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SLŮVKO DUCHOVNÍHO OTCE
MILÍ FARNÍCI,
jsem rád, že vás mohu tímto způsobem pozdravit na začátku nového občanského roku 2017. Jak to u přelomu roku bývá, díváme se za starým rokem, co vše
se stalo, a vyhlížíme rok nový s tím, co nás čeká. Líbí se mi jeden citát na toto
téma: „Minulost svěřme Božímu milosrdenství, budoucnost Boží prozřetelnosti
a přítomnost Boží lásce.“ Myslím, že to může hezky vystihovat životní situaci
každého z nás. A možná to náznakem vystihuje i situaci v naší farnosti, ve které se
v roce 2016 vystřídali celkem tři kněží. Věřím, že to pro mnohé není lehké – zvykat
si na nový styl, získávat důvěru k nové tváři, učit se spolupracovat s „novou povahou“. Svěřme, prosím, tuto situaci a každého do rukou Božího milosrdenství,
které vždy a za všech okolností uzdravuje. Děkuji vám, že to nevzdáváte a že se
společně díváme vstříc s důvěrou, že Bůh nás ve své prozřetelnosti vede. Za ty
tři týdny, které spolu prožíváme, díky vám cítím, že se ve velmi bohatém životě
naší farnosti snažíme putovat společně a v Bohu. Věřím, že náš farní život bude
natolik křesťansky plodný, nakolik půjdeme s Kristem a za Kristem, ve vztahu
s Ním a spolu navzájem. Budu velmi rád a vlastně už jsem velmi rád za chvíle,
kdy si v tom společně pomáháme a navzájem se za sebe modlíme. Každý den
se těším z této pouti naší farní rodiny.
Mnozí z vás se mne ptají, odkud pocházím. Rád říkám, že jsem takový „moravoběžník“ – abych to tedy vysvětlil: Narodil jsem se v roce 1980 v Karviné, kde
mám také celou rodinu a kde jsem byl pokřtěn. Základní a střední školu (Obchodní akademii) jsem navštěvoval v Třebíči na Vysočině, kam jsme se s rodiči
přestěhovali a kde dosud moji rodiče bydlí. Zde jsem byl také u sv. přijímání
a biřmování. Potom jsem putoval od Litoměřic a Olomouce, přes práci v Brně
a Kroměříži až do Zlína, kde jsem bydlel a pracoval více, jak 6 let. Mám zde
trvalé bydliště, mnoho přátel a známých, kteří s oblibou říkali, že mě adoptovali
na „zlíňáka“. Během práce jsem byl také dobrovolníkem u salesiánů na Jižních
Svazích u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. Tam jsem měl 5. července
2015 svou primiční mši sv. Jako jáhen jsem působil v Uherském Brodě, potom
jako kaplan v Kyjově a Kostelci u Kyjova. Od 5. 12. 2016 jsem byl u vás – teď už

u nás – otcem arcibiskupem ustanoven administrátorem.
Ještě jednou přeji každému z nás: Ať se stalo cokoli pěkného nebo i horšího,
svěřujme to Božímu milosrdenství. Ať nás čeká v tomto roce jakékoli důležité
rozhodnutí, významná událost či běžné starosti a radosti, svěřujme vše s důvěrou
Boží prozřetelnosti. A za všech okolností žijme své vztahy, blízké i ty vzdálené,
prostoupené Boží láskou. Věřím, že takto prožívaný rok 2017 bude opravdu požehnaný. K tomu každému ze srdce žehnám
Váš P. Pavel

STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI
ÚPRAVY V PRESBYTÁŘI KOSTELA V TOPOLNÉ
V roce 2017 se zúročí snaha
a přání současných i předešlých
duchovních správců farnosti Bílovice, aby byl upraven presbytář v topolském kostele. Současný
stav je nevyhovující jak vzhledem,
tak funkčností. Argumenty, že „je
to tak dobré“, z několika důvodů neobstojí i z pohledu milovníka starých věcí Současný stav je
výsledek snah ze sedmdesátých
let přizpůsobit slavení Eucharistie podle stanov II. vatikánského koncilu. Aby kněz stál k lidu čelem a ne
zády, jak tomu bylo dříve. Nestrannému pozorovateli totiž neujde, že v presbytáři je dominantou příliš rozměrný obětní stůl, (dlouhý) a v těsné blízkosti
dvě řady stupňů, které zužují průchozí parametry pro sloužícího i ministranty
a také zbytečné stupně v rozích. Tyto úpravy byly tehdy určitě provedeny,(nechť
se pamětníci nezlobí), jako z nouze ctnost. Tak, jak tomu odpovídala ﬁnanční
a politická situace ve farnosti a potažmo vztahy mezi církví a státem v té době.
Proto po příchodu P. Jiřího Walczaka v r. 2001 do naší farnosti a při návštěvě
našeho kostela v Topolné se divil, že „s tím ještě nikdo nic neudělal“! Vzpomínám si, jak v zápětí byla zpracována studie, ale důležitější byla výstavba sociálek
a bezbariérového přístupu do kostela. Výsledek je už od té doby znám. P. Walczak
odešel v r. 2012 a přišel P. Josef Říha, který se s novou chutí pustil do práce. Bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zpracování studie „Úpravy liturg. prostoru presbytáře ….“, kterého se zúčastnili tří z pěti oslovených projektantů. Jejich práce
byla vystavena v přístavbě kostela pro veřejnost a potom byla předložena arcib.
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komisi v Olomouci. Vítězem se stal Ing. Arch. Josef Opatřil z Vranova u Brna.
Ten zpracoval prováděcí projekt ve čtyřech variantách a znovu toto konzultoval
s Olomoucí, kde to bylo v květnu 2015 schváleno. Následovalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele prací v presbytáři a určení odstínů mramoru. Přihlásily
se tři ﬁrmy: Level 02 a.s. Zlín – Malenovice, Obchod ROMAX CZ a HPR kámen
s.r.o. Nedachlebice. Po dlouhém, asi ročním rozhodování byla vybrána kamenická ﬁrma HPR kámen s.r.o. Nedachlebice. Součástí úprav presbytáře bude také
restaurování plastiky P. Marie a korpusu P. Ježíše, položení rozvodů pro ozvučení
a osvětlení. Nejdůležitější součástí presbytáře je však svatostánek. Proto byl osloven akademik Jan Jemelka z Olomouce, který zpracovává výtvarný návrh dvířek
a umístění živého světla. Toto musí schválit příslušná komise při arcibiskupství.
Další podmínkou je výměna kříže a zbavení se kýčovitého osvětlení.
Nezasvěcenému člověku se zdá, že některé úpravy jsou třeba zbytečné, ale opak je
pravdou, protože se to buduje na mnoho let. Celková ﬁnanční rozvaha bude větší,
než jsme schopni během jednoho roku ze sbírek uhradit, a proto jsme koncem měsíce října požádali arcibiskupství Olomouc prostřednictvím statutárního zástupce
farnosti Bílovice o ﬁnanční půjčku, kterou na náklady úprav v presbytáři potřebujeme. Každý zhotovitel totiž chce, aby mu bylo v termínu zaplaceno. Proto prosím
berme tuto záležitost v presbytáři ne jako nějaké vylepšení, ale konkrétní úpravu
místa pro důstojné slavení liturgie, jak to v nedávné minulosti napravili - provedli
v obcích Bílovice, Březolupy atd.
Za Kostelní radu Fr. Samsounek
ADVENTNÍ MODLITBA
,,Svíce… hořící za oknem Tvé duše…naděje a čekání…Jen kde je rozsvíceno se
odvážíme klepat…i v nočních hodinách…“
(sr. Hana Johanka Patáková, z knihy Vstupuji v nepoznané)
Přestože se nám už nenávratně rozjel vlak nového církevního, ba i kalendářního
roku, ráda bych se s Vámi podělila o momenty předvečeru druhé soboty adventní,
které stále rezonují v mém srdci.Mladí z nedachlebské scholy spolu s otcem Arturem si pro nás a především biřmovance, jejich kmotry a rodiče, připravili neobvyklou adoraci. Přicházeli jsme do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích
a cestou trochu znejistěli. Jsme skutečně v pravý čas na pravém místě? Všude tma!
Jen sjíždějící se auta nám dala vizi, že se něco děje a že máme pokračovat dál.
Po překročení prahu kostela, který byl osvícen asi stovkou svící, jsme usedli do
lavic. Měli jsme tak možnost se zkoncentrovat a připravit na výstav Nejsvětější
Svátosti. Modlitba se skládala ze tří částí: V první jsme rozjímali nad sedmi Ježíšovými ,,jmény“: MOUDROST, ADONAI, KOŘEN JESSE, KLÍČ DAVIDŮV,
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VYCHÁZEJÍCÍ Z VÝSOSTI,
KRÁL, EMANUEL, jimiž byl
předpovězen ve Starém Zákoně.
V druhé jsme z rukou otce Artura
symbolicky přijali Písmo Svaté
za slov: ,,Dávám Ti Písmo svaté,
a přeju Ti, abys v něm vždycky
našel (našla)světlo a útěchu.“ Následovala třetí část označení křížem uší, očí, úst, srdce a ramen.
To vše protknuto zpěvem písní,
které jsme si díky projekci mohli
všichni zazpívat. Chci tímto poděkovat otci Arturovi, že i přes zdravotní komplikace přijel a ujal se režie tohoto modlitebního setkání, Báře Travencové za výběr písní
a aranžmá prostoru, jejímu bratru Tomovi za technickou podporu, děckám
ze scholy a Vám všem, kdo jste přišli a přijali ochotně výzvu stát se údy těla
Kristova. Nevíme po kolikáté… znovu… nově…
Gabriela Běhůnková
ROZSVÍCENÍ KNĚŽPOLSKÉHO BETLÉMA
Po dlouhém adventu jsme se dočkali tolik očekávaných vánoc. Již počtvrté jsme
v Kněžpoli před kostelem svaté Anny rozsvítili obecní betlém, který vznikl v roce
2013. Od těch dob jej každoročně rozžíháme vždy poslední adventní neděli, která letos připadla na 18. prosince 2016. O kouzelnou adventní, téměř už vánoční
atmosféru se postarali místní muzikanti. V duchu hesla „co dědina dala“ (a že tu
máme talenty ;-)!) jsme sestavili doprovodný hudební program. Každý se chopil
své muzikantské role s velkým nasazením, ať to byli sólisté nebo sboroví zpěváci
z řad farníků i nefarníků či hráči na hudební nástroje. Někteří po letech hudební
nečinnosti dokonce oprášili kupříkladu starý saxofon a sklidili tak opravdu zasloužený potlesk. Se svým vánočním pásmem, za klavírního doprovodu p. uč.
Slávky Cingelové, se představily také děti ze Základní školy Kněžpole. Kdo si
s sebou přinesl lucerničku, mohl si domů odnést plamínek posvěceného betlémského světla, jako nádherný symbol vánoc. Betlémské světlo posvětil a všem „lidem dobré vůle“ udělil požehnání náš zbrusu nový pan farář - otec Pavel Macura,
který byl v naší farnosti toho času přesně týden. Téhož dne ráno poprvé sloužil
nedělní mši svatou u nás v kostele a ochotně nám vyšel vstříc, ač ještě úplně netušil, co si má pod betlémskou akcí představit. Tak trochu vhozený do vody, zhostil
se své role na jedničku. Celé akci vdechl pěkný duchovní rozměr, o což nám šlo
především a za což ještě jednou moc děkujeme. Šíření betlémského světla mezi
lid hudebně podbarvila kněžpolská schola. Milovníky folkloru svým zpěvem zase
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potěšil kněžpolský mužský sbor, který pod uměleckým vedením Petra Hubáčka uzavřel celý hudební program. Slavnostním večerem nás vlídným a moudrým hlasem provázely osvědčené moderátorky - dvě Lidušky - paní Lapčiková
a Uherková. Ani zimy jsme se bát nemuseli. Přestože bylo kolem nuly, obecní úřad
ve spolupráci s farníky (tedy spíš s farnicemi) pro zahřátí připravili voňavý svařák, teplý čaj a pro děti horkou čokoládu... K akcím tohoto typu neodmyslitelně
patří domácí vánoční punč, s láskou dělaný Martou Chovaňákovou, za což jí patří
velké díky. Šikovné hospodyňky přinesly na ochutnání zase pár kousků svého
nejlepšího vánočního cukroví. Všichni účinkující byli kromě potlesku odměněni
krásně nazdobenými perníčky z cukrářské dílny paní Anny Suchánkové a Ireny
Hubáčkové. Na závěr mi dovolte velké poděkování celému realizačnímu týmu
- všem ochotným mužům, kteří pomáhali se stavbou betléma a s tím
spojenými přípravami - v té zimě
to určitě nebylo nic jednoduchého
(můj muž to odnesl horečkami, ale
stálo to prý za to!). Ráda bych poděkovala kostelnímu výboru, panu
starostovi a zaměstnancům obce,
panu Pavlicovi za zapůjčení podia,
všem dobrovolníkům z řad hasičů,
kteří se podíleli na ozvučení, světelném komfortu a omezení dopravy. Přestože ve farnosti probíhalo
několik akcí souběžně (kněžpolský betlém, adventní koncert v Nedachlebicích
a koncert napajedelské ZUŠky v bílovském kostele - všechny shodou okolností
ve stejném čase), účast byla opravdu hojná. Všichni si s radostí zazpívali vánoční
písně a koledy, prohodili pár slov se sousedy a přáteli, nasáli předvánoční náladu...
Po skončení hudebního vystoupení se z nebe sneslo pár sněhových vloček, což
nádherně umocnilo atmosféru. Můj muž je naštěstí již zdráv a tak už se na Vás
těšíme příště...
Požehnaný nový rok 2017, hodně zdraví a lásky Vám všem přeje
Eva Hudečková, kněžpolská varhanice
ADVENTNÍ KONCERT V NEDACHLEBICÍCH
Kostel sv.Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích se rozezněl čtvrtou neděli adventní,
jako již tradičně v předvánočním čase, hudbou a zpěvem. Místní Ženský sbor
Nedachlebjanky zazpíval pásmo adventních písní ze starých kancionálů a pásmo
vánočních koled. Jako hosta si tentokrát přizvaly Komorní sbor s Uherského Hra5

