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FARNÍ ZPRAVODAJ 
MORAVANY, ŽELEŠICE 

 

 listopad – prosinec 2022             

Číslo 26 
  

Uvnitř najdete: Z farnosti, pro děti, G.J.Mendel 

Úvodní slovo 
 
„Máme rozněcovat velký oheň.“  
Milí farníci, Pán nás chce opět obdařit svými duchovními dary, proto nám 
nabízí další advent a další Vánoce. Jak tušíme, jde především o radostné 
setkání s ním v Božím slově a liturgii církve. Neznamená to však, že ho 
nezajímají naše hmotné starosti, ale chce nás v tomto čase opět vést k 
tomu, aby věcem bylo dáno správné pořadí. „Hledejte nejprve Boží 
království, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33) 
Proto se můžeme před Pánem ptát sami sebe: Na co spoléhám ve svém 
životě? Co dávám na první místo? Čemu důvěřuji? K čemu se hlásím? Co 
mě přitahuje? Za čím jdu? Co poslouchám? Na co se dívám v televizi? 
Odpověď na tyto otázky je nesmírně důležitá. Protože když o tom 
nepřemýšlíme, můžeme se v dnešní době ocitnout někde úplně jinde, než 
bychom chtěli. Můžeme se v určitou chvíli přestat orientovat na své cestě 
životem a někdo jiný bude určovat její směr.   
Moudří lidé říkají, že dnes žijeme jako v mlze. I když se v mlze rozsvítí 
světlo, stejně se člověk na cestě jen těžce orientuje. A zdá se, že v takové 
mlze hodnot dnes skutečně žijeme. Mnozí křesťané už přestali rozeznávat, 
kde je pravda a kde lež. Společnost, ve které dnes žijeme, se dá přirovnat 
k vlaku, který neustále zrychluje. A jako by ho už řídil někdo jiný než my. 
Ten vlak nabral obrovskou rychlost. Rychlé změny, které se odehrávají 
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v moderních technologiích, v medicíně, v informatice, v biologii a v 
poslední době i ve světě globální politiky, bezpečnosti či ekologie, už ani 
nejsme schopni vnímat.  
Nevíme kam to všechno směřuje. Nevíme, co bude zítra. Už nejsme 
schopni rozpoznat, v jakém bodu se vlastně dnes lidstvo nachází. Je těžké 
dnes říci, jak bude vypadat náš svět nikoli za sto let, ale za pouhých deset 
let. Zamysleme se proto, co nám Bůh chce tímto říci. Modleme se k Duchu 
svatému, rozlišujme duchy, čtěme Boží slovo, žijme opravdu v Boží 
blízkosti a buďme opatrní v tom, čemu nasloucháme a za čím jdeme. 
Největší silou dnešní doby jsou média. Televize a internet formuje myšlení 
mnoha lidí ve větší míře, než tuší.  
A co mohou dělat křesťané? – ti, kteří našli jinou alternativu života a 
odhalili ještě jiný rozměr než pouze ten, který běžně nabízí dnešní svět? 
Někdo řekl, že „Máme rozněcovat velký oheň.“  A myslel tím velký oheň 
našeho autentického křesťanského života. Máme dávat najevo, že jsme 
tady! Nesmíme zalézat za kamna a hledat jen vlastní prospěch a pohodlí. 
Jsme zodpovědni za evangelizaci světa kolem nás, za spásu druhých, 
zejména našich nejbližších.    
Máme zapalovat oheň malých společenství ve farnosti, kde se žije 
opravdová víra, kde se lidé znají a podporují ve víře. Nesmírně důležitá je 
také společná modlitba v rodinách, společná četba Božího slova a sdílení 
toho slova mezi sebou. Křesťané se dnes musí sjednotit, a to mnohem více 
než dosud. Protože možná zanedlouho bude křesťanství jen tam, kde 
vzniknou živé komunity a v kterých budou Boží slovo a eucharistie ve velké 
úctě.  
Prožíváme ještě advent a zanedlouho přijdou svátky Narození Páně. 
Narodí se Pán i v naších srdcích? Bůh se nerodí „na povrchu“, ale uvnitř. 
Nikdo, kdo žije duchovní život povrchně, se s Bohem nesetká. „Vypluj, 
zajeď na hlubinu!“ (Lk 5,4) – říká Pán Ježíš Petrovi. I my jsme pozváni ke 
zkoumání svého srdce, k hledání živého Boha, k znovuoživení Ježíšovy 
adventní výzvy v nás: „Bděte!“ Bděte, aby vás ten vlak dnešního světa 
nezavezl, kam nechcete!  
Požehnané vánoční svátky přeje a modlí se za vás o. Mariusz. 
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Co se dělo, děje a bude dít: 
 
