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Adventní střípky…Zapomenutý advent
Možná je někdo z našich čtenářů narozený 25. dubna – asi by se tento náš čtenář hodně
divil, kdyby se mu už dejme tomu 25.. března objevila přede dveřmi delegace a zpívala
by mu k narozeninám Happy birthday … O něco méně se někteří divíme a někteří se už
vůbec nediví, když 30. listopadu děti zpívají, že Štědrej večer nastal. Ono se sice mluví
o adventních koncertech, o adventních jarmarcích, o adventních trzích atd. Ale jinak se
na skutečný advent už docela zapomnělo – místo něj už mnozí mají Vánoce.

Slovo advent česky znamená příchod. V jedné z adventních písní
se zpívá o čtverém příchodu Ježíše Krista. Ty to příchody jsou
reprezentovány jednotlivými obrázky na titulní straně
Zpravodaje. Adventu dává smysl oslava a také očekávání těchto
příchodů.

„Nejprvnější v těle“ – to je příchod v pokoře, chudobě a skrytosti skrze narození Boží-
ho Syna v betlémské stáji.
„Druhý v duši celé“ – to je příchod Ježíše Krista do duše věřícího při svatém přijímání.
„T řetí při skonání“  - zpívá se tu o setkání duše zesnulého s Ježíšem Kristem při osob-
ním soudu bezprostředně po smrti,
„Čtvrtý o vzkříšení“  - to je druhý Ježíšův příchod na konci světa už ne v poníženosti,
ale ve slávě a v nebeských oblacích a za zvuku polnic. V ten den se uskuteční poslední
soud, bude zničena smrt, Bůh setře člověku každou slzu z očí a svět bude obnoven –
Písmo svaté mluví o novém stvoření.

Kromě těchto jásavých tónů mluví však Písmo svaté o tomto dni
také takto: „Přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou
všichni zpupní“ (Malachiáš 3,19). Starozákonní proroctví o prvním
příchodu se vyplnila. Proroctví o druhém příchodu zatím čekají na
své naplnění. Pán jistě přijde, i když prodlévá. Z toho plyne
adventní snaha o nápravu – pokání, kterým je  každý vědomě
konaný dobrý skutek, který konáme jako náhradu za své hříchy. A
právě o to jde : nejen žít jen tak mimochodem, ale aktivně dobro
programovat v myšlenkách a vůli dobro činit.

Ve čtvrtek 5.12. jsem přijel na  mši svatou do Bantic. Okolo
kaple se zrovna rojili čerti a hledali, koho by tak hodili do
potoka. Uvědomil jsem si, že tito přestrojení velice dobře
zviditelňují duchovní realitu světa, ve kterém žijeme. Píše se
o tom v bibli: „váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí
a hledá, koho by pohltil“(1.Petr5,8). Ďábel působí: rozmnožuje
v nás naše sklony k neřestem (pýcha, závist, hněv, smilstvo,
obžerství, lenost, sobectví, …). To má za následek rozvrat

našeho vztahu k Bohu, rozvrat našich vztahů v rodinách, mezi manžely – rozvrat rodin.
Rozvrací svět, všechny mezilidské vztahy. Jako odpověď nám 5.12. v kapli v Banticích
zaznělo Boží slovo o pevném městu, které máme ke spáse, ve kterém je Pán hradbou
i valem (Izajáš 41,13). Blaze člověku, který pravidelnou modlitbou a účastí na boho-
službě vstupuje do této Boží ochrany. I k tomu zve advent…                         P. Jindřich



Vánoční bohoslužby ve farnostech FATYMu:
24.12.2013 25.12.2013 26.12.2013 31.12.2013 1.1.2014
Štědrý večer Boží Hod ván. Sv. Štěpán Silvestr Nový rok

Hrádek 22.00 8.00 8.00      18.00. 8.00
Dyjákovice 16.00 9.30 9.30      17.00+23.15 ador 9.30
Valtrovice --- 11.00 11.00   --- 11.00
Jaroslavice 20.30 11.00 9.30 17.00 11.00
Slup 23.00 9.30 ---  --- 9.30
Micmanice --- --- 11.00 --- ---
Strachotice 21.30 8.00 --- 16.00 8.00
Přímětice 22.00 9.30 9.30      17.30+23.30 ador. 9.30
Kuchařovice 16.00 8.00 8.00 15.30 ador. 8.00
Mramotice --- 11.00   11.00 16.30 ador. 11.00 – b.s.
Citonice 20.00 11.00 11.00 16.00 11.00
Lukov 20.00 --- --- --- ---
Milíčovice --- --- --- 15.30  ---
Hor. Břečkov --- --- 17.00 --- 17.00
Lesná --- 14:30 --- --- ---
Prosiměřice 22.00 8.00 --- 23.00 ador. 8.00
Bantice --- --- 9:15! --- ---
Vítonice --- --- 8:00 --- ---
Práče  24.00 9.30 --- 17.30 9.30
Těšetice 16.00 --- --- --- 11.00