diště pod vedením Jakuba Macka.
Nově složené těleso předneslo
komorní skladby starých mistrů
v úpravě vedoucího sboru Jakuba
Macka. Koncert byl velmi příjemným navozením předvánoční
atmosféry, o čem svědčí téměř
zaplněný kostel. Navíc jsme byli
velmi potěšeni návštěvou Uherskohradišťského děkana otce Josefa Říhy, který si přišel poslechnout vystoupení svých farníků, ale taky zavzpomínat na svou bývalou farnost.
Jeho závěrečné slovo a poděkování umocnilo zážitek z tohoto koncertu.
Jana Jandoušová, vedoucí sboru Nedachlebjanek
VÁNOČNÍ MŠE ZAMĚŘENÁ PRO DĚTI S OTVÍRÁNÍM BETLÉMA
Již tradičně na Štědrý den byla sloužena vánoční mše svatá především pro rodiny s dětmi. Mše svatá začala průvodem z předsíně
kostela. V průvodu děti nesly ﬁgurky, které
vkládaly do BETLÉMA. Následně O. Pavel
přenesl hlavní JEZULÁTKO z BETLÉMA
do jeslí před oltářem. Mše pokračovala zpěvem GLORIA. Kázání patřilo především dětem a pak pokračovala mše obvyklým způsobem. Rozzářené tváře téměř 70 dětí bych
přála vidět každému.
ŽEHNÁNÍ VÍNA A OCHUTNÁVKA
VÍN VE FARNÍM SKLEPĚ
Svátek sv. Jana – evangelisty bývá spojován s žehnáním vína při mši svaté. I u
nás jako v jiných farnostech toto žehnání
proběhlo také a po mši svaté byli všichni
pozváni na ochutnávku vín do farního
sklepa.
6

