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Advent 2013
Vstupujeme
adventní

do

letošní

doby.

Advent

znamená očekávaní, bdění.
Očekáváme nejenom krásné
vánoční

svátky,

především

příchod

Pana

konci

dějin.

Ježíše

na

ale

Očekávání a bděni je spojené
s modlitbou, s nasloucháním,
se soustředěním. Papež František o modlitbě řekl: „Modlitba
znamená mluvit a naslouchat. Zažíváme během ní chvíle
hlubokého ticha, úcty a očekávání“. Zkusme tak prožit letošní
advent. Soustředit se nejenom na úklid, nakupování dárků,
přípravu vánočních dobrot, ale především znova naučit se
modlitbě, která bude tichým očekáváním, očekáváním plným
radosti a soustředěním na Toho, který přichází…
Požehnané prožiti adventu vám přeji vaši piaristé:
Jacek, Jiří a Lukáš
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Úmysly mší svatých na měsíc prosinec

Karneval v obrazech

1.12., neděle, 10.30., Za + Josefa Štípského, + rodiče a ce

lou živou rodinu
4.12., středa, 17.30., Na poděkování P. Bohu za přijatá
dobrodiní a na úmysl dárce
6.12., pátek, 6.30.,(roráty) Za farní společenství
8.12., neděle, 10.30., Za růžencové společenství a nemocné
z našich rodin
11.12., středa, 17.30., Za dva + otce a dva + bratry
13.12., pátek, 17.30., za + P. Cyrila Pížu, rodiče, živou a +
rodinu a DO
15.12., neděle, 10.30., Za + Jaroslava Prečana, manželku,
živou a + rodinu a DO
18.12., středa, 17.30., Za farní společenství
20.12., pátek, 17.30., Za farní společenství
22.12., neděle, 10.30., Za +Miroslava Veselého, manželku,
živou a + rodinu a DO
24.12., úterý – štědrý den, 22.00., Za celé farní společenství, dobrodince kostela a celou obec
25.12., středa – vánoce, - 10.30. - Za + Alžbětu Kameníkovu, manžela, rodiče Pospěchovi a DO
26.12., čtvrtek, 10.30., Za + Františka Kotka, dvoje rodiče,
živou a + rodinu a DO
29.12., neděle, 10.30., Za všechny rodiny z naši obce
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Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry.

31.12., úterý, 16.00., mše sv. na ukončeni roku

5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně
malými se máme cítit před Bohem a před bližním. Bible
říká, že „poslední budou prvními.“ Malíček ti připomíná,
aby ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny
ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby a uvidíš je

Farní diář
•

1.12., I neděle adventní, - posvěcení adventních věnců, místo
kázaní po mši sv. společná adorace N.S.

•

správným úhlem pohledu.

6.12., první pátek, - roráty v 6.30. hod. + snídaně na faře
(zodpovídá rodina Veselá), pak od 9.00. hod. návštěva ne-

Papež František

mocných, odpoledne od 14.00. hod. první brigáda na stavění
betléma (pokračováni v sobotu dopoledneJ - prosím dojděte v

Tipy od našich farníků:
-při modlitbě růžence vkládáme před každým desátkem úmysl za ty skupiny lidí, jak je symbolizují jednotlivé prsty.
-před večerní společnou rodinnou modlitbou si občas rozdáme jednotlivé „prsty“ – je to zábavné i moudré a učí nás to,
jak v modlitbě nemyslet jen na svá přání.
Zpovídaní + rorátní mše sv. v piaristických farnostech:

co největším počtu!)
•

7.12., sobota, - farní výlet do Bratislavy na vánoční trhy

•

11.12., středa, - po večerní mši sv. budu brát úmysly na mše
sv. do 5. března (popeleční středa)

•

13.12., pátek, - roráty v 6.30. hod. + snídaně na faře
(zodpovídá rodina Nováková)

•

14.12., sobota, - druhá brigáda na stavění betléma od 8.00.
hod., generální úklid kostela od 9.00. hod. (prosím dojděte v
co největším počtu!), pak setkáni seniorů na faře v 19.30.

