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Buďte bdělí, drazí přátelé, milé děti Boží.  
Začínáme Advent 2020. Dostáváme od Ježíše tuto první neděli adventní 

jasný pokyn nebo výzvu: Buďte bdělí! To teď záleží na každém z nás, jak 
s touto větou naloží nebo jak si ji vyloží. Nevím, jak vy nahlížíte na
na Advent nebo na bdění. Já bych řekl, že to zase není nic abstraktního. Jsou to 
skutečnosti, které, jako neviditelné záření způsobující vysílání viditelné 
televize, prochází vším a všude, kde se pohybujeme a jsme. Pojďme 
a vykročme do letošního Adventu s bděním, které nám bude pomáhat 
připravovat svou duši na nebeskou blaženost. Učme se chápat a nastavovat své 
nitro na stav, který máme prožívat po své smrti, až procitneme a konečně se 
setkáme s Pánem našeho života. Kdy jindy, než právě v Adventu
můžeme cvičit? Nemodlíme se snad každý den několikrát: přijď tvé 
království!? Tomáš Aquinský vysvětluje, co je nejdůležitější na životě věčném: 
1. Že se člověk spojuje s Bohem, 2. Ve svrchované chvále, 3. V dokonalém 
nasycení touhy, neboť každý blažený tam dostane víc, než po čem toužil a v co 
doufal. To je založeno na tom, že se v tomto životě nemohou nikomu splnit 
všechna jeho přání, a také na tom, že nic stvořeného nemůže zcela nasytit 
touhu člověka. Jen Bůh ji totiž nasycuje a nekonečně přesah
v nebeské vlasti budou mít svatí Boha dokonale, je zřejmé, že jejich touha 
bude nasycena. Svatý Augustin k tomu říká: „Ne že by plnost radosti vstoupila 
do těch, kdo se budou radovat, ale všichni, kdo se budou radovat, vejdou 
do radosti.“  

„Dále spočívá věčný život v radostném společenství všech blažených. 
Toto společenství bude zdrojem převeliké radosti, protože každý bude mít 
všechno dobré spolu se všemi blaženými. Neboť 
každý bude milovat druhého jako sebe sama, 
takže se bude z jeho štěstí radovat jako ze svého. 
A tak radost a štěstí jednoho poroste úměrně 
ke štěstí všech.“  

To je přátelé malá ukázka z myšlenek 
velkého učitele církve Tomáše Aquinského. 
Několik malých podnětů k zamyšlení přijměte 
jako malý návod k tomu, jak být čtyři týdny bdělý a cvičit svou duši v dobru. 
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Pak můžeme na konci adventní doby jasněji zaslechnout andělský zpěv: „Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ a tak dojít snáze 
k setkání s milovanou bytostí, která touží být hledána, aby se mohla dát nalézt.  

Požehnaný Advent přeji všem obyvatelům našich misijních farností 
      Padre Pedro  

 
Co se děje aneb co bude: 

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci s COVID-19 je počet účastníků 
na bohoslužbách závislý na stupni pohotovosti vyhlašovaném Ministerstvem 
zdravotnictví ČR (viz PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle 
aktuální epidemiologické situace). 

Maximální počet účastníků na svatbách, pohřbech, bohoslužbách: 
1. stupeň - max. 100 osob 
2. stupeň - max.  50 osob 
3. stupeň - max.   30 osob 
4. stupeň - max.  20 osob 
5. stupeň - max.  15 osob 

Hlídejte si proto prosím nařízení vlády, který stupeň aktuálně platí. 
 

BOHOSLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ  
 TV NOE Radio Proglas ČT 2 internet 
Pondělí – pátek 12:05, 18:00 18:00  

MseOnline.cz sobota 18:00   
neděle 10:30, 18:00 9:00 10:00 

 
Během týdne zve Radio Proglas k modlitbě růžence (od pondělí do pátku 

ve 20.00), v úterý a čtvrtek se navíc lze zapojit telefonicky – a v pátek jsme 
zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

 
Rozpis bohoslužeb 

 
 

Datum Den Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

29.11. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
1. neděle adventní 
(adorace Jezernice) 

30.11. Po 17:30    Sv. Ondřej 
2.12. St   16:30  1. adventní týden 
3.12. Čt    18:00 Sv. František Xaverský 
4.12. Pá  17:00    
5.12. So    7:30 1. sobota k Panně Marii 
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Datum Den Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

6.12. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 
2. neděle adventní 

(adorace Dolní Újezd) 
7.12. Po 17:30    Vigilie slavnosti PM 
8.12. Út  17:00   Neposkvrněné početí PM 
9.12. St   16:30  

2. týden adventní 
10.12. Čt    18:00 
11.12. Pá  17:00   
12.12. So 7:30    

13.12. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 
3. neděle adventní 
(adorace Jezernice) 

14.12. Po 17:30    Sv. Jan od Kříže 
16.12. St   16:30  3. týden adventní 
17.12. Čt    18:00 17. prosinec 
18.12. Pá  17:00   18. prosinec 
19.12. So 7:30    19. prosinec 

20.12. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 
4. neděle adventní 
(adorace Loučka) 

21.12. Po 17:30    21. prosinec 
23.12. St   16:30  23. prosinec 
24.12. Čt 20:00 21:30   24. prosinec 
25.12. Pá 9:30 8:00 17:30 11:00 Slavnost narození Páně 
26.12. So  8:00 9:00 10:00 Sv. Štěpán 

27.12. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 
Svatá Rodina 

(adorace Podhoří) 
28.12. Po 17:30    Sv. Mláďátka 
30.12. St   16:30  30. prosinec 
31.12. Čt 17:30   19:00 31. prosinec 

1.1. Pá 17:30 8:00 9:30 11:00 Slavnost Matky Boží PM 

2.1. So 7:30 
  

 
Sv. Basil a Řehoř 

1. sobota v měsíci 

3.1. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
2. neděle po Narození 

Páně  
(adorace Dolní Újezd) 



Myšlenky k evangeliím: 
29.11. Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. (Mk 13,33-37) 
 6.12. Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. (Mk 1,1-8) 
13.12. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. (Jan 1,6-8.19
20.12. Počneš a porodíš syna. (Lk 1,26-38) 
25.12. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1,1
27.12. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti. (Lk 2,22-40)
 1.1. Nalezli Marii a Josefa i děťátko… Když uplynulo osm dní, dali mu 
  jméno Ježíš. (Lk 2,16-21) 
 3.1. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1,1
 
Jubilea: 

Hned na začátku nového církevního roku musíme 
dohonit resty a doplnit agendu. Proto velké blahopřání letí 
do Loučky, kde v listopadu oslavily 75. narozeniny paní 
Helena Jírová a paní Dana Králová a v prosinci oslaví 75. 
narozeniny paní Alena Solarová a 60. narozeniny paní 
Eva Randusová. 

V Jezernici se budou slavit krásné půlkulatiny paní 
Špačkové. 

Všem vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochrany Panny Marie, 
štěstí, zdraví, radosti a pokoje. 
PS: doufáme, že uvidíme flašku vína  (aspoň na obrázku)
 
Co nás čeká a nemine:  (DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou –
 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 
11.12.   Studentský pátek – pravděpod. online
11.12. Jez 18:30 Setkání pastoračních rad
13.12. Pod 

15:00 
Večeřadlo – mariánské modlitby
v současné situaci se spojí každý ze svého 
domova 

24.12. Pod 13 -15 Otevírání Betléma trochu jinak
27.12. všude Při mších Obnova manželských slibů, žehnání rodin, 

vína 
30.12. Jez 18:00 Redakce farního časopisu 

nějaké příspěvky, pošlete je včas
Na spolča a dětskou mši si počkáme po nouzovém stavu 

 
 
 
, 
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Úmysly mší svatých 
Dáváme ve známost, že je možnost zadávat si úmysly mší svatých. 