Mše svaté v neděli 29.12. spojené s obnovou manželských slibů budou podle obvyklé-
ho nedělního pořádku.
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Zveme vás před svátky ke svátosti smíření:
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem
zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy
bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak
svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod
Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí
žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve

kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se,
abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím
soudem. Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. (2. Petr 3,11-15)

Citonice – Pá 20.12. od 15.30
Lesná - St 18.12. od 15.30 (16.00 mše)
Lukov  - Ne 22.12. od 16:30 (v 17.00
mše)
Milí čovice - Čt 12.12.  po mši v 17.00
Hor. Břečkov - So 21.12. od 16:30
(v 17.00 mše)
Vracovice – Čt 12.12. po mši v 16.00
Těšetice – Út 17.12. od 17.00
Práče – Po 23.12 od 17.00
Prosiměřice - Ne 22.12. ve 13.30
Vítonice – Po 16.12. od 17.00 a po mši

Bantice – Čt 20.12. od 17.00 a po mši
Přímětice - Ne  22.12. od 18.30
Kuchařovice - Čt 19.12. od 16.00
Mramotice - St 18.12. po mši sv.
Jaroslavice – Ne 22.12. 14.00-15.00
Slup – Ne 22.12. od 9.00 i po mši sv.
Micmanice – St 18.12. od 16.30
Strachotice – Pá 20.12. od 17:00
Hrádek – Ne 22.12. 15.15-16.15
Dyjákovice – Ne 22.12. 16.30.-17.30
Valtrovice – Čt 19.12. od 16.00

Rádi také navštívíme i všechny staré a nemocné, kteří nemohou dojít do kostela. Jen je
třeba nám o nich říci.

Míříme k vám s betlémským světlem
V Příměticích přivítáme  betlémské světlo v pondělí 23.12. v 19 hod
na sídlišti u  kříže před budovou školy. Na Štědrý den od 9 hod bude
světlo k dispozici v předsíni přímětického kostela. V  9.30 bude
betlémské světlo v Citonicích, v 10.00 v Milíčovicích a Mramoticích,
v 10.30 ve Vracovicích a Kuchařovicích, v 11.00 na Lesné, v 11.30
v Horním Břečkově, ve 12.00 v Lukově a v 12.30 v Podmolí – vždy u
kostelů.
Do  Bantic dorazí betlémské světlo ve 13.30, do Práč ve 14.00, do Prosiměřic ve 14.30
a do Vítonic v 15:00 (vždy u kostela), a do Těšetic  na mši sv. v 16 hod.
Ve Valtrovicích přivítáme betlémské světlo u kostela ve 14:30, v Křídlůvkách u kaple v
14:50 a v Hrádku u kostela v 15:10 (světlo zde zůstane v předsíni kostela).
V Dyjákovicích si je můžete vyzvednout při mši svaté v 16:00.
Ve Strachoticích u kostela bude betlémské světlo v 15:00 (pak zůstane v předsíni koste-
la), v Micmanicích u kaple v 15:20, ve Slupi před farou v 15:40 a v Jaroslavicích bude
od pondělí v obchodě pana Jugy. Těšíme se na setkání s Vámi.
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Jen dvě přikázání v Desateru jsou zdvojená – přikázání limitující náš chtíč a naši chamtivost.
Sedmé přikázání říká: „Nepokradeš!“ a desáté nabádá: „Nebudeš toužit po ničem, co patří tvé-
mu bližnímu!“ Bůh zřejmě naši padlou přirozenost dobře zná a ví, co potřebujeme slyšet nejví-
ce. Bůh tento svět stvořil jako dobrý, ovšem dobrota tohoto světa se nemá stát více než pro-
středkem na cestě ke zdroji všeho dobra – k samotnému Bohu. Předměty mají být prostředkem,
osoby cílem. Ve chvíli, kdy se osoby stávají prostředkem a předměty cílem, odkláníme se od
původního Božího záměru.

Právo na osobní vlastnictví – nezbytný předpoklad pro
možnost krádeže
„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby
ji obdělával a střežil.“  (Gen 2,15)
Na počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje společné správě
lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a těšilo se
z jejích plodů. Dobrá stvoření jsou určena všemu lidskému
pokolení. Nicméně země je rozdělena mezi lidi, aby byla

zaručena bezpečnost jejich života, který je vystaven
strádání a ohrožován násilím. Nabývání majetku je
oprávněné, aby se zajistila svoboda a důstojnost osob, aby každý mohl
uspokojit své základní potřeby a potřeby těch, za které nese odpovědnost.
Majetek má umožňovat, aby se mezi lidmi projevila přirozená solidarita.

