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KŘESŤANSKÁ NADĚJE 
Všichni víme, že naděje je ctnost. Víme také, že je to jedna z těch ctností, které 
se vztahují přímo na Boha. Proto jim říkáme božské ctnosti. Jsou to: Víra, naděje 
a láska. Znáte dobře tuto trojici. Ale snad vám není tak dobře známo, v co máme 
doufat. Je možné, že se do naší naděje mísí něco, co nemá nic společného 
s křesťanskou nadějí. 
 V co potom tedy musíme doufat? Především v odpouštění hříchu. Hřích je 
velká překážka. Hříchy jsou kameny v cestě, kameny malé i velké. Musejí se 
odklidit z cesty. To cítí každý člověk, žádný kněz mu to nemusí říkat. 
 Ale také cítí, že to sám nedokáže. Hříchy musejí být odpuštěny Bohem. A 
v toto odpuštění musíme doufat, to je nutný požadavek ctnosti křesťanské 
naděje. 
 I kdyby nám v cestě stál hřích, jehož jméno se jazyk zdráhá vyslovit, musíme 
doufat. Když Kain řekl: „Můj hřích je příliš veliký, než abych si zasloužil 
odpuštění“, dopustil se nového hříchu proti naději. 
 Ať člověk zhřeší jakkoliv těžce, musí doufat. Musíš doufat v Boží 
milosrdenství. Mohly by na tebe přijít chvíle, kdy si uvědomíš svou slabost tak, 
že sklesle povzdechneš: „Ze mne nebude nic! Udělal jsem předsevzetí, udělal 
jsem je stokrát a stokrát jsem je nedodržel. Vzdávám to, nemá to žádný smysl.“ 
 Tak nemluv! Jsi slabý, jistě, ale milost Boží je větší, než tvá slabost. Tato 
milost ti nebude odmítnuta, i kdybys byl tisíckrát nevěrný. V Boží milost smíš 
doufat, musíš doufat. Tak to vyžaduje ctnost křesťanské naděje. 
 Musíš doufat ve věčný život. Je také možné říct – v nebe, nebo také v druhý 
příchod Kristův. Druhý příchod Kristův, nebe, věčný život, to je totéž. Doufat 
v tyto věci není snadné, neboť tyto věci leží v budoucnosti, v neurčité 
budoucnosti, v zahalené budoucnosti. A přece je to vrchol naší naděje a zároveň 
zkušební kámen této ctnosti. 
 Každý rok zpíváme v době adventní tuto antifonu: „Ejhle, Hospodin přijde, a 
všichni svatí jeho s ním; a bude v onen den, světlo velké, aleluja!“ Celý Nový 
zákon je naplněn nadějí v druhý příchod Krista. S touto nadějí stojí a padá naše 
křesťanská víra. Ano, Pán přijde, a s ním přijde nebe, věčný život. V to máme, 
v to musíme doufat! 
 Slovo „doufat“ používáme často i v denním životě. Doufám, že zítra bude 
hezky, doufám, že o svátcích dostanu návštěvu, doufám, že si najdu lepší 
zaměstnání, doufám, že se přece jen zbavím těch bolestí hlavy, doufám, že se 
má dcera uzdraví.. atd. 
 Ale s křesťanskou nadějí to nemá nic společného. Nejsou to špatné věci. 
Můžeme si je přát, můžeme o ně dokonce prosit. Ale stále si musíš být vědom, 
že tyto věci nesmí ovládat křesťanskou naději! 



 Na obloze křesťanské naděje svítí tři hvězdy: Odpuštění hříchů, Boží milost a 
věčný život. Toto trojhvězdí nesmíš pouštět z očí. Svatý Pavel doporučuje tuto 
ctnost křesťanům v Římě. Na konci svého listu křesťanům v Římě totiž píše: „Z 
Písma čerpejte vytrvalost a povzbuzení, abyste tak měli naději.“ Ale to je ještě 
málo. Pozvedne svůj hlas k modlitbě: „A Bůh, dárce naděje, ať vás naplní samou 
radostí i pokojem ve víře, abyste oplývali nadějí a silou Ducha svatého.“ Apoštol 
svatý Pavel nevkládá naději do bohatství, v postavení ve světě ani v pozemské 
statky, ale naději v odpuštění hříchů, v Boží milost, v druhý příchod Kristův a ve 
věčný život. 
 Tuto naději si musíme uchovat, nesmíme si ji nechat zkalit pochybnostmi, 
nesmíme si ji nechat ukrást posměchem.  
 Náš život je život v naději. Jsme jako stromy v zimní době. V té zimní době je 
život stromů skrytý. Když přijde jaro, život rozkvete. Našim jarem je druhý 
příchod Kristův, tehdy se ukáže sláva našeho nového života v Kristu. 
 