➢ Tříkrálové koledování 7.1.2023 v Moravanech a Želešicích 
V Bibli nalezneme krátkou zvěst o Třech králích v evangeliu svatého 
Matouše. Kapitola druhá pojednává o mudrcích z dálného východu, kteří 
vedeni hvězdou přinesli narozenému Spasiteli zlato, kadidlo a myrhu. 
Označení králové se objevuje až v 6. století. Jména Kašpar, Melichar a 
Baltazar jsou s nimi spojována až v lidových vyprávěních o století později. 
Nejstarší král Kašpar z Persie podle legendy přináší darem Ježíšovi zlato. 
Zlato bylo kovem symbolizujícím moc a bohatství. Prostřední indický král 
Melichar v rukou drží symbol modlitby - kadidlo (vonná směs pryskyřic 
zejména z kmene kadidlovníku), které sloužilo k vykuřování obydlí. 
Používá se často při různých náboženských obřadech i při meditacích. 
Poslední v řadě přichází král Etiopie Baltazar s černou tváří, který nese 
myrhu. Myrha je černohnědá pryskyřice. Byla používána jako vonná a 
balzamovací mast a byla uchovávána v kadidle. Pro své léčivé účinky byla 
dražší než zlato 
V letošním roce opět vyjdou koledníci také v Moravanech a přijmou 
požehnání od otce Mariusze v sobotu 7.1.2023 v 10 hodin v kostele sv. 
Václava. V neděli 8.1.2023 bude v 9 hodin v Moravanech sloužena mše 
svatá za všechny koledníky a ty, kteří je doprovází a také za všechny, 
které navštíví. Budeme společně svolávat Boží požehnání pro naši obec 
– vyprošovat větší dobro, než jaké jsme schopni lidsky dát. 
Při misijní neděli otec Mariusz odpovídal na otázky paní „novinářky Míši“, 
která se ho také zeptala: „Otče Mariuszi, a kdo vlastně může být 
misionářem?“ A otec odpověděl: „Každý z nás.“ A tak i my všichni můžeme 
v těchto dnech vyjít ze svého společenství a přimlouvat se s láskou za 
druhé. I za ty, kteří si to z našeho pohledu vůbec nezaslouží. A tak se na 
Vás obracím s prosbou – na vás farníky i na všechny, kterým se do rukou 
dostane tento zpravodaj. Modleme se a žehnejme této obci, jejímu 
vedení, kéž na nás všech spočine Boží požehnání. Připojuji Vám laskavé 
pozvání ke chvíli zastavení a ztišení se při adoraci. Je z knihy IN SINU JESU 
(V tichu před Pánem) a jemně nám připomíná, že si nevystačíme jenom 
s lidským snažením. 
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 „Čas strávený v mé přítomnosti obměkčuje srdce a činí je otevřeným pro 
lásku, jež vyzařuje z mého eucharistického Srdce. Daruj mi oběť svého 
času v mé přítomnosti a já ti daruji všechno ostatní, dokonce i to, co se 
ti zdá nemožné. Když se klaníš před mou eucharistickou Tváří, nejsi 
nečinný. Pracuješ způsobem daleko účinnějším nad každé lidské 
snažení.“ 
Každou středu po mši svaté a také každou sobotu od 20h do 21h můžeme 
přinést oběť svého času a nechat se obdarovat samotným Králem Králů. 
Vánoční svátky v nás probouzejí ryzí lidskost, tak věřím, že i v letošním 
roce se najdou malí koledníci i jejich doprovod a vyjdou ze svých domovů 
k druhým lidem. Vždyť pravá láska šetří slovy… pravá láska se projevuje 
skutky……                                                  

(Oldřiška Langášková) 

