budu na Tebe i na Vás všechny čekat 

na letošní oslavě... Uvidíme se brzy ... 

Miluji Tě! 

 

 
 

 
 

 

 co jsem pro ně udělal. Nyní se zdá, 

že nikdo už nepozná skutečný důvod 

oslav. Rodiny a přátelé jsou spolu, 

baví se, ale neznají význam oslav. 

Vzpomínám si, že i loni byla uspořá-

dána taková slavnost na mou počest. 

Slavnostní tabule byla plná delikates, 

ovoce a různých pamlsků. Výzdoba 

byla vskutku fantastická a všechno 

doplňovaly nádherně zabalené dár-

ky. Chcete však něco vědět? Byl 

jsem oslavenec, ale nebyl jsem po-

zvaný. 

Když nadešel čas oslavy, přišel jsem, 

ale nechali mě venku před zabouch-

nutými dveřmi. A já jsem tak chtěl být 

s nimi. Popravdě, nepřekvapilo mě 

to, protože v posledních letech přede 

mnou všichni zavírají dveře. 

Přesto jsem se rozhodl potichoučku 

vejít. Postavil jsem se nepozorovaně 

do rohu místnosti a sledoval jsem je. 

Všichni jedli, pili, někteří byli i opilí, 

vyprávěli si oplzlé vtipy a nesmírně 

se vším bavili. Všichni navzájem se 

objímali. Tak jsem rozevřel svou 

náruč a čekal jsem, koho bych objal. 

A víš co? Mě obejmout nikdo nepři-

šel. Lidé si začali rozdávat dárečky, 

otvírali je plni očekávání. Když byly 

všechny otevřené, nesměle jsem hle- 

podíval, zda tam snad nebude aspoň 

 

Upraveno podle 

Vánočního listu  

pro Tebe 

www.farnost 

halenkovice.eu 

 

http://www.farnost/
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 BOHOSLUŽBY 

 O SVÁTEČNÍCH DNECH 

Chropyně  

úterý 25. prosince (Boží Hod), středa 

26. prosince (sv. Štěpána) a úterý 

1. ledna (Nový rok)  

v době od 14:00 do 16:00.  

V uvedeném čase bude možné si za-

zpívat vánoční koledy s varhanním 

doprovodem… 

         
 

 

 

 Chropyně Břest Kyselovice 

 

24. prosinec  Štědrý den a Půlnoční 
 

21:30 15:30 20:00 

 

25. prosinec  Boží Hod vánoční 
 

09:00 10:30 07:30 

 

26. prosinec  Sv. Štěpána 
 

07:30 09:00 10:30 

 

31. prosinec  Silvestr 
 

17:00 15:30 - 

 

1. leden      Matky Boží Panny Marie 
 

17:00 
 

09:00 
 

10:30 
 

              

Břest 

úterý 25. prosince (Boží Hod), středa 

26. prosince (sv. Štěpána)  

v době od 14:00 do 16:00. 

Kyselovice 

úterý 25. prosince (Boží Hod), středa 

26. prosince (sv. Štěpána) 

v době od 14:00 do 15:30. 

Prosíme o výpomoc se službou 

hlídání kostelů! 
 

 

 

KOSTELY BUDOU OTEVŘENY K NÁVŠTĚVĚ JESLIČEK 
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 vlnu a po chvilce už pomalu volal 

k sobě děti. Většinou všechny chválil, 

ale našla se i nějaká ta chybka.  

Pak Mikuláš rozdal balíčky. Děti nad-

šením přímo zářily, přesto se některé 

bály jít ven, aby tam nebyl čert. Nebyl! 

Takže vše dobře dopadlo. 

Chtěla bych tímto moc poděkovat 

všem, kteří připravili celé Mikulá-

šování. Moc se to nám a hlavně našim 

dětem líbilo.  

Děkujeme i za bohatě naplněné ba-

líčky. Spousta dobrot.  