*** 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB V  PROSINCI : 
 Čtvrtek : 16.00 
 Sobota : 17.45 

      Mše sv. s nedělní platností 
 

 Neděle : 6.55 a 9.30 
 První pátek :  17.45 

 
 

Roráty - adventní mše svatá ve čtvrtek v 16.00 hodin. 
 
 

Pátek 8. prosince 
Slavnost 

Neposkvrněného Početí Panny Marie 
Mše sv. v 7.00 a 16.00 

 
*** 

APOŠTOLÁT MODLITBY 
 

Denní modlitba apoštolátu:  Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní 
den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem 
Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu 
světa. 
 Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro 
svědectví o tvé lásce.  
 To vše přináším jako svou nepatrnou oběť  spolu s Pannou Marií, Matkou 
našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý 
otec a naši biskupové pro tento měsíc: 
Úmysl všeobecný: Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem, ovlivnil představitele 
národů, aby užívali síly moudře a zodpovědně. 
Úmysl misijní: Aby misionáři ve všech částech světa prožívali své poslání v 
radosti a nadšení a tak věrně kráčeli ve stopách Ježíše Krista. 
Úmysl národní: Aby se upevnilo přesvědčení, že jen manželství založené na 
nerozlučném svazku muže a ženy, je schopné poskytnout dětem správnou 
výchovu a potřebné rodinné zázemí.  
Úmysl farní:   Abychom se připravili na oslavu svátků Kristova narození 
především budováním jeho pokoje v sobě a tento pokoj Kristův pak dovedli nést 
druhým. 

 
*** 



Adventní duchovní obnova 
v Dolní Lhotě 

v sobotu 16. prosince 2006 
P. František Petrík 

z Olomouce 
podrobnosti v závěru 

 
*** 

Z  FARNÍ  MATRIKY :      
 

 Koncem měsíce října a v listopadu 2006  
z naší farnosti odešli na věčnost 

 a byli pohřbeni:    
 

24. října: 
Ladislav Váňa - 79 let - Sehradice 142 

 
13. listopadu: 

Václav Bača - 66 let - Sehradice 161 
 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane 
a světlo věčné ať jim svítí. 
Ať odpočívají v pokoji. 

 
*** 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Tajemství křesťana je tajemstvím dítěte. Věříme-li, že očima svého Syna 
narozeného o Vánocích se na nás láskyplně dívá Bůh a že tento Syn na sebe 
před Otcovou tváří vzal nás i všechna naše břemena, pak se osvobodíme od 
připoutání k sobě samým, ke svému vlastnímu světu a ke své vlastní bídě. Pak 
Bohu důvěřujeme, věříme, že se stará o náš směšně nepatrný život. S veškerým 
svým zápalem a veškerou svou dovedností nejsme víc než bezmocné děti; ale 
právě proto jsme schopni vyřídit světu, co od něj Bůh chce. Když nelpíme na 
sobě samých, nýbrž se s láskou dáváme k dispozici Boží lásce, náš malý život se 
stává darem, který Bůh sám dává našim bratřím a sestrám. 
(Klaus Hemmerle) 

*** 

PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ… 
(přečtěte si, i když nemáte čas) 

Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl: 
„Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, 
aby si četli Bibli a znali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom, aby 
si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Nechejme je tedy, ať si chodí do 
kostela.“ 
„ALE připravme je o čas, aby neměli čas budovat si vztah k Ježíši Kristu.“ 
„Právě toto od vás chci,“ řekl ďábel: 
„Zabraňte jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den 
udržovali toto životodárné spojení!“ 
„A jak to máme udělat?“ zvolali jeho démoni. 
„Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a vymyslete si 
spousty možností, jak zaměstnat jejich mysl,“ odpověděl ďábel. 
„Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. 
Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty času, a jejich 
manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, 



aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se 
jejich rodiny rozpadnou, nebude už v jejich domovech brzy úniku od pracovního 
stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný 
hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, aby 
měli doma neustále zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte 
na to, aby v každém obchodě a restauraci neustále vyhrávala světská hudba. To 
zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem.“ 
„Dbejte, aby měli na stolcích u kávy spoustu časopisů a novin. Čtyřiadvacet 
hodin denně útočte na jejich mozek zprávami. Při řízení je vyrušujte billboardy.“ 
„Naplňte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a 
všemožnými novinkami a nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými 
nadějemi.“ 
„V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky, 
aby jejich muži začali věřit, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být 
nespokojení se svými manželkami.“ 
„Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, než aby mohly v noci milovat své 
muže. Přidejte jim k tomu i bolesti hlavy! Pokud nedají svým manželům 
potřebnou lásku, začnou si ji hledat jinde. Toto jejich rodiny rychle rozbije.“ 
„Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu 
Vánoc jejich dětem. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho 
zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a smrtí.“ 
„Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace 
vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o 
Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, 
hry, koncerty a do kina.“ 
„Hlavně je pořád a neustále zaměstnávejte!“ 
„A až se setkají k duchovnímu společenství, naveďte je, aby vedli plané řeči a 
klábosili, aby tak odešli domů se špatným svědomím.“ 
„Naplňte jejich život spoustou dobrých věcí, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše. 
Tak budou brzy na všechno sami a kvůli těmto dobrým věcem obětují své zdraví 
a rodinu.“ 
„TO ZABERE! Bude to fungovat!“ 
„To byl ale plán!“ 
Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli křesťané stále víc a více 
zaměstnaní a uspěchaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na 
svého Boha a své rodiny. Aby neměli čas druhým říci o tom, že Ježíš má moc 
změnit život.  
Uspěl ďábel v tomto plánu? Posuď sám. Znamená být „ZANEPRÁZDNĚNÝ“ být 
otrokem ďábla? 

*** 

ADVENT 
 

Jak jen toužím,  
abys prožil advent.  
Jak jen toužím,  

aby roztála tvá odmítavost  
i tvá chladná uzavřenost,  

a abys mi znovu pohlédl do očí.  
Vždyť ti jdu vstříc  

na všech tvých cestách.  
Já, tvůj Bůh.  

 

Jak jen toužím,  
abys prožil advent.  
Jak jen toužím  
u tebe bydlet,  

žít důvěrně s tebou  
a sdílet všechna tvá břemena.  



Vždyť ti jdu vstříc  
ve všech tvých přáních.  

Já, tvůj Bůh.  
 

Jak jen toužím,  
abys prožil advent.  
Jak jen toužím,  
abys mě pustil  

do svého smutku a temnoty,  
do svých porážek  

i do svého plynoucího času.  
Vždyť ti jdu vstříc  

ve všech tvých vězeních.  
Já, tvůj Bůh.  

 

Jak jen toužím,  
abys prožil advent.  
Jak jen toužím  
znovu se zrodit  

ve tvém městě, tvé ulici,  
ve tvém domě a ve tvém srdci.  

Vždyť ti jdu vstříc  
od věčnosti k věčnosti.  
A hledám jen tebe.  

Já, tvůj Bůh. 
 

*** 



POŘAD BOHOSLUŽEB V PROSINCI 2006 
 
1. prosince : Pátek 
Sv. Edmunda Kampiána, 

17.45  Za + Aloise Chupíka, rodiče, celou živou i + rodinu  
a duše v očistci 

2. prosince : Sobota  
Sobotní památka Panny 
Marie 

 
17.45  

 
Za členy živého růžence 

3. prosince : Neděle 
1. neděle adventní 

  6.55  
  9.30  

Za živou a + rodinu Úšelovu 
Za Jana a Františku Masařovy, sourozence a jejich rodiče 