POUŤ PO JESLIČKÁCH FARNOSTÍ BÍLOVICE A BŘEZOLUPY
Na letošní, už 9. pouť po jesličkách našich farností jsme se jistě všichni těšili,
hlavně skalní poutníci. My z Nedachlebic odcházíme pěšky dříve, tak abychom
byli v Bílovicích u jesliček včas. Je to opravdu o Vánocích něco jiného – jdeme
přírodou, okolo nás jsou známí a přátelé, přesto se můžeme zamyslet a pozorovat
i krajinu. A ta byla letos opravdu úchvatná. Vyšli jsme z farního bílovského kostela, ve kterém jsme uctili narození Spasitele, a po požehnání otcem Pavlem a otcem
Arturem už rychlým krokem vyrážíme směrem na Včelary. Tady paní Křemečková
podala výklad o místním betlému, ve kterém se snad každý Včelaran najde. Jsme
pohoštěni a vyrážíme nahoru na Mistřice, pod námi je sluncem ozářené
Pomoraví a v dálce i Buchlovské
hory. Zakrátko přicházíme k Mistřické kapli, tam nás čeká pan Trojek a na přivítanou nabízí višňovku.
A v kapli se zase pomodlíme a poslechneme několik koled místní
scholy.Odcházíme směrem na Kněžpole, kam dorazíme několik minut
před ohlášenou mší svatou, místní
ženy se už tady i za nás poutníky
modlily růženec. A po mši svaté se
teprve projevilo jejich vřelé přivítání – obložené chlebíčky, horký čaj se zákusky,
ani se nechce odcházet na další etapu. A největší překvapení? – tady v Kněžpoli
se k nám na naší pouti připojil P. Josef Říha, děkan uherskohradišťský. A pak
s námi pokračoval až do cíle v Bílovicích.Tak jdeme dál – směr Topolná. Je nás už
hodně přes sedmdesát. Znovu se modlíme u jesliček a potom jsme zváni na hlavní
občerstvení – nelze odmítnout pozvání pana starosty Botka a pana Samsounka
na párek, klobásu, čaj i na něco ostřejšího. Odcházíme směrem na Březolupy –
a na kopci jsme překvapeni novou betonovou cestou až na kraj obce. Zase přicházíme k farnímu kostelu, vstupujeme okolo jesliček, máme chvíli čas na zamyšlení a rozjímání, pomodlíme se k Panně Marii. A po modlitbě, jak jinak, musíme
na faru okusit místní bohaté pohoštění. Nikdo neodolá. A máme před sebou trasu
k posledním jesličkám. Cesta je neobvykle příjemná, žádný sníh a bláto, a tak
brzy dorážíme k hraniční stráži u Nedachlebic. Každý je podroben kontrole, musí
být pohoštěn a teprve může jít dále. Přicházíme ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje,
vcházíme dovnitř a jsme přivítáni písněmi scholy. Zazpíváme koledy a přesuneme se k dalšímu (už kolikátému?) občerstvení. Káva a vdolečky přijdou vhod,
děti spíše ocenily kofolu. Šeří se, a tak zbývá poslední etapa pouti po jesličkách
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do Bílovic – na faru do čajovny. Tam už docházejí jen největší vytrvalci.
A co říci na závěr? Na některých místech bylo poutníků více než sedmdesát, nejvíce v dosavadní historii. Ale počet není důležitý, nejdůležitější je ukázat směr – odkud a kam chceme dojít. Na toto naši mnozí spoluobčané čekají – že jim ukážeme,
kam mohou jít s námi.
František Dostálek
MŠE SVATÁ ZA MYSLIVCE V OLŠOVCI
Jsou tomu již 4 roky, co
nám myslivcům z Nedachlebic vysvětil kapličku sv. Huberta u rybníků
v Olšovci Otec kanovník Josef Říha. Bylo
to právě 31. 12. 2012
a od té doby se tu myslivci setkávají s ostatními občany na již tradiční
Silvestrovské mši svaté. Této bohoslužbě předchází malá symbolická vycházka. A
nejinak tomu bylo i tento rok. Sešli jsme se ráno u rybníků a po nezbytné policejní
kontrole byla obstavena v lesní části jedna malá leč. Byl uloven jeden zajíc jako obětní
dar myslivců při mši svaté. Po slavnostním nástupu na ukončení myslivecké sezony
a celého mysliveckého roku byla vystřelena poslední salva jako pocta pro ulovenou zvěř, ale i na vzpomínku již zesnulých zelených kamarádů, kteří se na nás
již jenom dívají z nebeských výšin. Následovala mše svatá, kterou sloužil poprvé
u sv. Huberta náš nový pan farář P. Mgr. Pavel Macura s velkou účastí věřících
nejen z Nedachlebic, ale i ze širokého okolí. Po závěrečném požehnání jsme byli
pozváni na tradiční srnčí guláš, který chutnal znamenitě. A protože počasí bylo
opravdu zimní, bylo připraveno pro zahřátí svařené víno a pro děti horký čaj.
Rozcházeli jsme se s pocitem hezky prožitého dne. Snad Bůh dá, abychom se
za rok sešli v Olšovci zase v ještě větším počtu.
Vladimír Dostálek