 
➢ Farní kavárna 
S myšlenkou setkat se ve farnosti i jinak než v kostele, jsme přišli při 
povídání si o synodě, kterou papež František zahájil již v říjnu 2021. „Cílem 
synody je dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, 
rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému 
úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude 
osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“ (Přípravný dokument, 
32) 
Dodáme k tomu ještě jedno: a nebát se…zapojit, ať už při organizování, 
úklidem na faře, pečením buchty nebo koláče, anebo „jen“ přijít, vypít si 
kávu, čaj, poznat toho člověka, tu rodinu, vedle které sedím při mši svaté. 
Dveře fary jsou otevřeny všem: mladým i starým. 
Kavárnu otevíráme jednou do měsíce, a to vždy po dětské mši od 10:00 do 
12:00. Těšíme se na nové společenství, které má otevřené srdce a miluje 
vůni kávy.  
Pokojný Advent a požehnané Vánoce přeje Marie Ogórek a Ludmila 
Mášová.   
 
 
 



5 
 

➢ Mary´s Meals 
Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu 
dítěti 
Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na 
dárek, který udělá radost všem lidem dobré vůle, a navíc reálně mění 
lidské životy. Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt 
milionu dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich 
vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To 
přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. Letos o Vánocích 
se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů u 
vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý 
školní rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického 
poukazu na e-shopu hnutí Mary´s Meals zde: 
https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/ 
případně navštivte: www.mistouvanocnihostolu.cz 
 
➢ Setkání prvokomunikantů 
Ve čtvrtek 6. října se děti vydaly na setkání prvokomunikantů s otcem 
biskupem Pavlem Konzbulem, které se konalo na Petrově. Kromě mše 
svaté mohly děti poznat různé svaté, plnit úkoly a prozkoumat zákoutí 
Petrova. Co se jim líbilo nejvíc? 
 
Jaké stanoviště se ti nejvíc líbilo? 
Jenda: Když jsme šli na věž. 
Honza: Vyhlídka z věže. 
Adam: Pečení hostií. 
Bea: Nejvíc se mi líbilo vylézt na věž Petrova. 
Eliška: Nejlepší stanoviště byla prohlídka věží Petrova. 
Áďa: Nejlepší stanoviště pro mě bylo pečení hostií. 
Matyáš: Setkání s biskupem.  
 
Co se ti líbilo nejvíc? 
J: Že jsem tam byl s kamarády. 
A: Jídlo. 

https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/
http://www.mistouvanocnihostolu.cz/
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B: Ze všeho nejvíc se mi líbilo zpívání na mši. 
E: Nejvíce se mi líbily hry a že jsme tam mohli být všichni spolu. 
Á: Nejvíc se mi líbilo, že jsme mohli vidět biskupa. 
M: Že jsme tam byli spolu.  
 
Co mohlo být lepší? 
E, Á: Bylo škoda, že jsme nestihli všechny stanoviště. 
B: Na Petrově bylo moc dětí. 
M: Bylo tam moc dětí. 
 
Jaké svaté jsi tam mohl/a potkat? 
Eliška: Například sv. Ludmilu. 
Bea: Martina Středu. 
Á: Sv. Václava. 
H: Jana Nepomuckého. 
M: Nejvíc se mi líbil bl. Carlo Acutis, protože byl jinej než ostatní. 

(Matyáš a Markéta Korgerovi) 
 

➢ Vánoční jarmark 
18.12. po mši sv. v Moravanech – výtěžek bude věnován na hnutí Mary´s 
Meals 
 

➢ Betlémské světlo 
Bude k dispozici v moravanském kostele 23.12 od 17.30 do 18-30 a 
24.12. při dětské mši sv. od 15:30 
 

➢ Vánoční koncert 
26.12. v moravanském kostele v 19:00 
 

➢ Farní ples 2023 
Farní ples se uskuteční 21.1.2023 v Nebovidech 
 

➢ Pouť rodin Osová Bítýška 
Pouť rodin z Osové Bítýšky do Křižanova a zpět, od 12.5.-14.5.2023 
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➢ První sv. přijímání 
K prvnímu svatému přijímání přistoupí děti 11.6.2023 v kostele v 
Moravanech 
 
➢ Farní tábor pro děti 
Farní tábor pro děti v termínu 20.-27.8.2023 v Heřmanově  
 
➢ Návštěva nemocných 
O. Mariusz na žádost může navštívit nemocné ve farnosti. V případě 
zaneprázdněnosti lze požádat i akolytu.  
 