Prosíme zapisovatele, aby zaznamenávali mše pouze na období leden 
až červen 2021. Prosíme farníky, aby toto rozhodnutí respektovali.  
Plnomocné odpustky pro duše v očistci: 

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky 
pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad, tedy ještě dva dny. Podmínky 
pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou: (1) daný den 
přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) 
a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou 
zpověď.  
Adventní aktivita: 

I když se nedostaneme všichni na mše svaté, nenecháme vás v adventu 
zahálet. Máme být bdělí a připravovat se na příchod Páně. Proto buďme 
prozíraví a připravujme své dary. Letos jsme pro vás na jednotlivé týdny 
nachystali několik nápadů pro plnění, ale fantazii se meze nekladou. Zkrátka 
v každém adventním týdnu splňte alespoň jeden úkol ze seznamu nebo vámi 
zvolený, ten napište na proužek papíru, vytvořte svitek (něco jako los 
do tomboly ) a při možné příležitosti přineste do kostela. Tam budeme 
společnými silami naplňovat truhly, košíky, džbány,… zkrátka to, co Mu pak 
přineseme 25.12. k jesličkám. 

 

Nabídka úkolů: 
 Připrav snídani, oběd nebo večeři 

pro své blízké 
 Udělej si malou „pouť“ po svém 

okolí na místo, kde stojí např. boží 
muka, kříž, socha či obrázek 
nějakého svatého  

 Drž jeden den půst od něčeho 
 Pomodli se za svého kněze 
 Zkus něco vytvořit – namalovat, 

napsat, vyrobit,… 

 Jdi na procházku 
 Uvař si dobré kafe/čaj/kakao/ 

cokoliv máš rád a chvíli jen tak seď 
 Přečti si evangelium na daný den 
 Napiš 7 věcí, za které jsi Bohu 

vděčný a poděkuj za ně 
 S rodiči a sourozenci budu trávit 

více volného času 

 Zacvič si 
 Obdaruj někoho doma svým časem 

a dělej s ním, co má rád 
 Podívej se s někým doma na 

křesťanský film, který jste ještě 
neviděli 

 Zavolej babičce/dědovi 
 Pomodli se růženec 

 Pomoz doma s vařením 
 Pusť si mši svatou i ve všední den 
 Prohlédni si s rodinou staré fotky a 

zavzpomínejte 
 Zkus den/část nechodit na sociální 

sítě, nejsi povinný být neustále na 
příjmu 

 Udělej něco, co už dlouho odkládáš 



Vánoční zpovídání 
14.-18.12. vždy půl hodiny přede mší svatou 
Výstava Betlémů 

Srdečně Vás zveme na výstavu 
Betlémů u Hašů. Bude otevřeno 
o svátcích, sobotách a nedělích 
v odpoledních hodinách (13:00-19:00). 
Případně po telefonické domluvě na 
tel. čísle 776 231 293. Můžete načerpat 
vánoční atmosféru…možná přijde i 
Ježíšek  Letošní výstava Betlémů 
bude otevřena v okamžiku, kdy bude vyhlášen protiepidemiologický stupeň 3. 
 
Otevírání Betléma 

Vzhledem k letošní situaci se nespojíme 
ve společném zpívání, ale nebuďme smutní. Je zde 
alespoň malá nabídka pro vánoční naladění: 24.12. 
od 13 do 15 hodin bude otevřený podhorský kostel. 
Budeme moci předstoupit před jesličky, poklonit se 
děťátku. Zároveň si budete moci odnést kousek vánoční 
radosti sebou – Betlémské světlo. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Zprávy z Dolního Újezda:  

Velké poděkování patří všem zúčastněným brigádníkům za pomoc 
a práci. 18. září byly dovezeny desky a fošny na opravu lávek 
na sanaci (5 lidí pomáhalo skládat ve dvoře fary)  

22.9.-7.10. byl prováděn nátěr plotů okolo fary a farní zahrady. Bylo 
odpracováno 117 hodin za minimální odměnu. Práce se prováděly po 13 a 14 
letech, takže už to bylo velmi potřeba. Poděkování patří především manželům 
Vanderkovým, Němčákovým a panu Hanzlíkovi. Pán Bůh zaplať 