Právo na soukromé vlastnictví, získané prací nebo přijaté od jiných jako dědictví nebo dar,
neruší původní darování země celému lidstvu. Všeobecné určení pozemských statků zůstane
prvotní, i když rozvoj obecného blaha vyžaduje respektování soukromého vlastnictví, práva na
ně a na jeho užívání. (KKC 2403-2404)
Člověk získává různou míru zodpovědnosti za blahobyt, který může spoluvytvářet. Hmotné
i nehmotné hodnoty nemá jen pro vlastní potřebu, ale užívá je ku prospěchu společnosti. Podle
Aristotela je člověk tvorem politickým – státní moc má tedy právo i povinnost užívat práva na
vlastnictví ve prospěch obecného blaha. Z této nauky vyplývá také nepřijatelnost ideologie ko-
munismu, jehož cílem je beztřídní společnost užívající společné vlastnictví. Šrámy po zestátňo-
vání a kolektivizacích, což jsou vznešenější názvy pro organizované krádeže, nese naše země

dodnes a s mnohými se stále ještě těžce vyrovnává. Co nemá svého konkrétního pána, chátrá.

Neřesti – zlo vycházející zevnitř
Z čeho vyvěrá každý hřích proti sedmému a desátému přikázání? Svatý Pavel v prvním listu
Timoteovi píše:
„Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení

pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve
sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky,
podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou
zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení.
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá
do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb,

které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po
nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. (1Tim 6,3-10)
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 Počátkem je tedy žádost v nitru srdce, z něhož pochází neřesti. Oblasti sedmého přikázání se
týkají zvláště lakomství a závist. Z lakomství, coby jednoho ze sedmi hlavních hříchů vyvěrá
dalších sedm neřestí: tvrdost srdce, neklid – přílišná starost o věci hmotné, násilnosti, falešnost,
křivopřísežnictví,  podvody a  zrada. Závist  je zármutek nad  dobrem bližního a provází ji další

přidružené neřesti jako rozšiřování klepů a pomluv,
škodolibost a smutek ze štěstí druhého a nenávist.
Tyto neřesti jsou podivuhodným způsobem
sebepoškozující: Kdyby člověk ukradl auto, mohl
by se aspoň chvíli radovat z jeho vlastnictví. Ze
samotné závisti však nic dobrého nemá – pouze se
užírá cizím dobrem.

lakomství ------ závist

Vnější projevy hříchu
Můžeme opět rozestřít pomyslnou škálu od nejlehčích záchvěvů závisti až po nejtvrdší vykořis-
ťování, které vede až ke zotročování lidí.
Sedmé přikázání zakazuje krádež, to je uchvácení cizího majetku proti odůvodněné vůli vlastní-
ka. Není to krádež, dá-li se souhlas vlastníka předpokládat, nebo je-li jeho odmítnutí proti
zdravému rozumu a všeobecnému určení statků. To je případ naléhavé a zřejmé nutnosti, v níž
jediným prostředkem, jak uspokojit bezprostřední a základní potřeby (potrava, přístřeší,
oděv...), je mít k dispozici a užívat cizí majetek. (KKC 2408)
Všimněme si tedy, že nebylo správné, když byl Jean Valjean odsouzen na dvacet let galejí
kvůli krádeži chleba, jak to čteme v Bídnících. Naopak byl na něm páchán zločin vykořisťování
organizovaný státní mocí.
Každý způsob odnětí a nespravedlivého přivlastnění si cizího majetku, i když to neodporuje
ustanovením občanského zákona, je proti sedmému přikázání. Stejně tak vědomě si ponechávat
vypůjčené nebo nalezené předměty; dopouštět se obchodního podvodu; platit nespravedlivé
mzdy; zvyšovat ceny a spekulovat přitom s nevědomostí nebo nouzí druhých.