 

Významná osobnost 
 

Gregor Johann Mendel – (1822 – 1884) kněz, 
který se stal otcem genetiky 
Gregor Johann Mendel nedokončil univerzitní 
vzdělání a z přírodopisu propadl. Nicméně 
popsal základní zákony dědičnosti. Svou prací 
předběhl dobu, ale za svého života se uznání 
bohužel nedočkal. Výsledky jeho výzkumů byly 
objeveny a pochopeny až 16 let po jeho smrti. 

Asi každý z nás zná Gregora Mendela, který v Brně dlouhá léta působil a 
na jeho památku zde máme Mendlovo náměstí, kde se nachází i velmi 
zajímavé muzeum Mendelianum věnované jeho práci a památce. Toto 
interaktivní muzeum a centrum G. J. Mendela je lokalizované v 
autentických prostorách Mendelovy vědecké společnosti. Mendelova 
univerzita, která je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením 
v českých zemích. V Brně se také každý rok koná velmi zajímavý festival 
Mendel Festival (Mendelje.cz), který si v letos právě připomínal 200 let od 
narození p. Mendela. Festival jsme už několikrát s dětma navštívili 
Program je vždy velmi pestrý a často i netradiční. Určitě doporučuji všem 
navštívit v příštím roce, kdy se bude konat mezi 22.-23.7.2023. Po Johannu 