15.10. bylo zaplaceno za materiál 16.000,- Kč za 
desky a fošny na opravy lávek nad klenbou kostela. 
Zároveň probíhá sanace krovů na věži kostela. Dále bylo 
zaplaceno firmě Zdeněk Žák – výškové práce Olomouc 
77.200,- Kč za dvojitý nástřik všech dřevěných částí v 
kostelní věži včetně práce a materiálu.  
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Potravinová sbírka 
Charita Hranice velmi pěkně děkuje všem dárcům, kteří přispěli 

do Potravinové sbírky, která se konala v soboru 21. listopadu v hypermarketu 
Albert ve Zborovské ulici. V této nelehké době nás dojala vaše štědrost, díky 
které se nám podařilo nashromáždit 2 000 kg potravin a 90 kg drogistického 
zboží. Mezi nejčastěji darované potraviny patřily těstoviny a rýže. Zakoupené 
zboží bude darováno lidem v obtížné životní situaci, maminkám 
samoživitelkám, rodinám s více dětmi, osamělým seniorům na hranicku 
a lipensku a také uživatelům našich ambulantních služeb.  

Do organizace sbírky zasáhla protikoronavirová opatření, celá akce 
mohla proběhnout jen s minimálním počtem dobrovolníků a za dodržení všech 
platných hygienických nařízení. Všem zapojeným dobrovolníkům patří naše 
velké poděkování, rozhodli se věnovat sbírce svůj čas, pracovali s nadšením 
a šířili kolem sebe dobrou náladu.  

Děkujeme všem štědrým dárcům i obětavým dobrovolníkům!  
Velmi si toho ceníme, je to bezesporu projev důvěry k Charitě Hranice. 

Podařilo se nám vybrat velké množství potravin, které bychom rádi darovali 
těm, kteří je opravdu potřebují, ale k nám na Charitu by si pro ně nikdy 
nepřišli. Pokud ve svých farnostech máte rodiny (osamělé rodiče, vícedětné 
rodiny), nebo osamělé seniory, o kterých víte, že by pomoc ve formě potravin 
potřebovali, budu ráda, pokud mi o nich dáte vědět. 

Přeji vám všem pokojné a požehnané dny! 
Radka Andrýsková, Charita Hranice 

 

NABÍDKY 
 
Adventní prolom 2020 

Každou středu od 20:00 probíhá on-line "bytový seminář " Prolom 
do adventních nedělí věnovaný liturgii jednotlivých adventních nedělí. 
Smyslem cyklu je lépe porozumět tomuto liturgickému období a prakticky se 
připravit na slavení neděle. Cyklus Prolom pořádá Liturgie.cz, koná se od 25. 
11. do 16. 12. 2020. Přednášky lze sledovat v přímém přenosu na youtube 
kanále Liturgie.cz. (ale i jako záznam tamtéž) Konkrétní odkaz na přímé 
vysílání se objeví každou středu v 19:50. Každé setkání trvá 45-50 minut, je 
tvořeno dvěma minipřednáškami o liturgii a biblických čteních a prostorem 
na dotazy. Přednášejí P. Petr Soukal a P. Radek Tichý. Více na: 
www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/adventni-prolom-2020 

 
 
 



Časopis Rodinný život 
V době většího osamění a odloučení od přátel nám možná přijde vhod 

zajímavé čtení. Tento kvalitní časopis je možné si předplatit domů nebo 
věnovat předplatné jako hodnotný vánoční dárek. Více na stránkách CPRŽ 
Olomouc  http://rodinnyzivot.cz 

Právě jsme pro čtenáře připravili poslední černobílý časopis Rodinný 
život s názvem Jak si užít porod. Po třiceti letech existence oblékáme časopis 
do nového kabátu. V roce 2021 čeká na čtenáře více změn a věříme, že se 
časopis v nové podobě bude líbit.  Markéta Matlochová, za redakci RŽ
Online beseda na téma počítačových her:   

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice (CPR) zve rodiče, prarodiče, 
vychovatele a jiné zájemce na online besedu na téma 
videoher“. Možná i vás trápí otázky: Jsou všechny hry zlo? 
nezakazovat? Na co si dát pozor? 