7. prosince : Čtvrtek 
Sv. Ambrože,  
biskupa a učitele církve 

16.00  Za + rodiče Šopíkovy, Zmeškalovy a ostatní živou i zemřelou 
rodinu 

8. prosince : Pátek 
Slavnost 
NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ  
PANNY MARIE 

  7.00  
16.00  

Za + manžely, tetu, kmucháčky a duše v očistci 
Za rodinu Maňasovu, Hutěčkovu, Roubalíkovu a Boží 
ochranu pro živou rodinu 

9. prosince : Sobota 
Ferie 

17.45  Za rodiče Honzovy, Žáčkovy, manžele Svobodovy, Evu 
Miškeovu a celou živou a + rodinu 

10. prosince : Neděle 
2. neděle adventní 

  6.55  
 
  9.30  

Za + rodiče Kozubíkovy, Boží pomoc a ochranu pro celou 
živou rodinu 
Za + Miloslava Kozubíka, živou a + rodinu Kozubíkovu, 
Vojáčkovu a duše v očistci 

14. prosince : Čtvrtek 
Sv. Jana od Kříže 

16.00  Za + Zdeňka Růžičku, + Ivanu Rechtorovičovu, + rodiče  
z obou stran, duše v očistci a celou živou rodinu 

16. prosince : Sobota 
Ferie 

17.45  Za + rodiče Šenovské, Heinzovy, jejich děti, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živou rodinu 
 

17. prosince : Neděle 
3. neděle adventní 

  6.55  
 
  9.30  

Za + manžele Váňovy, dceru, syna, rodiče z obou stran a 
celou živou rodiniu 
Za farníky (sv. křest) 

21. prosince : Čtvrtek 
Sv. Petra Kanisia  

16.00  Za rodiče Bruníkovy, rodiče Žáčkovy, dva syny a ochranu 
Boží pro celé rodiny 

23. prosince : Sobota 
Sv. Jana Kentského 

17.45  Za + Josefa Malyšku a rodiče z obou stran 
 

24. prosince : Neděle 
Čtvrtá neděle adventní 
Svatvečer 
Narození Páně 
ŠTĚDRÝ DEN 

  6.55 
 
  9.30 
 
20.00 
 

Za stařečky Hofschneiderovy, rodiče Hvozdenské a Boží 
požehnání pro celou živou rodinu 
Za + Josefa Šimoníka, rodiče, živou rodinu a duše v očistci 
Za + rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Jaroslava Strnada a 
dary Ducha svatého pro živou rodinu 

25. prosince : Pondělí 
Slavnost 
NAROZENÍ PÁNĚ 
(Hod Boží vánoční) 

  6.55  
 
  9.30  

Za živou a + rodinu Stolaříkovu, Petrášovu, Katauerovu a 
duše v očistci 
Za + rodiče Havránkovy, dceru, + rodiče Žákovy, dva syny, 
duše v očistci a ochranu Boží pro celou rodinu Juráňovu 

26. prosince : Úterý 
Sv. Štěpána, prvomučedníka 

  6.55  
  9.30  

Za + rodinu Petrášovu 
Za Františka Majzlíka, Marii a Annu Majzlíkovu, Irenu Petrů, 
dar zdraví, ochranu Boží pro celou živou a + rodinu 
Majzlíkovu z Horní Lhoty 

28. prosince : Čtvrtek 
Sv. Mláďátek betlémských, 
mučedníků 

 
16.00   

 
Za Františka Polácha, jeho manželku Marii a syna Františka 

30. prosince : Sobota 
Ferie  

 
17.45  

 
Na dobrý úmysl 

31. prosince : Neděle 
Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 
Sv. Silvestra I., papeže 

  6.55  
  9.30  

 
Za křesťanské rodiny  (s obnovou manželských závazků) 