Děkujeme a ať Vám Pán žehná.  

Eliška B. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEN PRAVÝ MIKULÁŠ 

Ve středu 5. prosince jsme měli jako 

obvykle hodinu náboženství. Nebyla 

to ale obyčejná hodina.  

Děti nervózně odhrnovaly závěsy a 

pozorovaly, jestli neuvidí Mikuláše. 

Některé se bály čertů a některé po-

lemizovaly o tom, že jsou to přece 

jen převlečení hasiči.  

Bavili jsme se o sv. Mikuláši, a také 

o tom, že jediného pravého Mikuláše 

mohou potkat v kostele. Padla otáz-

ka i na čerty, ale ti přece do kostela 

nemůžou.  

Zakončili jsme náboženství ukazo-

vací písničkou „Je velký náš Bůh“ a 

děti nedočkavě vyrazily ke kostelu. 

Překvapilo mě, jak děti z nábožen-

ství dávaly pozor, ačkoliv tentokrát 

byli naši nejmenší obzvlášť hluční. 

Otec si připravil zábavné kázání a 

zapojil otázkami většinu dětí. 

Pak nastala nejdůležitější část mše. 

Mám ráda chvíle, kdy se společně 

modlíme Otčenáš u oltáře a držíme 

se za ruce. Je to jako by nás v tu 

chvíli sám Pán Ježíš držel za ruku.  

Po mši navázal stejnou modlitbou i 

anděl, který přišel spolu s Mikulá-

šem.  Rýmovaně nás naladil na svou 
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Na setkáních jsme si vyprávěli o 

světcích daného období, o Svaté ro-

dině, vyráběli jsme si adventní lam-

pičky, zdobili perníčky pro kněze jako 

dárek od dětí (ty nám připravila jedna 

hodná maminka), hráli hry...  

Společně jsme se tak připravovali a 

těšili na oslavu narození Ježíška. 

Věříme, že tyto chvíle prožité u 

adventního věnce i dobré skutky dětí 

přispějí ke krásnému prožití Vánoc 

v jejich rodinách. 

 

Markéta Matlochová (katechetka) a 

Julie Koblihová (pastorační asi-

stentka Centra pro rodinu Kroměříž) 

 

 

 

 

ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ DĚTÍ 

Každé adventní pondělí jsme se 

s dětmi setkávali u adventního 

věnce na faře v Břestu.  

Nechali jsme se inspirovat brněn-

ským katechetickým centrem a písní 

„Rosu dejte, nebesa, shůry“ i slovy 

proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí vý-

honek z kořene Jesse“ (srov. Iz 11,1-

10). Do vázy jsme si ustřihli větvičky 

tzv. barborky a snažili se je (kromě 

vodou) „zalévat“ svými dobrými skut-

ky". Na kapičkách jsme měli připra-

vené úkoly a za každý splněný úkol se 

dětem na větvičce zazelenal lístek.  
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 POSLÁN JEST OD BOHA 

ANDĚL 

Tak často opomíjený advent se 

dočkal alespoň malé satisfakce. 

Adventní písně v nádherném prove-

dení akordeonu a loutny – to byl v po-

řadí již třetí instrumentální koncert 

pořádaný v kostele sv. Jiljí v tomto 

roce. 

Oba hudebníci potvrdili to, co bylo 

vidět i u předchozích koncertů. Mistři 

svého oboru jsou lidé úplně obyčejní. 

Jejich vystupování bylo protknuté 

obyčejnou lidskou pokorou. Žádné 

povýšení, jen vlídné a laskavé chová-

ní. Skromnost, s jakou předvedli své 

umění, znásobila dojem z překrásné 

hudby.  

Atmosféra v kostele prozářeném 

světlem svíček se dá jen stěží popsat 

slovy. Nikomu se nechtělo domů.  