Rovněž jsou mravně nedovolené tyto skutky: spekulace,
kterou se působí, aby se uměle měnilo hodnocení majetku
s úmyslem z toho těžit na úkor druhých; korupce, jež
ovlivňuje úsudek těch, kteří mají učinit rozhodnutí na
základě práva; přivlastnění a soukromé užívání
společenských zařízení nějakého podniku; špatně provedené
práce; daňový podvod; falšování šeků a faktur; přehnané

výdaje; mrhání. Úmyslně poškozovat soukromé nebo veřejné vlastnictví
odporuje mravnímu zákonu a vyžaduje náhradu. (KKC 2409)
V dnešní době se vynalézají stále záludnější způsoby jak okrást, či
podvést důvěřivé lidi. Zvláštní kapitolou je zločin páchaný přes
moderní komunikační prostředky – mobilní telefony, počítače, tablety.
Tzv. phishing je například podvodný způsob, jak z oběti vylákat
přístupové heslo k účtu, nebo bankovní kartě zasláním e-mailu, který
napodobuje vzezření oficiálního oznámení banky. Výzva zavede oběť

na stránky kopírující styl stránek banky, kam nešťastník odešle své
přihlašovací  jméno  a  heslo a  prozradí tak  přístupové  kódy ke svému
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účtu cizí osobě. O přístupová hesla, či jiné citlivé informace může člověk přijít prostřednictvím
různých virů, malwarů a trojských koní – jak v počítači, tak v mobilech či tabletech. Škodlivý
software se šíří zejména v přílohách nevyžádané hromadné pošty – „spamu“, nebo na různých
stránkách s pochybným obsahem. Přes mobilní telefony může člověk přijít o peníze pololegál-
ním způsobem, přijme-li SMS, skrze niž si objedná službu, o niž ve skutečnosti nestojí. Známé
jsou i praktiky telefonních linek s vysokým zpoplatněním za hovor – oběť zavolá na infolinku,
kde se ho operátor snaží udržet na lince co nejdelší dobu. Při placení vyúčtování za telefon se

pak oběť nestačí divit. Existují i telefonní čísla, která
automaticky vyvolávají co největší počet adresátů, ale
ihned po vytočení zavěšují, aby oběť měla zmeškaný
hovor a ze zvědavosti zavolala zpět. Obecně lze říci,
že je dobré pěstovat ostražitost před věcmi, které jsou
buď absurdně levné, nebo rovnou zdarma. To platí
nejen ve virtuálním světě (kde je možnost sdílení
obsahu zdarma přece jen snazší a často i žádoucí), ale
i v reálném životě. K nechvalně známým „pastem na
lidi“ patří tzv. promo-akce zaměřené především na
seniory.

Sociální nespravedlnost a sociální nauka církve
Člověk je tvor společenský a civilizace by nebyla možná bez dělby práce a hierarchizace spo-
lečnosti. Způsoby společenského uspořádání procházely v dějinách bouřlivým vývojem, ale
v každé době zazníval Boží hlas nabádající ke spravedlnosti ve všech složkách společnosti. Ze
starozákonních dob můžeme připomenout například proroky, kteří napomínali vyvolený národ
před sociální nespravedlností. Takto kupříkladu „hřímal“ prorok Amos:„Protože hanebně vydí-
ráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň, mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet
v nich však nebudete; vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. Já znám vaše
četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky
v bráně odstrkujete. Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas.“ (Am 5,11-13)
V 19. století vyvinula církev v reakci na moderní průmyslovou společnost komplexní sociální
nauku.
Církev v moderním věku odmítla totalitní a
bezbožecké ideologie spojené s „komunismem“ ne-
bo „socialismem“. Z druhé strany také zavrhla
v praxi „kapitalismu“ individualismus a svr-
chovaný primát tržního zákona nad lidskou prací.
Řízení hospodářství pouze prostřednictvím
centrálního plánování převrací společenské svazky
v jejich základech; řízení prostřednictvím pouhého
tržního zákona porušuje sociální spravedlnost,
protože „existuje mnoho lidských potřeb, které nemají přístup na trh“. Je nutné dávat přednost
rozumnému usměrňování obchodu a hospodářského podnikání podle správné stupnice hodnot a
vzhledem k obecnému blahu. (KKC 2425)
Ačkoli v současnosti oficiálně vymizelo otroctví, neustálá honba za maximálním ziskem roze-
vírá nůžky mezi bohatým a chudým světem. Z euro-amerického prostoru se přesouvá výroba
do zemí dřívějšího třetího světa, kde cena práce odpovídá hodnotě práce otrocké. Trpí tím
i domácí produkce, která takovýmto cenám není schopna konkurovat, jakož i kvalita zboží
a služeb.  Špatně placení pracující pak opět vyhledávají nejlacinější zboží a tím se koloběh laci-
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nosti uzavírá, či klesá ve spirále stále níže. Nemáme zde kapacitu na fundovanou ekonomickou
analýzu – všimněme si spíše morální stránky věci. Pán Ježíš říká: „Hoden je dělník své mzdy!“
(Luk 10,7) A naše země patří k té bohatší části světa. Dětem kupujeme mobilní telefony, je-
jichž součásti vyráběly jiné děti. V supermarketech si nakupujeme banány, které byly práško-
vány i s lidmi, kteří je sbírali. Nosíme šaty z  pesticidy ošetřované bavlny, kterou v drtivé vět-
šině sklízejí dělníci bez ochranných prostředků. Ti doplácejí na svou práci zdravím a často
i životem. V systému, ve kterém se pohybujeme je téměř nemožné vyhnout se strukturálně za-
kořeněnému zlu. Přesto je naší povinností aspoň v rámci možností zlepšovat stav společnosti:
chovat se ekologicky, méně konzumovat, recyklovat, kupovat fair-trade produkty atd.