OKÉNKO DO FARNOSTI
POZVÁNKY
KONCERT V KOSTELE V NEDACHLEBICÍCH
Nejen pro všechny koledníčky a organizátory, proběhne v neděli 8. ledna 2017
v kostele v Nedachlebicích koncert, na poděkování provedený sborem Stojanova
gymnázia Velehrad. Začátek je v 16. hodin.
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DĚKANÁTNÍ PLES
V sobotu 14. ledna 2017 se uskuteční tradiční DĚKANÁTNÍ PLES. Začátek je
v 19.30 v Sokolovně ve Starém Městě. Cena 150 Kč. Rádi přivítají ceny do tomboly.
DUCHOVNÍ OBNOVA VEDENÁ
SESTROU VERONIKOU
BARÁTOVOU
V sobotu 21. ledna 2017 v kině
Hvězda se uskuteční duchovní obnova především pro ženy a maminky.
Na duchovní obnovu se přihlaste
na internetu „duchovní obnova.cz“
nebo ve farní kanceláři v Uherském
Hradišti. Ve farní kanceláři jsou také
k dostání dárkové balíčky za 100,- Kč.
DŮLEŽITÉ BODY ZE ZÁPISU SCHVÁLENÉ PASTORAČNÍ
A EKONOMICKOU RADOU FARNOSTI BÍLOVICE ZE DNE 19. 12. 2016
Obě rady schválily:
· Potrubí – kanalizace – příjezdová cesta: podklady budou v 01/2017
· Restaurování hlavního oltáře (víceletá akce) – 01/2017 zažádání o závazné stanovisko, žádost o dotaci na kraj, ORP UH, obec a další
· Varhany – vytvoření zprávy odborníkem
·Ohlášky, kde se čtou také všechny intence, jsou neúměrné dlouhé (vůči Božímu
slovu a modlitbám) a velmi neefektivní pro zapamatování. Obě rady schválili vydávání „farních listů“ každou neděli (jedna A5 oboustranná), kde na jedné straně
budou intence a na druhé straně ohlášky. V samotných ohláškách se potom přečte
pouze výběr z ohlášek a případné mimořádné změny. Výhodou je také to, že tento farní list se může nosit nemocným, kteří jsou více vtaženi do života farnosti.
Na straně ohlášek může být také slovo kněze, laika, papeže apod.
· Obě rady navazují na návrh P. Jindřicha, který měl v úmyslu zrušit úterní mše
sv., a plně schvalují zrušení úterní mše sv.. P. Pavel se k tomuto návrhu připojuje,
protože jezdí na formační setkání kněží (Velehrad, Olomouc) a další setkávání
kněží, kde společně slaví mši sv. v kněžském společenství.
· Pravidelná mše svatá v latinském jazyce (první úterý v měsíci) se přesune
po dohodě od února na první sobotu v měsíci, která je tradičně mariánským dnem
– hodina bude upřesněna po dohodě s účastníky. S tímto přesunem bude spojen
i přesun tradičních úmyslů těchto mší svatých.
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STATISTIKA
V prosinci jsme se rozloučili s paní Marii Sedlářovou (V 4. 12. 2016)
a panem Jaroslavem Kopečkem (V 17. 12. 2016). R.I.P
Z vody a z Ducha se stali Božím dítětem 11. 12. 2016:
Jonáš Jáchym František Kopčil (* 23. 7. 2016)
Vratislav Marek Knot (* 29. 9. 2016)
ROK 2016: křty - 25, svatby - 10, pohřby -54