https://www.mendelje.cz/
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Gregorovi Mendelovi je pojmenovaná první česká vědecká stanice v 
Antarktidě a jeho jméno nese i jeden z kráterů na Měsíci. 
Ale kdo byl vlastně Gregor Johann Mendel? Mendel se narodil 22. 
července 1822 v Hynčicích v blízkosti Kravař na Hlučínsku. V této oblasti se 
vždy míchaly české, polské a německé vlivy. Jeho matka Rosina byla 
Němka, otec Anton z poloviny Čech, z poloviny Němec. Jako drobní rolníci 
byli Mendelovi zcela závislí na úrodě, a ne vždy se jim dostávalo dostatku 
peněz. Přesto se Mendelovi snažili nadaného syna podporovat ve studiu.  
Mendel navštěvoval piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Poté byl 
přijat na opavské gymnázium, kdy si už přivydělával jako soukromý učitel. 
Na gymnáziu maturoval v roce 1840 jako jeden z nejlepších ve třídě. 
Nicméně v této době se jeho otec zotavoval po těžkém úrazu, a proto bylo 
v plánu, že jako jediný syn hospodářství převezme. 
Mladý absolvent gymnázia měl ale jiné představy, lákala ho věda a 
výzkum. Naštěstí mu pomohla jeho sestra Theresia, která se částečně 
vzdala svého věna, aby mohl pokračovat ve studiu na Filozofické fakultě 
univerzity v Olomouci. Statek tedy zůstal v rukou jeho sestry a jejího 
manžela Leopolda Schindlera. Mendel nikdy nezapomněl na jejich pomoc 
a jejich synům později platil studia. 
Díky nedostatečným finančním prostředkům a velkému psychickému 
vypětí se nakonec Mendel dostal do Augustiánského kláštera. V roce 1843 
se stal novicem, „…aby se zbavil trpkých starostí o výživu…“ a přijal řeholní 
jméno Gregor (Řehoř). 
Kromě materiálního zázemí mu církev poskytla i možnost vzdělávání. 
Studoval teologii v Brně a docházel i na přednášky z ekonomie, vinařství 
a ovocnářství, kde se učil i šlechtění zvířat a rostlin. 
Po vysvěcení v roce 1847 nejprve sloužil jako duchovní v nemocnici. Jeho 
nadřízený opat Cyril František Napp brzy zjistil, že mladý farář preferuje 
vědu nad duchovní službou. Doporučil mu, aby se ucházel o místo učitele 
přírodopisu a fyziky na gymnáziu. Musel proto složit z těchto oborů 
univerzitní zkoušky na Vídeňské univerzitě, ale neuspěl. Po zbytek své 
pedagogické kariéry zůstal pouze „suplujícím“ učitelem. 
Mendela nejvíce zajímalo křížení rostlin, kde experimentoval hlavně 
s hrachem, a mezi roky 1856 - 1862 vypěstoval a sledoval asi 28 000 rostlin 
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hrachu. Základní pravidla dědičnosti formuloval v roce 1865 na půdě 
Přírodovědného spolku v Brně, kde byl i sám členem. Prezentoval analýzu 
šlechtění genetického křížení hrachu setého a sledování jeho potomstva, 
kdy si všiml určitých pravidelností při křížení. Mendelovy tři zákony o 
dědičnosti se později staly základem genetiky. 
Jediné pocty z odborných kruhů za jeho života se mu dostalo v roce 1869, 
kdy byl zvolen místopředsedou Přírodovědného spolku v Brně. To se 
událo až po smrti opata Nappa, na jehož místo Mendel v roce 1868 
nastoupil. Funkce opata Augustiánského řádu s sebou nesla jistou vážnost 
nejen v Brně, ale i v rámci celého rakousko-uherského císařství. 
Ve své nové funkci opata už neměl tolik času na svou vědeckou činnost, 
tak se začal věnovat dalšímu koníčku, a to včelařství. Stal se i 
místopředsedou Brněnského včelařského svazu. V roce 1871 si nechal 
postavit malý včelín a zkoušel kontrolovaně křížit včely. Bohužel mu 
včelstvo onemocnělo a vymřelo, takže pokusy v této oblasti nedokončil. 
Také ho zajímalo sledování počasí, kdy pomohl založení Rakouské 
společnosti pro meteorologii. 
Posledních deset let svého života vedl vyčerpávající spory s rakousko-
uherskými úřady kvůli neoprávněné dani z církevního majetku. Mendel 
zemřel ve věku 61 let, a to 6. ledna 1884 na zánět ledvin. Rekviem na 
pohřebním obřadu dirigoval Leoš Janáček. 
Po Mendelově smrti se výsledkům jeho objevů v oblasti genetiky dlouho 
nevěnovala žádná pozornost. Význam jeho studií byl uznán až v roce 1900, 
kdy botanici Hugo de Vries, Carl Correns a Erich Tschermak-Seysenegg 
nezávisle na sobě provedli podobné experimenty a získali shodné 
výsledky jako Mendel.  
Jak říká Marek Vácha „Zakladatelé moderní biologie jsou dva. Já bych řekl 
přesně v tomto pořadí – Gregor Johann Mendel a Charles Darwin. Já si 
cením Mendela ještě více než Darwina.“  
Myslím, že i z mnoha výše uvedených důvodů, je potřeba si život a práci 
Mendela připomínat… 

(Lucie Kaňovská) 
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Adorace 
 
Milujeme-li někoho, toužíme po setkání s ním.  S Bohem by to mělo být 
stejné, pokud chceme říci, že s ním máme osobní a živý vztah, že ho máme 
rádi. Možná právě doba adventní je vhodná k tomu, prozkoumat svůj 
skutečný vztah k Bohu a případně prožít opravdové obrácení, ke kterému 
tak naléhavě vybízí Jan Křtitel v textech 2. neděle adventní. 
Možná jsme to někteří ještě nikdy nezkusili – pobýt s Bohem tváří v tvář 
mimo mši svatou. Pokud věříme ve skutečnou přítomnost Ježíšovu 
v Eucharistii pod způsobou chleba, je s podivem, že tak málo  
vyhledáváme a využíváme možnosti k adoraci. Protože chvíle prožité 
v blízkosti Nejsvětější Svátosti by mohly být tím nejkrásnějším časem, 
stráveným v blízkosti nejlepšího přítele, který nám naslouchá, rozumí a 
chceme-li naslouchat i my, k nám laskavě a nevtíravě promlouvá … 
Předkládám Vám článek, který vystihuje snad všechny aspekty, které se 
k tomuto tématu pojí.  
 