Chudoba
Ačkoli se to může zdát na první pohled paradoxní, Pán Ježíš vyzdvihuje
zvláštním způsobem chudé: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je
království nebeské.“ (Mat 5,3) V tradici Církve jsou chudí „potřebnými“ –
nejen, že oni něco potřebují od dobrodinců, ale vlastně je potřebují
i dobrodinci. Jak jinak by mohli prokazovat dobrodiní? Skutky lásky jsou
výrazem sebedarování, které je způsobem bytí ve vztahu. Při obdarování
nelpíme na věci, nýbrž nám záleží na osobě – v té chvíli je nám cennější
spolu „být“, než něco „mít“. Dobrovolná chudoba je také právě výrazem
nelpění na „majetku“ a rozhodnutím se pro to podstatné – pro „bytí“. Sám
Bůh je vlastně dokonale chudý, protože naprosto „nic nemá“. On zcela

absolutně „je“. V k řesťanství se víra v božskou hodnotu chudoby zrcadlí zvláště v různých
formách mnišství. Není to pohrdání pozemskými statky – ty jsou dobré, a bez nich by Církev
nemohla plnit svou úlohu. Právě přísně chudé řády, obzvláště benediktýnské větve, způsobily
ohromný rozkvět v celé Evropě. Nejznámějším řádem, který chápe chudobu jako své největší
charisma, jsou františkáni a jejich odnože, které založil svatý František z Assisi na počátku 13.
století. Podle něho si zvolil své papežské jméno také současný Svatý otec František. Kéž by se
chudoba v tomto pojetí stala lékem dnešní doby plné chamtivosti.

jáhen Daniel

… a jáhen Daniel přidává na tomto místě ještě také vánoční šifru. je nejprve třeba roz-
luštit otázku a pak k ní v bibli najít správnou odpověď, kterou lze opět zasílat na jeho
emailovou adresu daniel.blazke@gmail.com. Úspěšným luštitelem malovaných přísloví
z dušičkového Zpravodaje byl pan Jiří Gross z Žerůtek – gratulujeme. Jednalo se o pří-
sloví o zlatém mlčení, o tmě pod svícnem, o holi na psa, o tom, že stačí, když kape, a že
ten koho vyhodíte dveřmi, přijde oknem. A zde je již vánoční šifra:

1K+3D+I2 Q2+2G H2+3P+A4+K3+1P+5Q+3D+J2+2C Xˇ2+3H+3Q+1B

U1+2G+I3+4I+F5+6T+7ˇL+R8+9N Z+1B+A2+2J+3D+O3+2K+3´D+1ˇT+D1?

K1+1L 1,5                                                                                     _ _ _ _ _ _ _
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K Vánocům patří
ryba i Rybovka…

Exercicie 2014 v Prosiměřicích:
6. – 9. 2. pro soluňáky – vede otec Marek. Téma: Radostně s Kristem
13. – 16. 2. pro muže – vede jáhen Ladislav Kinc. Téma: Radost evangelia
20. – 23. 2. pro ženy – vede jáhen Ladislav Kinc. Téma: Radost evangelia
6. – 9. 3. pro marianky malé– vede otec Marek. Téma: S Marií k Ježíši
13. – 16. 3. pro marianky starší – vede otec Marek. Téma: A nezapomeň…
20. – 23. 3. pro maminky marianek a soluňáků – vede o. Marek. Téma: Věřím každý den
3. – 6. 4. pro ženy – vede otec Milan. Téma: Hovory o víře

Začíná se vždy ve čtvrtek v 18.00, zakončení v neděli ve 14.00. S sebou: spací pytel ne-
bo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300,- Kč
(vzhledem k reálným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc).
Přihlášky na  faře  ve  Vranově n/D,  Náměstí 20,   e-mail  marek@fatym.com, telefon
515 296 384.                                                                      P. Marek Dunda a ostatní kněží

Zveme na vánoční koncerty
� V pátek 27.12. v 18 hodin bude v Těšeticích koncert cimbálové muziky Antonína

Stehlíka. Vstupné dobrovolné.
� V neděli  5.1.2014 v 16.30 v kostele v Jaroslavicích

a poté také v 19.00 v kostele v Práčích zazní
v podání sboru  Illegal chorus z Brna
Rybova vánoční mše.

