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DUCHOVNÍ SLOVO: 

Milí farníci, od září prožívám jeden „advent“ (tedy „příchod“) na vlastní kůži. 

Přišel jsem do Vaší farnosti z Říma. Byla  

to pořádná změna. A přestože jsem musel 

opustit spoustu dobrých přátel a úžasných 

míst, musím říct, že je to změna krásná. 
Mnozí z Vás mi říkali, že se za mě modlili, 

ještě než jsem přijel a než mě poznali. 

Připravili jste mi krásný příchod. Chtěl bych 

Vám za to poděkovat. Necítím se tu jen jako 

host, ale čím dál víc jsem tu doma.   

Byl bych moc rád, kdybychom totéž udělali pro Krista. Připravit Kristu 

hezký pokoj pro hosty by bylo málo. Ježíš nemá být hostem. Ježíše nemáme 

jen  

tu a tam pouštět do svého života. Má u nás být doma.  

Náš patron svatý Jan Křtitel opakuje po proroku Izajášovi: „Připravte cestu 

Páně, urovnejte mu stezky!“ Neříká jen: „Připravte cestu Pánu!“, ale 

„připravte cestu Páně!“ To je velký rozdíl. Asi jako kdyby někdo řekl: 

„Připravte cestu Matce Tereze“ anebo „připravte cestu Matky Terezy.“ 

Nejsme turistická agentura pro návštěvníky. Máme připravit nejen cestu 

Bohu, ale také cestu Boží. Celý náš život, naše vztahy, náš způsob jednání 

mají odrážet Boží přítomnost. 

Modleme se za ty, kdo opravdu potřebují příchod Božího světla, kdo jsou 

sami a kdo trpí. Zvlášť za všechny, kdo bydlí v naší farnosti a mají těžký 

život. Najděme si v adventu jednoho člověka ze Slušovic, Březové, Hrobic, 

Neubuze nebo Veselé, který potřebuje Boží Příchod. Hledejme mezi těmi, 

kdo do kostela nechodí nebo Boha neznají. Tak připravíme nejen cestu 

Pánu, ale také cestu Páně a skutečně Boží Vánoce.  

Ze srdce žehnám do adventní doby Vám všem!  

o. Lukáš 



INFORMACE ZE ŽIVOTA FARNOSTI: 

• Synodní proces 

Papež František nás vyzval, abychom promluvili o našem pohledu na 

církev a společně hledali cesty, jak odpovědět na problémy dnešních lidí. 

Ve farnosti se schází více než 70 lidí v osmi skupinkách, kde se třikrát 

setkají, aby se modlili k Duchu Svatému a společně si naslouchali. Hlavní 

myšlenky, které vyplynou z dialogu ve skupinkách odešleme na 

arcibiskupství a pak svatému otci do Říma. Pokud by se ještě někdo rád 

přidal, ozvěte se Marušce Ulrichové (777881930).  

• Farní Klub pro děti  

Do odvolání nebude z důvodu zdravotní situace otevřený Farní klub. 

Páteční mše pro děti ale zůstává. Scholička se sejde na faře v 18:00  

a ministranti po 18:00 hodině v sakristii. Děti musí mít s sebou roušku 

nebo respirátor. Nácvik dětského divadla na Vánoce bude pokračovat. 

Konkrétní informace dostanou rodiče přímo.  

• Opravy fary 

∙ V listopadu se udělaly nové podlahy ve dvou pokojích v patře. Máme 

zde pokoj pro hosty, kde se také schází scholička, a pingpongovou 

místnost. 

∙ Pokračujeme s opravou koupelny v přízemí. Je připravená voda  

a odpady. V koupelně také přibude sprchový kout a toaleta. 

∙ Výhledově chceme rekonstruovat toaletu u zadního vchodu do fary. 

 

KALENDÁŘ FARNOSTI V ADVENTU: 

• 28.11. 17:00 Požehnání světelného betléma a vánoční zoo na 

Veselé. 

• O čtvrtcích 2., 9. a 16.12. jste zváni na tři adventní večery. Po mši 

sv. bude následovat krátká promluva o Ježíši, který je Cestou, Pravdou  

a Životem. Promluvy povede o. Petr Káňa a o. Kamil Obr. Večery budou  

i pro ty, kdo do kostela pravidelně nechodí. Pozvěte své přátele, kteří 

hledají směr a smysl, pravdu a povzbuzení ve své životní situaci. Při 

přímluvné modlitbě budeme prosit o Boží dotek v našem životě. 