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
SVÁTOSTI
Jsou znamení spásy, která dal Ježíš své církvi: záruka nebo důkaz, že on je opravdu zde v církvi a s církví.
Je jich sedm:
Křest, BIŘMOVÁNÍ, eucharistie, svátost smíření, pomazání nemocných, kněžské svěcení, svátost manželství.
BIŘMOVÁNÍ
Svatý Pavel nám říká:
„ Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo
náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože
Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme.“
Gal 5,22 – 24
„Biřmování zdokonaluje křestní milost: je svátostí, která dává Ducha Svatého,
aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu,
zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji zapojil do jejího poslání
a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázenými činy.“
(KKC 1316)
Svátost biřmování znamená zvláštní vylití Ducha Svatého, tak jak je o Letnicích
zakusili už apoštolové spolu s Pannou Marií. Jako křest, vtiskuje i biřmování
do duše duchovní znamení, nezrušitelnou pečeť. Proto i tuto svátost je možno
přijmout jen jednou tato pečeť nám dává světlo, sílu a lásku, abychom dokázali
celým svým životem vydávat svědectví o Ježíši Kristu.
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Svátost biřmování je nezbytná „k dovršení křestní milosti“. Biskup (nebo pověřený zástupce) vztáhne ruce nad biřmovance a vyprošuje pro ně dar Ducha Svatého.
Pak pomaže čelo biřmovance svatým křižmem (posvěceným olejem) a přitom mu
říká: „Přijmi pečeť darů Ducha Svatého.“