Předvánoční spol. sv. zpověď (piaristické a sousední farnos-

hod.
•

ti):

20.12., pátek, - roráty v 6.30. hod. + snídaně na faře

8. 12., neděle, 14.30 – 16.00: Petrov

(zodpovídá rodina Káčerková), návštěva nemocných od 9.00.

14. 12., sobota, 10.00 – 11.30: Tvar. Lhota

hod., pak odpoledne od 16.00. hod. vánoční zpověď

15. 12., neděle, 14.30 – 16.30: Vnorovy

•

vystoupí CM Strážničan, ženský sbor, folklórní kroužek, účast-

18. 12., středa, 16.00 – 17.00: Sudoměřice

níci školy verbuňku, tento rok se soutěžní ochutnávkou cukro-

20. 12., pátek, 16.30 – 17.30: Radějov
22. 12., neděle, 14.30 – 16.30: Strážnice

21.12 Beseda u cimbálu s CM Strážničan—od 19 hod v SSC,

ví — vítěz získá Řád radějovské vařaje
•

22.12., neděle, - v 17.00. hod. vánoční koncert v kostele.
Hraje a zpívá CM OHNICA. Výtěžek z koncertu bude věnovaný

Rorátní mše sv. ve farnostech naší piaristické komunity:

na provoz a opravy kostela. Koncert požádá Kulturně spole-

Pondělí, 6.45, Sudoměřice

čenské sdružení

Čtvrtek, 6.40, Petrov

Úterý, 6.40, Strážnice

Pátek, 6.30, Radějov

Středa, 6.40, Strážnice
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•

24.12., úterý, - Štědrý den, půlnoční mše sv. ve 22.00. hod.

Také je u mne možno zakoupit kalendáře na rok 2014, který

pak zpíváni u Betléma na faře

je plný fotek z Indie a ze zmiňované indické misie. Cena je

•

25.12., středa, - Boží hod vánoční, mše sv. v 10.30. hod.

•

26.12., čtvrtek, - svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.30. hod.

Kč 200,--.

pak odpoledne jesličky v kostele ve 14.30. hod. pak táborák
na faře

Peníze budou odeslány zpět do Indie na misii v Manvi.
Vojtěch Studénka

•

Setkání u vánočního stromu u obecního úřadu

•

29.12., neděle, svátek Sv. Rodiny

•

31.12., úterý, v 16.00. hod. mše sv. na ukončení roku, pak

Velmi krásný a přitom jednoduchý návod, jak se mod-

ve 23.00. „půlnoční“ mše sv. v kapli na Žerotíně

lit, nám nabízí Svatý Otec František:

Růženec

Modlitba pro každý prst ruky

Úmysly apoštolátu modlitby - prosinec
1.
2.
3.

1. Palec je prst nejbližší. Začni se

Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí,

tedy modlit za ty, kteří jsou ti

aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.

nejblíže. Jsou to lidé, na které si

Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného

vzpomeneme nejsnadněji. Mod-

Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.

litba za naše drahé je „milá po-

Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří,

vinnost“.

hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kris-

2.Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí,
vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři,

tem ve svátostech.

lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním
Misie v Indii (Naše Růžencové společenství a já adop-

ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých

tujeme už 3 roky 2 děti s této misie)

modlitbách.

Asi před měsícem navštívil naši farnost Otec Eric z indické

3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se

misie a jezuité ze Slovenska. Děkujeme všem, kteří se zú-

za prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpovědné.

častnili přednášky a společně také slavili mši svatou.

Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné

Během jejich návštěvy proběhla sbírka a prodej výrobků z

mínění. Oni potřebují Boží vedení.

misii v Indii. Vybralo se Kč 6000,--. Pán Bůh zaplať dárcům!

4.Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je

Pokud uvažuje někdo z farníků o adoptování dítěte přímo z

to náš nejslabší prst, což může potvrdit každý učitel hry na

misie, o které byla přednáška, může se na mne obrátit pro

klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé,

veškeré informace.

zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v
noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost.
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