Další aktuální oznamy:
♦ Jménem občanského sdružení Jaroslavičtí vinaři zveme všechny

občany na tradi ční Žehnání vína. Zahájení 27.12.2013 v 17 hod v
kostele sv. Jiljí v Jaroslaviocích. Vinaři si vezmou s sebou vzorky
vína k požehnání. K poslechu hraje cimbálová muzika Ponava, vstup
volný. Po skončení žehnání v kostele se přesuneme do Motorestu k
posezení s cimbálkou. Ještě poznámka – akce je otevřená všem, ne
jen členům spolku, taktéž vzorky vína může přinést k požehnání
kdokoli. Všichni jste zváni.

♦ V sobotu 28.12. v 18 hod se žehnání vína uskuteční také v kapli ve Vítonicích.
Po bohoslužbě bude posezení s ochutnávkou na obecním úřadě.

♦ V pátek 7.2. od 19.45 v kulturním domě v Kuchařovicích bude farní
ples přímětické farnosti. Hraje skupina Víkend Hostěradice. Vstupné
120,- Kč v předprodeji, 150,- Kč na místě. Objednávky vstupenek
v průběhu ledna na emailu ples@farnostprimetice.cz nebo na tel. 724994191.
Přivítáme také příspěvky do tomboly. Srdečně zveme!!!

♦ V neděli 2.3. v 17 hod se v kulturním domě ve Slupi uskuteční
divadelní představení komedie Dámský krejčí. Vystoupí amatérský
divadelní soubor Křemen z Troubska.

♦ O jarních prázdninách pořádá přímětický farní tým opět pobyt pro mládež na ho-
rách. Tentokrát pojedeme na faru v Malé Morávce. Je možno se hlásit u kněží pří-
mětického FATYMu, kapacita fary je omezená!



Organizace Tříkrálové sbírky:
� V sobotu 4.1. v 9.00 v Příměticích začne Tříkrálová

sbírka mší svatou a v Citonicích začne letos mší svatou
v neděli 12.1. v 8 hod.

� V Práčích a v Prosiměřicích bude sbírka v sobotu 4.1. od
9 hod, v Těšeticích tutéž sobotu od 14 hod. Sraz
koledníků je vždy u kostela.

� V Jaroslavicích bude Tříkrálová sbírka v pátek 10.1. – sraz na OÚ. Ve Slupi bychom
koledovali v sobotu 4.1. od 14 hod – sraz u fary. Ve Strachoticích budeme koledovat
v sobotu 11.1. od 9.00 – sraz u kostela.

� V Hrádku začínáme v sobotu 4.1. v 9.00 v kostele požehnáním koledníků.
Předem zveme ochotné koledníky i jejich průvodce a děkujeme za pomoc.

Ježíšku, nic jsem ti nepřinesl.
Několik dní před vánocemi navštívil Florián svého dědečka, který v zimě vyřezával fi-
gurky do betléma. Chvíli dědečka pozoroval, jak vyřezává malého pasáčka, když v tom
zpozoroval, jak postavičky ožívají. Nejen, že s nimi mohl hovořit, ale dokonce byl mezi
nimi jako jeden z pastýřů. Tak spolu přišli k betlémské jeskyni. Florián se podíval na

Ježíška a Ježíšek se podíval na něj.
Najednou zalily chlapcovy oči slzy.
„Proč pláčeš?“ zeptal se Ježíšek.
„Protože jsem ti nic nepřinesl!“ – „A já
bych od tebe tak rád něco měl!“
odpověděl Ježíšek. Tu se malý od
radosti začervenal: „Chci ti darovat
vše, co mám.“ „Přeji si od tebe dvě
věci,“ řekl Ježíšek. Chlapec mu hned
skočil do řeči: „M ůj nový kabát, mou
elektrickou železnici a tu knížku, ve
které je tolik pěkných obrázků!“ „Ne“,