 
 
Deset překvapení při adoraci 
 
Eucharistie je podle katolického katechismu zdrojem a vrcholem celého 
křesťanského života. Najít si čas na adoraci nebývá vždy snadné. Pokud se 
nám to podaří, pak pravidelná adorace může mít překvapující důsledky. 
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„Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: 
„Vezměte. To je mé tělo.“                                                                                            
Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl 
jim: „To je má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za všechny.“  
(Mk 14,22–24)  
Praxe vnitřního růstu je v dnešní kultuře velmi podhodnocena; často je 
vnímána jen jako ztráta času nebo něco, co k nám přišlo od nemoderních 
předků. Obvykle se usuzuje, že cenu mají pouze věci vnější nebo 
hmatatelné. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi (hmotná a 
duchovní) spočívá v tom, že pokrok ve vnější oblasti zůstává vždy vně nás. 
Přinese nám jisté pozitivní dojmy, ale vždy je spojen s nestálostí a 
pomíjivostí. Vnitřní pokrok naopak znamená, že se proměňujeme my sami.                                                                                                      
Čas, který věnujeme s otevřeným srdcem adoraci, vás může překvapit 
těmito deseti způsoby:  
 
1. Rozvine se váš smysl pro úžas a údiv 
Atmosféře ticha v kapli nebo kostele se nic nevyrovná a všechno 
dohromady nám to má pomoci pochopit podstatu adorace. Jsme skutečně 
před Ježíšem Kristem, jeho tělem, krví, duší a božstvím.  Čím více se noříme 
do tohoto ticha před Nejsvětější Svátostí, tím více si uvědomujeme, že naší 
reakcí může být jedině údiv a úžas nad velikostí našeho Boha. 
 
 2. Zakusíte pokoj v ostatních oblastech svého života 
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám,” říká nám Ježíš (Jan 
14,27). Vnější pokoj, který při adoraci zažíváme (ticho a klid), nás zasahuje 
mnohem hlouběji. Vede k vnitřnímu pokoji, který ovlivňuje všechny oblasti 
našeho života. Ne že by pak všechno v našem životě bylo dokonalé a bez 
utrpení, ale Kristův pokoj nám dá jasné vědomí, že životní bouře nás 
nezničí. 
 
 3. Uvidíte dále 
Ježíš nám ukládá, abychom se milovali navzájem tak, jak „on miloval nás“ 
(Jan 13,34). Když trávíme čas při adoraci, spojujeme se s celým světem – 
vždyť jsme přece před Stvořitelem všech věcí! Když delší čas chválíme a 
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uctíváme Boha, pak můžeme vidět i za hranice našich vlastních zájmů a 
zahlédnout potřeby druhých a také světa, v němž žijeme. 
 
 4. Občas se budete nudit 
Přijdou období, kdy nám adorace vůbec nebude připadat úžasná. Budete 
rozptylováni i hlasitějším dechem člověka vedle v lavici, vaše mysl se začne 
toulat. Možná jste kdysi na počátku při adoraci měli tak nádherné pocity! 
Pravidelná adorace se však koná v rytmu každodenního života, a proto 
ztrácíme smysl pro její výjimečnost. Tím se však nesnižuje její hodnota; ani 
se nepopírá, čím adorace ve skutečnosti je. Naše víra je více než pocity a 
Bůh v nás působí stále. V tom je právě krása vtělení – Bůh se stal člověkem, 
vstoupil do všech našich stresů, strachů, problémů – ano, včetně nudy. 
Vězte, že i jediná hodina adorace, strávená neustálým navracením se k 
Pánu každých pár minut, když se naše mysl vzdaluje, je přesto tím 
nejlepším darem, který Bohu můžete dát – svůj čas a svou společnost. 
 
 5. Prožijete nové nadšení z adorace 
Čím déle při adoraci objevujete, že Bůh je Bohem, který vás miluje a touží   
s vámi být, tím více budete skutečně chtít jít na adoraci. Pokud vám někdy 
adorace připadala jako zadaný úkol, můžete se nyní těšit, až na ní zase 
budete! Adorace je návyková ne díky tomu, co při ní můžeme získat pro 
sebe, ale protože jsme k adoraci byli stvořeni. I při mši svaté říkáme, že je 
„důstojné a spravedlivé“, abychom Bohu vždycky a všude vzdávali díky! 
Adorace je vepsána do našich srdcí a „naše srdce je nepokojné, dokud 
nespočine v Něm“! (Díky, svatý Augustine!) 
 