VĚNOVÁNO DĚTEM
SIMEON A ANNA
Simeon byl stařec, kterému Bůh slíbil, že nezemře, dokud neuvidí Spasitele. Anna
byla žena, která poté, co ovdověla, věnovala celý svůj dlouhý život Bohu. Oba
intenzivně očekávali příchod Mesiáše. Jednoho dne se dočkali. Bylo to tenkrát,
když Maria s Josefem přinesli malého Ježíše podle Mojžíšova zákona do chrámu.
Simeon ho vzal do náruče a chválil Boha. Také Anna děkovala Bohu a všem lidem
o to m dítěti vyprávěla.
Z jejich příběhu je videt, že... (dokončení v tajence).

TAJENKA
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Neděle 8. 1.
Nedachlebice

KŘEST PÁNĚ
16.00

Pátek 13. 1.
Sobota 14. 1.

Koncert na poděkování
Návštěva nemocných
Mistřice a Kněžpole
Děkanátní ples ve Starém
Městě

Neděle 15.1.

MĚSÍČNÍ SBÍRKA

18. – 25. 1.

TÝDEN MODLITEB ZA
JEDNOTU KŘESŤANŮ

Středa 18. 1.
Bílovice

18.00

Pátek 20. 1.
Bílovice

18.00

Sobota 21. 1.
Uherské Hradiště
– kino Hvězda

Příprava rodičů a dětí
ke svátostem
Návštěva nemocných
Topolná, Nedachlebice
Příprava rodičů a dětí
ke svátostem
Duchovní obnova pro ženy
vedená sestrou Veronikou
Barátovou

Středa 25. 1.
Bílovice

18.00

Příprava rodičů a dětí
ke svátostem

18.00

Příprava rodičů a dětí
ke svátostem

Pátek 27. 1.
Bílovice
Sobota 28. 1.

FARNÍ ZABÍJAČKA

Vydává Římskokatolická farnost Bílovice. Příspěvky je možné zasílat
průběžně na adresu: farnizpravodaj.bilovice@seznam.cz