Beseda proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 19 hodin.
Ondřej Kaňovský. Účast zdarma. Pokud vám beseda bude užitečná, můžete
zaslat našemu Centru dobrovolný příspěvek. Prosíme, abyste se 
přihlásili do pondělí 30.11. na mail: cprhranice@ado.cz
uskuteční při minimálním počtu 5 přihlášených. Po přihlášení obdržíte přístup 
k besedě. Informace na: www.hranice.dcpr.cz/  

Témata besedy: Mobilní hry a hry „zdarma“; Závislost a její prevence; 
Rodičovská kontrola a další nástroje pro ochranu; Peněženku si chraň; 
Rodičovská kontrola; Doporučení vhodných produktů;
v pořádku?; Jednotlivé doporučení.  

 
Adventní dárek z CPR Hranice 
Milé manželské a partnerské páry!  

Máme pro vás adventní dárek. „Advent jako 
příležitost k obnově manželství aneb přikládáme do 
ohně s Irenou a Petrem Smékalovými.“ Udělejte si 40 
minut času pro sebe. Uvařte si kávu, voňavý čaj nebo 
punč. A přijměte pozvání na návštěvu k manželům Ireně a 
Petrovi Smékalovým. Video najdete na našich stránkách 
www.hranice.dcpr.cz po celý advent.  

 

Z AKTUÁLNÍCH PLAKÁTŮ NA FAŘE: 
Videa pro děti s poselstvím. Vlčí doupě. Nabízí Roma

na youtube. Já jsem s tebou stále. Jesus linerov  

PRO 
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V době většího osamění a odloučení od přátel nám možná přijde vhod 
zajímavé čtení. Tento kvalitní časopis je možné si předplatit domů nebo 
věnovat předplatné jako hodnotný vánoční dárek. Více na stránkách CPRŽ 

Právě jsme pro čtenáře připravili poslední černobílý časopis Rodinný 
. Po třiceti letech existence oblékáme časopis 

do nového kabátu. V roce 2021 čeká na čtenáře více změn a věříme, že se 
Markéta Matlochová, za redakci RŽ 

 PRO RODIČE 
zve rodiče, prarodiče, 

vychovatele a jiné zájemce na online besedu na téma „Krásy a úskalí 
Možná i vás trápí otázky: Jsou všechny hry zlo? Zakazovat, 

ve čtvrtek 3. prosince od 19 hodin.  Přednáší Bc. 
Účast zdarma. Pokud vám beseda bude užitečná, můžete  
ru dobrovolný příspěvek. Prosíme, abyste se předběžně 

cprhranice@ado.cz.  Beseda se 
počtu 5 přihlášených. Po přihlášení obdržíte přístup 

Mobilní hry a hry „zdarma“; Závislost a její prevence; 
Rodičovská kontrola a další nástroje pro ochranu; Peněženku si chraň; 
Rodičovská kontrola; Doporučení vhodných produktů; Které hry jsou 

Irenou a Petrem Smékalovými.“ Udělejte si 40 
e si kávu, voňavý čaj nebo 

A přijměte pozvání na návštěvu k manželům Ireně a 
Video najdete na našich stránkách 

AKTUÁLNÍCH PLAKÁTŮ NA FAŘE:  
děti s poselstvím. Vlčí doupě. Nabízí Roman Vlk. Sledujte 

 PÁRY 
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DUHA časopis pro nejmenší nabízí na příští rok předplatné za pouhých 
378,- Kč včetně poštovného  

Televize NOE zve na nový katechetický pořad OVEČKY. Vysílá ho 
každý čtvrtek v 18:30. Ovečky najdete také ve videotéce www.tvnoe.cz  