6. Do vašeho života vstoupí milost 
Je úžasné, jak prosté rozhodnutí k pravidelné, byť i krátké adoraci, 
promění celý náš život. Ten moment, kdy jste byli vědomě v Boží 
přítomnosti v sobě můžete nést ještě dlouho poté, co jste odešli z kaple 
nebo kostela.  Jeho milost nás provází v každém okamžiku, zejména ve 
chvílích pokušení. Když budeme věnovat více času adoraci, pak snadněji 
překonáme pokušení. Někdy to zažijeme velmi zřetelně. 
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 7. Uvědomíte si, jakého štěstí se vám dostává  
Jestliže máte k adoraci tak snadný přístup, že tam totiž dojedete autem 
anebo to dokonce máte ke kostelu kousek pěšky, pak poznáte, do jaké 
míry tuto možnost považujete za samozřejmost. Jsou lidé, kteří by velmi 
rádi strávili při adoraci čas s Ježíšem, ale nemohou se hnout z domova, 
jsou nemocní anebo zcela zaneprázdněni péčí o děti. Pak jsou na světě 
také ti, kteří pro Eucharistii riskují svůj život v místech, kde jsou pro svou 
víru pronásledováni. Když pomyslíte na ty, kteří chodí pěšky několik hodin 
nebo i dní, aby mohli být s Ježíšem ve svátosti, dojde vám, že máme veliký 
dar. Tím je už jen to, že se můžeme svobodně modlit, nebo že máme 
kněze, který nám uděluje svátosti. 
 
 8. Poznáte Boží smysl pro humor 
Čím více jste schopní sedět a nechat Boha mluvit k vám (místo toho, 
abychom se snažili všechen svůj čas v tichu mluvit k Němu), objevíte, že 
Bůh má opravdu smysl pro humor. On má rád dobrý vtip a může se stát, 
že se společně s Ním budete chtít smát nahlas. Možná to zní překvapivě, 
ale cožpak nejlepší pozemští otcové neprojevují svou lásku také srdečným 
dobrým humorem 
 
 9. Budete chtít častěji přistupovat ke svátosti smíření 
Může to znít strašidelně, ale ve skutečnosti to takové není. Svátost smíření 
nám dovoluje zažít mocný a nekonečný oceán Božího milosrdenství. Jeho 
milosrdenství pohlcuje všechny naše hříchy a obdarovává nás skutečnou 
svobodou, svobodou beze strachu, abychom dokázali skočit do jeho lásky 
a dobroty, přijmout Boží dokonalé plány pro náš život. Přistupovat ke 
svátosti smíření vždy znovu a znovu posiluje vědomí skutečnosti, že se 
vrháme do náruče otce, který nás velmi miluje a kterého „nikdy neunaví 
nám odpouštět” (papež František).  
 
10. Zamilujete se 
A tomuto se neubráníte! Když strávíte více času s otevřeným srdcem při 
adoraci a jednoduše dovolíte Kristu, aby vás miloval, pak se zamilujete i 
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vy. Tato láska je vaší podstatou a dovolí vám být skutečně sami sebou. „Já 
jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti.” (Jan 10,10). 
 
Autorka: Ruth Baker, převzato z webu CatholicLink, Původní článek: Ruth Baker: 
10 Surprising Things That Happen When You Go To Adoration More Often 

 
 
      O čem s Ježíšem můžeme při adoraci hovořit? 

- Chválit a děkovat za Boží dary a milosti 
- Co mě těší a trápí v tuto chvíli i dlouhodobě 
- Problémy a radosti ve vztazích - v rodině, v práci, ve farnosti 
- Jak mě vidí Bůh a jak reaguji na jeho vnuknutí, co bych měl dělat a 

změnit ve svém životě  
- Odevzdat a prosit za problémy společnosti, světa okolo nás 
- Prosit za pokoj a mír ve světě, ukončení násilí a válek 
- Prosit za církev, farnost, za kněžská a duchovní povolání 
- Prosit o dobrá vnuknutí ve chvílích rozhodování 
- Odevzdat věci, které neumím sám vyřešit  
- Nechat Ducha Svatého, aby se v nás a za nás modlil… 

(Pavel Kořenek) 
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Z biskupství 
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Pro děti:  
 