 
*** 



VÁNOCE V AFRICE 
 

Jednou o Vánocích, nedlouho před půlnoční, najednou přiběhl zpocený a 
udýchaný mladý muž, padl přede mnou na kolena, což není zrovna jejich 
zvykem, a prosil mne o pomoc: „Otče, moje žena má rodit, ale nějak to nejde, 
musí do nemocnice, prosím odvezte ji tam. Bude to naše první dítě.“ Nebylo by 
to sice poprvé, co bych někoho vezl do nemocnice vzdálené asi půl druhé hodiny 
jízdy od fary, ale za necelou půlhodinu měla začít slavná mše svatá. Nastala 
chvilka horečného uvažování.  
Na pláni za kostelem je asi tak dva tisíce lidí čekajících na obřad, vrátit se mohu 
nejdříve za tři čtyři hodiny a když už to nebude půlnoční, počkají na mě? 
Promluvil jsem s mými poradci, staršími jednotlivých rodů a vysvětlil jsem jim 
naléhavost situace. Jednohlasně řekli: „Ano, Otče, jeďte, někdo by mohl zemřít, 
a to se nesmí stát.“ Podíval jsem se po zástupech lidí, všichni už věděli, co se 
děje, a upírali na mě své oči. Cítil jsem, že si opravdu přejí, abych jel a zachránil 
ohrožené životy. Bylo hrobové ticho a do tohoto ticha jsem jen řekl: „Jedu 
zachránit životy. Ježíšek se narodí.“  
Tak jsem byl v klerice a s oblátským křížem za pasem, sedl jsem do džípu 
v doprovodu mladého muže a sjeli jsme dolů z kopce, kde už nás čekala rodička, 
celá zkroucená bolestí, s mladou dívenkou, která ji doprovázela. Jeli jsme 
nejdříve velmi pomalu, protože cesta byla samý hrbol a výmol, no nic 
příjemného  pro takovéto cestující. Auto místy až nesnesitelně kodrcalo a hrkalo, 
ale díky tomu se stalo něco, co bych ani v nejmenším nepředpokládal. Asi po 
půlhodině jízdy se najednou ozvalo bušení na okénko, křik, a dívenka vzadu 
gestikulovala. Manžel ženy, která měla rodit, seděl vedle mě. Položil ruku na 
volant a řekl, že zjistí, co se vlastně děje. Zastavil jsem a zbledl v tom okamžiku 
zároveň, protože ze zadu se ozval pláč a křik novorozeněte. Neměl jsem 
s porody žádné zkušenosti, myslím, že ani manžel mladé maminky či dívenka 
z jejího doprovodu.  
Mohlo se ještě leccos stát. Ale nestalo, dopadlo to s Boží pomocí dobře, a když 
jsme se vydali nazpátek, domorodé osazenstvo už jen samou radostí pískalo, 
vískalo, jeden překřikoval druhého. Ta nepohodlná, kamenitá cesta napomohla 
úspěšnému porodu. Tak dobrý skutek od ní nikdo nečekal. Když jsme přijeli zpět 
na úpatí vršku, kde jsem mladou ženu nakládal, poprosil mě její manžel, abych 
je zavezl domů, že mi dají kozu. To je na africké poměry velký dar. Vystoupil 
jsem z auta a řekl jsem jim: „Já jsem pomohl vám, vy tedy pomůžete mně.“ 
Hleděli na mě s otevřenými ústy, bez představy, co asi tak můžu chtít. Ale 
nasedli znovu do džípu a společně jsme vyjeli na kopec mezi jásající a čekající 
davy lidí. Maminku s jejím novorozenětem jsem odvedl k dřevěné chýšce, 
posadil na slámu a jejího manžela k ní „instaloval“ jako Josefa. Začala dítě kojit a 
v tom okamžiku jsem si myslel, že zahřmělo, protože stovky a stovky lidí 
zajásaly a začaly zpívat: „Narodil se Kristus Pán, veselme se…“ 
 Ke skutečným jesličkám jsem si oblékl roucho a začal se mší svatou jednu 
hodinu po půlnoci. Děti a dospělí chodili před tuto pohanskou rodinu a dávali jí 
jablíčka, banány, bonbony. Bylo to dojemné, krásné. Jak se vydařily tyhle 
Vánoce, na to do smrti nezapomenu. Panna Maria byla určitě s námi a nechtěla, 
aby tak slavná mše svatá začala příliš pozdě. Lidé by asi počkali, ale když jsem 
sedal za volant, pronesl jsem to, co pronáším celý život: „Panno Maria, 
doprovázej nás.“ 
 

(Zdeněk Čížkovský – V Africe mi říkali Sípho –  příběh českého misionáře) 
V. U. 