Bylo to příjemné zastavení v tom ne-

ustálém předvánočním shonu a běhu 

za nejhezčím dárkem, největším 

počtem druhů cukroví, nejkrásněji 

ozdobeným stromkem nebo nejlépe 

uklizeným bytem. Kéž si takové 

příjemno umíme navodit častěji.  

Mrzí mne jen jedno. Byl to celkem 

třetí neobvyklý koncert. Pane, prosím 

nám 

 

 

 

o nápad, kterým tuto trojici v roce 

příštím překonáme, je-li to vůbec 

možné 😊. Prosíme o pomoc, vždyť 

kde bychom byli bez Tebe a Tvého 

vnuknutí.                               Dana J. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNY V BOHOSLUŽBÁCH 

VE VŠEDNÍ DEN  

Od ledna 2019 dojde ke dvěma 

změnám v pořadu bohoslužeb v na-

šich farnostech.  

Mše svaté v Břestě budou ve všední 

den nově bývat v pondělí a ve středu, 

bohoslužba v Kyselovicích bude bý-

vat v pátek.  

Druhá změna se týká všech farností. 

Večerní mše svaté budou ve všední 

den o půl hodiny později, tj. až 

v 17:30 hod.                            

  O. Jiří 
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nejsou vždy křesťané z katolické 

církve. Kaplani jsou k dispozici pro 

rozhovory, domluvu udílení svátostí, 

společnou modlitbu a podobně. Je 

samozřejmě možné kontaktovat pří-

mo kněze, kterého znáte, nebo pod 

kterého nemocný spadá. Pro zajíma-

vost uvádím kaplany (spíš kaplanky 

☺) působící v nemocnicích v okolí:  
 

Středomoravská nemocniční, a. s., 

nemocnice Přerov 

Sr. Mgr. Marie Goretti Dřímalová 

telefon 731 619 724 

s.mariegoretti@seznam.cz 
 

Kroměřížská nemocnice, a. s. 

Sr. Mgr. Pavla Martínková 

telefon 731 604 430 

pavla@vincentky.cz 
 

Nemocnice Milosrdných sester  

sv. Vincence de Paul  

(Malý Val) Kroměříž 

Jáhen Mgr. Miroslav Šot 

telefon 732 700 606 

miroslav.sot@centrum.cz 
 

Psychiatrická léčebna Kroměříž 

Sr. Bc. Ester Kejdová 

telefon 732 439 077  

         majka.ester@seznam.cz     
 

 

N OVÁ                                         

KAPLE 

 

 

 

 

V KROMĚŘÍŽSKÉ  

NEMOCNICI   

Ve čtvrtek 6. prosince, na svátek sv. 

Mikuláše, posvětil Mons. Bohumír 

Vitásek, prezident Arcidiecézní cha-

rity, nově zřízenou kapli Božího Mi-

losrdenství v Kroměřížské nemocni-

ci. Mohou ji využívat pacienti, perso-

nál i návštěvy. Je umístěna ve dru-

hém nadzemním podlaží budovy 

interních oborů (budova B) na oddě-

lení ošetřovatelské péče. Využívána 

bude jako prostor pro vnitřní ztišení 

a modlitbu, ale také pro pobožnosti, 

či bohoslužby.  

Ve většině nemocnic už působí ně-

jaký čas kaplani, zpravidla se ne-

jedná o  katolické kněze,  a  také to  O. Jiří 

mailto:s.mariegoretti@seznam.cz
mailto:pavla@vincentky.cz
mailto:miroslav.sot@centrum.cz
mailto:majka.ester@seznam.cz
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE … 
 

pátek 28.prosince                   Chropyně 

VÁNOCE PO HANÁCKE 

krásné hanácké koledy doplněné 

povídáním o vánočních zvycích 

kostel sv. Jiljí, 16:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 31.prosince               Chropyně 

SILVESTROVSKÉ 

POSEZENÍ 

fara, 18:00 
 

neděle 6.ledna            všechny farnosti 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

neděle 6. ledna                                   Břest 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

SPS Moravan Kroměříž 

kostel sv. Jakuba, 17:00 
 

neděle 24.února                        Chropyně 

POSEZENÍ U CIMBÁLU 
 

Historicky první společné 

společenské posezení farností 

Chropyně, Břest, Kyselovice  

a Žalkovice 

Městské kulturní středisko, 15:00 
 

 

Dobrá cimbálová muzika, dobré víno 

a spousta dobrých lidí se srdcem na 

dlani.  