Nadační fond BETLÉM NENAROZENÝM. Pomozme společně Mariím, 
kterým Josef chybí…. Nadační fond Betlém nenarozeným podporuje provoz 
azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. I vy se dnes 
můžete podílet na pomoci dětem a jejich matkám z celé ČR, kterým v domě 
nabízíme lidské zázemí, podporu a střechu nad hlavou. Bankovní spojení: 
2100409371/2010 VS: 1220 Rádi vám pošleme potvrzení o daru. DĚKUJEME  

PAMĚTNÍ MEDAILE K ROKU SV. JANA SARKANDRA. 
U příležitosti 400. výročí umučení jediného světce z olomoucké arcidiecéze 
a jednoho z jejích patronů jako poděkování těm, kdo přispějí na opravu jemu 
zasvěcené kaple v Olomouci. Minimální výše příspěvku je 200,- Kč. Příspěvky 
můžete zasílat na účet 377688503/0300 VS: 911360. Do poznámky uveďte 
mince, název děkanátu. Více informací Ing. Jan Kupka, tel: 587 405 403,  
e-mail: kupka.jan@ado.cz  
 
Signály.cz na advent připravují on-line setkání pro mládež i rodiny 

Křesťanský web pro mládež Signály.cz připravil adventní on-line projekt 
s názvem „4 adventní meetingy“, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení 
nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku nebo 
k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést 
v životě s Kristem. 

Každou adventní neděli se vytvoří živé společenství mladých lidí, kteří 
budou mít možnost se skrze aplikaci Zoom aktivně zapojit do programu. 
Program bude tvořen modlitbou, duchovním slovem, zamyšlením, chválami, 
diskuzí, svědectvím nebo přímluvami. Zapojit se může kdokoliv. Celá rodina, 
mládežnické společenství nebo jednotlivci – všichni jsme Boží děti. Důležité je 
trávit čas s Bohem a s důvěrou mu předložit všechny naše radosti, sny, touhy 
a přání, ale také naše vnitřní zápasy, pády a trápení. A čím více jsme ve spojení 
s Kristem, tím více Kristus proměňuje naše životy. 

Adventní duchovní obnovou zúčastněné povede k zamyšlení jáhen Jiří 
Dyčka, kněz Marek Orko Vácha, kaplan pro mládež v Karlovarském kraji 
Marek Bonaventura Hric nebo Jan Poláčik z brněnského společenství Brno 
Worship. Programem vás provedou Kateřina Odvodyová a Albín Augustín 
Balát. Důležitou součástí tohoto programu budou také chvály, které povedou 
mladí lidé z různých společenství. 
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Účast na této akci je zdarma, je třeba se zaregistrovat prostřednictvím 
formuláře, který naleznete zde. Následně vám na e-mail budou zaslány 
informace k celému průběhu projektu.  Albín Augustín Balát  

OD NAŠICH BISKUPŮ 
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska  
Drazí bratři a sestry,  

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí 
z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme 
jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je 
i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním 
modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách 
a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.  

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo 
na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale 
i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či 
vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je 
dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami 
sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně 
pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.  

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, 
vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také 
almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. 
Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci- 2., 9. a 16. 
12.  

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým 
se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe 
milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme 
především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako 
Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti 
budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom 
se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých 
blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, 
kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své 
slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh 
věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky 
jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše 
láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských 
vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, 
k Bohu.  
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Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu 
Spasitele i jeho darů  

Vaši biskupové Čech a Moravy  

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ   
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)  

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě 
a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého 
dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, 
jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.  

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, 
smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce 
dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. 
Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky 
lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, 
promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy 
zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím 
a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své 
malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen. 

 
Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám 
Milé rodiny, děti a rodiče, 

v posledních měsících a týdnech zalétají často mé myšlenky a prosby 
při bohoslužbě a v modlitbě nejen k lékařům a všem, kteří se starají o naše 
nemocné, k těm, kteří musí při řízení naší společnosti činit nelehká rozhodnutí, 
nebo ke kněžím, jejichž služba doznala s ohledem na současnou situaci změn, 
ale zcela zvláštním způsobem také k vám, kteří žijete v rodinách. 

Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz 
i biskup, ale také na vás, které osobně neznám. Tyto myšlenky se ve mně rodí, 
když jdu ulicemi nebo parky našeho města a potkávám maminky a tatínky, jak 
kráčejí společně se svými dětmi, když cestuji a míjím auta, v nichž se veze 
nějaká rodina, nebo když večer pozoruji rozsvícená okna v rodinných 
či panelových domech. Všem, s nimiž se takto skutečně či obrazně střetávám, 
zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, 
které až dosud nemuseli řešit. Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují 
neodbytné otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu nebo to bude 
úplně jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci 
i nadále pokračovat v zaměstnání nebo podnikání? A co příjmy, utáhneme 
chod naší domácnosti? 

Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové míře. 
Vypořádávat se s nimi není snadné a vyžaduje to od vás značnou dávku 



sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat najevo obavy z
před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče obtížné nenechat se 
ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť ruku
se z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že i toto období 
jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím skrytý) smysl. 

Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože 
přibylo práce a starostí s dětmi, které se kvůli zavřeným školám učí samy, což 
ty malé moc neumí a ty větší by zase raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je 
to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši 
námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si této vaší „domá
nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši snahu a s
spojené oběti docení i vaše děti a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako 
tu, která vám mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, 
které potvrzuje řada příkladů z minulosti. 

Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v 
a ve svém životě. Pokládám za užitečné dělit se o dobré zkušenosti a rady, 
které mohou pomoci věci ulehčit nebo zlepšit, a proto si dovolím jednu 
takovou malou radu vám nabídnout. Denní modlitba církve nazývaná breviář, 
kterou se modlí všechny zasvěcené osoby – kněží, řeholní sestry a bratři a také 
mnoho laiků, začíná vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na pomoc.“
zvolání je výrazem touhy po Boží pomoci a narazíme na ně v
na několika místech, a to v okamžiku, kdy se člověk cítil sl
či osamocený; kdy měl pocit, že vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval 
slyšet odpověď; kdy toužil po vysvobození z těžké situace. Všude tam 
se starozákonní člověk obracel na Hospodina a volal: „Bože, na pomoc mi 
pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž užíváme této střelné modlitby pokaždé, 
když se cítíme podobně jako muži a ženy v době starozákonní, tedy slabí, 
nejistí či nedostatečně způsobilí zvládat situace, které jsou před nás kladeny, 
a kéž můžeme po prodělané životní zkoušce prohlásit: „O
ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem 
volal.“ (Žalm 40,2) Věřím, že po odeznění 
pandemické krize si budeme moci říci: byla to 
zvláštní doba, ale hodně jsem se díky ní naučil, a i 
v této době stál Bůh při mně. 

Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním. 
+ Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro 

rodinu 
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sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat najevo obavy z dalšího vývoje 
před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče obtížné nenechat se 
ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce s tím 

domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že i toto období 

tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože 
kvůli zavřeným školám učí samy, což 

ty malé moc neumí a ty větší by zase raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je 
slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši 

námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“ práce 
nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši snahu a s ní 
spojené oběti docení i vaše děti a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako 
tu, která vám mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, 

 prožívání této doby 
ve svém životě. Pokládám za užitečné dělit se o dobré zkušenosti a rady, 

které mohou pomoci věci ulehčit nebo zlepšit, a proto si dovolím jednu 
ou radu vám nabídnout. Denní modlitba církve nazývaná breviář, 

kněží, řeholní sestry a bratři a také 
„Bože, pospěš mi na pomoc.“ Toto 

a narazíme na ně v žalmech 
okamžiku, kdy se člověk cítil slabý, nejistý 

osamocený; kdy měl pocit, že vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval 
těžké situace. Všude tam 

„Bože, na pomoc mi 
(Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž užíváme této střelné modlitby pokaždé, 

době starozákonní, tedy slabí, 
které jsou před nás kladeny, 

kéž můžeme po prodělané životní zkoušce prohlásit: „On (Hospodin) se 