• V pátek 3.12. bude adorační den naší farnosti, kdy se také jako 

farnost modlíme za bohoslovce: zahájení v 8:00, ukončení svátostným 

požehnáním přede mší sv. 



• Každou sobotu v adventu v 6:45 budou 

rorátní mše sv. s adventní aktivitou pro 

děti. Děti ať si připraví lampičky, které 

poneseme v průvodu na začátku mše sv.  

• Druhou neděli adventní 5.12. bude 

sloužit mše sv. v našem kostele novokněz 

o. Dominik Kovář, kaplan v Holešově. 

Po ranní i hrubé mši sv. bude udělovat 

novokněžské požehnání. 

• O druhé neděli adventní si také po mších sv. budete moc před kostelem 

koupit vína z Arcibiskupských sklepů. 20% z výtěžku obdrží farnost.   

• O víkendu 17.-19.12. připravujeme předvánoční přespání na faře 

pro děti z prvního stupně. Pokud to epidemiologická situace dovolí, akci 

potvrdíme a doplníme přesné informace. 

• V sobotu 18.12. bude od 10:00 do 11:30 příležitost 

k předvánoční svátosti smíření. Přijedou tři zpovědníci z okolních 

farností.   

• 18.12. v 18:00 jste také zváni na tradiční Adventní koncert 

chrámového sboru s orchestrem. Zazní Gloria od A. Vivaldiho a Česká 

mše vánoční „Hej Mistře!“ od Jakuba Jana Ryby. 

• Na čtvrtek 23.12. navečer si pro Vás děti z naší farnosti připravují 

adventní divadlo: V Betlémě není místo.  

• Vánoční pořad bohoslužeb:  

∙ 24.12. v 15:00 Vánoční mše sv. pro děti, 22:00 vigilie Narození Páně. 

∙ 25.12. Slavnost Narození Páně: mše sv. v 7:30 a 9:30. 

∙ 26.12. Svátek Svaté Rodiny: mše sv. v 7:30 a 9:30 (mše sv. s obnovou 

 manželských slibů). 

Změna vyhrazena. 

 

KONTAKTY: 

Farnost Narození sv. Jana Křtitele, Hřbitovní 26, Slušovice 76315 

www.farnostslusovice.cz, tel. 731402100, e-mail: faslusovice@ado.cz 

P. Lukáš Jambor, administrátor farnosti 

 



POVZBUZENÍ: ČTYŘI SVÍCE 

Na adventním věnci už hořely čtyři svíce. Bylo takové ticho, že jsme mohli 

slyšet, co si spolu povídají. První svíce si povzdechla: „Jmenuji se Pokoj. Mé 

světlo sice září, ale lidé, zdá se, stejně žádný pokoj nepotřebují. Spěchají, 

přehlížejí jeden druhého, hádají se a vedou války. Nenávist a pýcha je silnější 

než pokoj a odpuštění.“ A její světlo pomalu sláblo, až docela zhaslo. 

Druhá svíce zablikala a řekla: „Jmenuji se Víra. Myslím, že svítím zbytečně. 

Vždyť tolik lidí už o Bohu nic neví a jejich víra pohasla. Hledají své štěstí 

jinak a jinde a více věří věcem, které si koupí, nebo sami sobě. Tak proč 

mám hořet?“ A když místností zavanul průvan, zhasla. 

Tiše a smutně 

promluvila také třetí 

svíce: „Jmenuji se 

Láska. Už nemám 

sílu hořet dál. Lidé mě 

odložili, aby lépe 

viděli sami sebe a ne 

toho, koho by mohli 

mít rádi. Jejich láska je 

pryč.“ A svíce se 

naposledy zachvěla  

a také zhasla. 

Vtom vešlo do 

místnosti dítě, 

uvidělo svíce a řeklo: 

„Ale vy přece musíte 

hořet!“ Tu promluvila 

čtvrtá svíce a řekla: 

„Neboj se! Dokud 

hořím já, můžeme 

ostatní svíce ještě 

zapálit. Jmenuji se 

Naděje.“ 

A dítě vzalo zápalku  

a zapálilo od té svíce 

všechny ostatní. 

PRO DĚTI:  

Svatý Mikuláš byl biskupem v městě Myra v Malé 

Asii. Snažil se pomáhat všem potřebným. Vypráví se 

o něm mnoho neuvěřitelných příběhů. I když 

některé z nich jsou legendami, přesto víme jistě, že 

v jeho srdci a jeho životě se odrážela … (viz tajenka). 

 

 

 