Vstupenky lze zakoupit: 

v Břestu  

u Hanky Burešové (608 610 895) 
 

v Chropyni  

u Dany Jedličkové (737 628 113) 
 

v Kyselovicích 

u Veroniky Prečanové (605 436 668) 
 

v Žalkovicích  

u Stanislavy Otáhalíkové (773 503 638) 
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V čase Vánoc si připomínáme dvě 

smutná výročí. V sobotu 22. prosince 

uplynulo 10 let od úmrtí P. Bohumíra 

Konečníka (1917–2008), který spra-

voval Kyselovice v letech 1990–1998 

(Žalkovice až do roku 2006), ale 

vypomáhal také v Břestě. Zádušní 

mše sv. byla slavena 27. prosince 

2008 v Žalkovicích, poté byl uložen 

do rodinného hrobu v Kostelci u 

Holešova. 

Na středu 7. ledna 2019 to pak bude 

10 let od smrti P. Františka Beníčka 

(1969–2009). Otec František bydlel 

na faře  v Chropyni  a spravoval také  

 

 

Každá farnost je samostatná práv-

nická osoba, tj. má svůj vlastní účet a 

pokladnu. To platí i v případě, že farář 

spravuje více farností. 

Hospodaření farnosti není řízeno 

z Olomouce, ale jakožto zřizovatel si 

arcibiskupství vyhrazuje schvalování 

některých ekonomických a právních 

záležitostí. Jedná se např. o nákup vět-

šího majetku (pozemky a budovy), 

nájemní smlouvy na dobu delší jedno- 

je- 

Břest a Kyselovice  

(1998–2006). Po krátké 

zdravotní dovolené působil ještě jako 

administrátor v Hustopečích nad Beč-

vou a okolí. Zádušní mše sv. byla sla-

vena 17. ledna 2009 v rodné Suché 

Lozi, kde je také pohřben.  

Na P. Bohumíra budeme zvlášť pa-

matovat při mši svaté v neděli 

23. prosince v Kyselovicích a na P. 

Františka při bohoslužbách v neděli 

6. ledna.  

Na sobotu 5. ledna 2019 předběžně 

plánujeme zájezd auty do Suché 

Loze na hrob P. Beníčka. Podrobnosti 

budou upřesněny.                    O. Jiří  

 

 
 

 

ho roku, smlouvy o dílo přesahující 

částku 100.000 Kč a jiné. Obecně platí, 

že biskupství nechce schvalovat pro-

deje nemovitostí či polností, ale nebrání 

se směně za jiný pozemek nebo bu-

dovu.  

Výdaje farnosti (provoz a údržba 

kostela a fary) jsou hrazeny z jejich 

hospodaření.   

Základní zdroje příjmů farnosti jsou:  

VÝROČÍ ÚMRTÍ P. BOHUMÍRA KONEČNÍKA  

A P. FRANTIŠKA BENÍČKA  
 

 

PÁR SLOV K HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ 
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- kostelní sbírky (při bohoslužbách) a  

dary z kasiček v kostele, 

- dary fyzických nebo i právnických 

osob (např. dary za křty, svatby a 

pohřby, ale také dary na činnost, nebo 

opravy); za finanční dar může dárce 

získat, na základě Potvrzení o daru 

nebo Darovací smlouvy, slevu na daň; 

je možné přispívat pravidelně nebo 

jednorázově;  

- dotace a příspěvky státu, kraje, 

města, nebo obce;  

- nájmy z polí a budov. 