říká Ježíšek, „nic z toho nepotřebuji. Proto jsem na svět nepřišel! Chci od tebe něco úpl-
ně jiného!“ „Něco jiného?“ zeptal se malý úplně překvapený. „Daruj mi svou poslední
slohovou úlohu,“ řekl Ježíšek potichu, aby ho nikdo jiný neslyšel. Florián se lekl, přišel
úplně blízko k jesličkám a říká: „Ježíši, ale učitel mi tam přece napsal ,nedostatečná‘!“ –
„Právě proto ji chci mít. Vždy mi přinášej všechno, kde je napsáno nedostatečný! Slíbíš
mi to?“ – „Ano, když si to přeješ, budu to tak dělat,“ odpověděl Florián potichu.
„Přeji si od tebe ještě i druhý dárek,“ odpovědělo Boží dítě. Chlapeček se na něj bez-
mocně podíval. „Tvůj hrneček na mléko.“ – „Ale vždyť ten jsem dnes rozbil!“ a začal
vzlykat. „Převrátil se mě. Ale je pravda, že jsem ho hodil na zem úmyslně, protože jsem
se zlobil.“ „Já vím, vždy mi dávej tvé lži, tvou trucovitost a tvá selhání a vždy mi přines
vše zlé, co jsi udělal. Vždy, když ke mně přijdeš, vždy ti znovu odpustím. Miluji tě
i s tvými slabostmi. Chci si tě přitisknout ke svému srdci a ukazovat ti cestu. Chceš to?“
malý Florián jen poslouchal, díval se a divil se. Neumíte si představit radost, jaká za-
vládla v životě tohoto chlapce od tohoto setkání. Byl už mužem, když mnozí obdivovali
jeho pokoj a veselost, se kterou zvládal i ty nejtěžší situace.

Ze slovenštiny přeložil P.Petr



Vánoční koledování v kostelích
Jak už jsme uvedli v úvodním článku, koledy patří přede-
vším do doby vánoční. Proto bychom vás všechny, zvláště

pak rodiče a prarodiče s dětmi, chtěli pozvat  ke koledování
u jesliček v našich kostelích. Můžete se zastavit během
sváteční odpolední procházky.

Kostel v Hrádku bude otevřen 25.12. od 15 do 17 hod. Kostel v Dyjákovicích 26.12. ta-
ké od 15 do 17 hod. Ve Valtrovicích bude otevřen kostel 25.12. od 15 do 16 hod.
V neděli 29.12. si můžete zazpívat koledy od 15 hodin v kostelích ve Vítonicích,
v Banticích, v Těšeticích, v Jaroslavicích a v Horním Břečkově – moc děkuji farní-
kům, kteří se ujali této služby a budou tam s hudebními nástroji přítomni. V 16 hodin se
pro koledování otevře kostel v Lukově.
V Příměticích si budete moci zakoledovat se sborem božických učitelek De melodica
v neděli 29.12. od 15:30. S tímtéž sborem si zakoledujete také v Citonicích v 17 hodin.
P. Jindřich s koledníky bude zpívat koledy v neděli 29.12. ve 14:30 hodin v kostele ve
Slupi, v 16 hodin v kapli v Podmolí a v 17 hodin v kapli v Čížově.

Dítě je požehnáním
Vánoce jsou svátky narozeného Dítěte. Znovu se nás silně dotýká
skutečnost, že každý nový lidský život je velký dar. Mnozí se
radujeme, když slyšíme, že někde čekají narození miminka. Ne
nadarmo se o ženě, která čeká dítě, říká, že je „v požehnaném
stavu“. Skutečně s každým počatým dítětem dává Bůh lidstvu
najevo, že s ním ještě počítá, že žehná této rodině a že s novým
dítětem přichází i nová naděje. Proto také moudří rodiče přijímají
každý počatý život jako velký dar a také jako šanci a úkol.
Při duchovních obnovách ve farnostech potkám i vícero početných rodin - mají pět, šest
a někdy i více dětí. Tato dříve běžná skutečnost je dnes spíše raritou a někdy členové
těchto rodin přiznávají, že jsou i zdrojem posměchu. Proč? Vždyť platí, že rodiče, kteří
mají rádi své děti, jim dopřejí více sourozenců, aby v nich později v dnešním nejistém
světě měli oporu. To samozřejmě platí, pokud je dobře vychovají ke vzájemné lásce,
úctě a spolupráci. Když pominu ty, kteří nemohou mít více dětí ze zdravotních důvodů,
tak rozhodnutí nemít více dětí, je spíše spojeno s určitým sobectvím a pocitem strachu.
Maskuje se to ale jinými slovy. Dnes těžko, kdo řekne: „Já jsem sobec, proto nechci dal-
ší děti.“ Spíš řekne: „Doba je nejistá, všechno je drahé, chci dítěti, které už mám, dopřát
vše, co mají ostatní, aby mi to jednou pak nevyčítalo.“ Říkají: „Jednám tedy zodpověd-
ně.“ A ve skutečnosti si myslím a mnozí mi to i přiznali, že jedno další dítě by ještě uži-
vili a zvládli solidně vychovat.
Je to též nejlepší investice pro budoucí stáří. Krásně mi to před pár dny řekla jedna sta-
řenka: „Cítím se strašně osamocena. Syn se oženil a je v cizině, dcera s rodinou v Praze,
škoda, že jsme neměli tehdy, když to šlo více dětí. Tenkrát jsme neměli odvahy. Dnes by
mě měl alespoň kdo navštívit...”
 Když se zamýšlíme nad narozením Ježíše, pak nám svým příkladem ukazuje, že není
podstatné kolik toho máme - vždyť se narodil ve chlévě. Podstatná je láska, s kterou je
nový život přijat. Přeji všem rodinám naší oblasti, aby v nich nechyběla ta pravá láska a
radost z každého nového života.                                                                P. Marek Dunda