TAJEMSTVÍ BIBLE (soutěžní seriál pro děti) 
Milé děti a milí rodiče, tedy na tomto místě hlavně MILÍ RODIČE, 
dost jsem přemýšlela, jak na Abrahama, a nakonec jsem se rozhodla takto. 
V příloze tohoto zpravodaje najdete text pocházející z Biblické dějepravy 
od Viktora Hájka a Miloslava Hájka. Převyprávěli složitý text Bible a 
vyzývají k tomu, aby byl předčítán a poslouchán. Pojala jsem tedy tento díl 
seriálu jako rodinnou chvilku, při níž se čte a poslouchá příběh Abrahamův 
a na závěr si děti vyluští křížovku. Přeji Vám dobrý advent a požehnané 
Vánoce! 
 
Tajenka: Abrahama nazýváme otcem__ __ __ __ __ __ __.  
 
 
1. Bůh řekl, že se smiluje nad Sodomou, 
jestliže v ní bude aspoň deset… 
2. Co měl udělat Abraham na hoře se svým 
synem? 
3. Co bylo Abrahamovo zaměstnání? Živil se 
pasením stád. Byl to… 
4. Co uslyšeli ze stanu muži, když řekli 
Abrahamovi, že se Sáře narodí syn? Uslyšeli 
její… 
5. Abraham byl Izákův… 
6. Než uvěřil skutečnému Bohu, uctíval 
Abram stejně jako ostatní kolem něj boha… 
7. Sodoma a Gomora byly zničeny, protože 
Bůh už se nemohl dívat na to, jak veliký byl 
jejich… 

 
 
 
 

(Terezie Vařeková) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Roráty 
 

Nabídka prožívání adventu s každodenní ranní modlitbou s rorátními 
zpěvy. 
Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke 
každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové 
stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke 
stažení na Google Play. 
 
Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: 
- především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky) 
- desátek růžence 
- žalmy 
- úryvek z Písma a zamyšlení 
- prosby 
- a další modlitby 
Roráty budou každý den k dispozici na webu: www.roraty.cz  
A také jsou k dispozici jako mobilní aplikace Android na Google Play. 

 
(s. Zuzana) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Časopis je určen pro vnitřní potřeby farnosti. Vydává Římskokatolická farnost Moravany 
a Želešice. Redakce: Michael Ruschka, Pavel Kořenek, Lucie Kaňovská, Terezie 
Vařeková, P. Mariusz Sierpniak. Grafická úprava: Michael Ruschka. Příspěvky můžete 
zasílat na adresu: farni.zpravodaj@email.cz, Telefon: 605883911. 

 

 

http://www.roraty.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.roraty
http://www.roraty.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.roraty
mailto:farni.zpravodaj@email
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 Moravany Želešice Nebovidy 

24.12.2022 
sobota 

Štědrý den 

15:30 vánoční vigilie, 
mše pro děti 

23:00 půlnoční 

17:00 
vánoční vigilie 

 
 

25.12. neděle 
Sl. Narození Páně 

9:00 10:45 18:00 

26.12. pondělí 
sv. Štěpán 

9:00 10:45  

27.12. úterý sv. Jan, 
apoštol 

18:30 
 

  

28.12. středa 
Svatých Mláďátek  

18:30 
Bohoslužba slova 

 
 

29.12. čtvrtek 
Mše z formuláře 
Svátku Sv. rodiny 

 17:00 
v kapli na faře, 

s obn. manž. slibů 

 

30.12. pátek 
Svátek Sv. rodiny 

18:30 
s obn. manž. slibů 

  

31.12. sobota                   
sv. Silvestr I. 

18:30 
mše + adorace, 

poděkování za st. rok 

8:00 
mše + adorace, 

poděkování za st. r. 

 

1.1.2023 neděle 
Sl. Matky Boží, Panny 

Marie 

9:00 10:45 18:00 

4.1. středa 18:30  
 

 

5.1. čtvrtek 
Mše z vigilie 

Sl. Zjevení Páně                
(Tří králů) 

 18:00 
v kostele 

 

6.1. pátek 
Sl. Zjevení Páně 

(Tří králů) 

18:30   

7.1. sobota   18:00 

8.1. neděle 
Sv. Křtu Páně 

9:00 10:45  

 