Zvláštní kategorií jsou tzv. Intence 

(dříve Štola) - dary věřících knězi za od-

sloužení mše sv. na jejich úmysl. V mi-

nulosti to byl příspěvek na živobytí 

kněze, v dnešní době ale mají kněží 

svůj plat. Proto je v naší diecézi praxe, 

že tyto peníze se odvádí na arci-

biskupství, ale kněz si z nich může 

proplácet „služební jízdy.“ 

Vůči biskupství má farnost tyto finanční 

závazky:   

- příspěvek na společné aktivity die-

céze (desátek); jedná se o pevnou 

částku, stanovenou v minulosti na 

základě počtu účastníků bohoslu- 

žeb, kterou farnost ročně přispívá 

diecézi (Chropyně 8.200 Kč, Kyselo-

vice 1.500 Kč, Břest 11.900 Kč); 

- havarijní fond - pevně stanovený pří-  

spěvek na společné pojištění (Chro- 

pyně 2.100 Kč, Kyselovice 1.100 Kč, 

Břest 2.600 Kč); 

- účelové sbírky (seminář, církevní 

školství, misie, charita…).   

- mzdový fond - od roku 2015 odvádí 

farnosti v olomoucké arcidiecézi 30 % 

zisku (ne ze sbírek a darů, ale pouze 

z výdělečné činnosti, např. z nájmů a 

prodeje) arcibiskupství; mzdový fond 

je určen pro platy kněží a dalších 

zaměstnanců; v tuto chvíli stát vyplácí 

rentu za zabavený majetek, a také 

ještě dobíhá placení kněží státem, ale 

příspěvky se postupně snižují; v roce 

2043 příspěvky přestanou a veškeré 

zaměstnance (včetně kněží) si bude 

církev platit sama; např. Olomoucká 

arcidiecéze má cca 400 zaměst-

nanců, z toho je asi 250 kněží a 150 

ostatních zaměstnanců (techničtí ad-

ministrátoři, účetní, pracovníci na 

biskupství…); v tuto chvíli by naše 

diecéze ze svých zdrojů (především 

lesy a polnosti) dokázala zaplatit cca 

2/3 zaměstnanců, proto mají farnosti 

povinnost přispívat do mzdového 

fondu; v roce 2017 uvedený příspě-

vek činil: Chropyně 21.406 Kč, Břest 

35.953 Kč, Kyselovice byly osvobo-

zeny (bylo to méně než 10.000 Kč).   

O. Jiří 
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UZÁVĚRKA POSTNÍHO FARNÍČKU BUDE V SOBOTU 23.02.2019. 

Adam s Evou se prochází po ráji.  

Vtom se Adam zeptá: „Evo, vezmeš si mě?“  

Eva se začne nakrucovat a povídá: „No nevím… To si musím, Adame, ještě 

promyslet…“  

Adam na to: „Tak přemýšlej rychle. Mám ještě dost žeber…“ 

 

 

 ÚSMĚV NA 

ZÁVĚR … 

Modlitba malého 

Vašíka: „Ježíšku, 

když jsi to všechno 

stvořil, tak Tě pro-

sím, až budeš 

podruhé něco ta-

kového dělat, dej  

ty vitamíny do 

čokolády a do 

žvýkačky a ne do 

zelí a do mrkve!“ 
 

Nedělní kázání se 

nekonečně vleklo. 

Kazatel dramaticky 

pravil:  

„Co ještě k tomu 

mohu dodat?“  

A z jedné lavice  

se ozval jasný  

hlas: „Co takhle 

Amen?“ 

 

 

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále 

Heroda, hle, mudrci od východu se objevili 

v Jeruzalémě a ptali se: 

„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na 

východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. 
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