...A nìco veselého pod stromeèek: ...A nìco veselého pod stromeèek: ...A nìco veselého pod stromeèek: ...A nìco veselého pod stromeèek: 

Novomanžel den po svatbě: „Dal bych si kávu, miláčku!“ „Hned, hned, už
letím, cukroušku!“ Tentýž po deseti letech:  „Dal bych si kávu, ženuško!“
„Ano? A co ti v tom brání?“

Stěžuje si host u recepce: „Vy si snad myslíte, že když jsem přijel z venkova, tak mě
můžete strčit do tak malého pokoje?“ „Uklidněte se prosím,“ odpoví recepční, to je tepr-
ve výtah.“

Dědy ve vlaku se ptá průvodčí: „Kamže, dědo?“
„Jedu na školní sraz.“ Dědo a kolik vám je let?“
„Devadesát sedm.“ „Joj, to vás tam určitě už
moc není!“ „Není. Už pátý rok tam jsem sám.“

 „Ti železniční dělníci, co dělají na těch
kolejích, jsou strašně líní,“stěžuje si jedna paní
druhé. „Proč myslíte?“ „No, kdykoliv tady
projíždím, stojí vedle kolejí a flákají se!“

Babička chová vnuka a říká dědečkovi: „To dítě nechce usnout. Nemám mu
něco zazpívat?“ „Ale, babi, nejdřív to zkus po dobrém.“

Jedou dvě kamarádky v autě a jedna povídá: „Zpomal, tady bývá policejní
radar.“  Druhá zpomalí, ale za chvíli za nimi vyrazí policejní auto a zastaví
je. „Co se děje? Já jsem přece nejela rychle!“ brání se řidička. „To máte
pravdu, madam. Tu červenou jste projela jenom třicítkou.“

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?“

 Jožo nastoupí  do autobusu a usedne do sedadla.  Za chvíli přijde starší pán a říká: „Ta-
dy sedím já.“ „Ale já jsem tu byl první.“ Ale já jsem řidič.

Toto 69. číslo farního zpravodaje vydal Farní tým Vranov n.D. ve složení: P. Marek Dunda (mobil: 731402742), moderá-
tor týmu, farář ve Vranově, Štítarech, Lančově, Olbramkostele, P. Milan Plíšek (mobil: 723693455), farář ve Starém Petří-
ně, Šafově, Stálkách a Korolupech, Lubnici, Bítově a Chvalaticích, P. Jan Richter (mobil: 731402743) farář ve Vratěníně a
otec jáhen František Řezníček - adresa FATYM VRANOV, Řk. farnost Vranov nad Dyjí 20, PSČ 671 03, e-mail: vra-
nov@fatym.com, tel. 515296384; tel. Štítary 515291519
a Farní tým Přímětice ve složení P. Jindřich Čoupek (mobil: 731402652), moderátor týmu, farář v Prosiměřicích, Práčích
a Těšeticích, Horním Břečkově a Lukově, Jaroslavicích, Slupi a Strachoticích, P. Pavel Sobotka (mobil: 731402650), farář
v Příměticích, Citonicích, Dyjákovicích, Hrádku a Valtrovicích, kaplan P. Petr Václavek (mobil 731402613) a jáhen Daniel
Blažke (mobil 736510847) - adresa FATYM PŘÍMĚTICE, Řk. farnost Přímětice 18, 669 04 Znojmo, e-mail:
primetice@fatym.com.
Vyšlo v říjnu 2013. Náklad 7030 výtisků (z toho 1000 je verze pro naši adoptivní farnost Jeníkov). Příští vydání (již sedm-
desáté) je plánováno jako velikonoční a vyjde, dá-li Bůh, v dubnu 2014. Vytiskl A.M.I.M.S. - Apostolatus Mariae Immacu-
latae Matris Spei (česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje). Rozdáváno do každé domácnosti v našich
farnostech. Text zpravodaje se nachází i na našich internetových stranách www.fatym.com.
Pro vlastní potřebu      Internet: www.fatym.com   (doporu čujeme i naši televizi www.TV-MIS.cz)       Neprodejné