 
*** 



V pondělí 30. října 2006 v 18.00 hodin se uskutečnilo na faře v Horní 
Lhotě setkání pastorační a ekonomické rady s tímto programem: 

 
1. Zahájení modlitbou 
2. Liturgické slavnosti ve čtvrtém čtvrtletí a zvláště o vánocích 

• Půlnoční mše svatá – vzhledem k tomu, že Štědrý den připadá na neděli a 
budou slouženy pravidelné nedělní bohoslužby, půlnoční mše svatá bude  
pouze jedna, a to ve farním kostele ve 20.00 hod., aby se jí mohly 
účastnit co nejvíce také děti. 

• Patrocinium svatého Dionýsia (Hornolhotské hody) – přesunuty na 14. 
října 2007, velká mše bude  obětována za farníky 

3. Úvodní slovo duchovního správce k pastoračnímu plánu pro rok 2007, který 
bude vycházet  z úkolů, které vytyčil arcibiskup Jan na diecézním setkání ve 
Zlíně. Jsou to tyto tři nelehké úkoly: 
• Hledat cesty k získání nových spolupracovníků – prosíme všechny, komu 

není lhostejný život v naší farnosti, aby se aktivně jakýmkoliv způsobem 
zapojili do dění ve farnosti. Rádi bychom byli živou farností, která je 
otevřená pro všechny farníky i nevěřící spoluobčany     

• Připravit a zorganizovat vzdělávací akce pro farníky – otec Vitaliy přislíbil 
přednášky, jejichž téma a čas bude upřesněn  

• Zaměřit se na děti – probudit lásku k nim a touhu po nich  
4. Nová koncepce přípravy biřmovanců - na přípravě se budou podílet také 

členové  pastorační rady, proto je třeba  je na tuto práci připravit 
5. Budoucnost farního měsíčníku –  redakční rada moc prosí o příspěvky a nové 

nápady, abychom mohli i nadále pokračovat ve vydávání měsíčníku 
 

*** 

ZPRÁVY A INFORMACE 
Druhé karmelské modlitební setkání. V pátek 3. listopadu 2006 proběhlo 
v kostele ve Slopném druhé karmelské setkání. Jelikož počasí znemožnilo účast 
sestře Barbaře ze Štípy, MUDr. Mgr. Marie Kořenková připravila a zrealizovala po 
telefonické konzultaci se setrou Barbarou  náhradní program.   
    V listopadu si církev připomněla sté výročí od smrti významné  duchovní 
učitelky – bosé karmelitky blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice, proto 
tématem tohoto setkání byla právě tato světice.  Alžběta  žila v klášteře 
v Dijonu, kde také  zemřela jako šestadvacetiletá po pěti letech života v klášteře, 
po vleklé a těžké nemoci 9. listopadu 1906 v 6.45 ráno se slovy: »Jdu ke Světlu, 
Lásce, k Životu!“  
    Bylo zde vzpomenuto jejího života a společně jsme se pomodlili litanii k této 
nové světici. 

* * * 
Slavnostní předávání škapulířů. V pátek 17.11. 2006 při slavné mši svaté 
v kostele ve Slopném převzaly 3 farníci z farnosti Újezd a jeden z farnosti Horní 
Lhota škapulíř od otce Benedikta – představeného karmelitánů z Olomouce a 
stali  se tak členem bratrstva s přístupem k duchovnímu ovoci, které je s tím 
spojeno (viz. Naše farní rodina – listopad 2006). 

Mgr.Eva Řeháková 
*** 

Centrum pro rodinu – děkanátní středisko ve Val. Kloboukách Vás srdečně zve 
na Adventní duchovní obnovu pro manžele v sobotu 9. prosince 2006 ve Štítné 
nad Vláří. Přenášky přislíbil P. Adam Rucki. Obnova bude trvat od 9. hod ráno 
asi do 17.hod odpolední a mohou se jí zúčastnit manželé i jednotlivě. Oběd bude 
zajištěn, hradit si ho budou manželé sami. Přihlašovat se můžete ihned na 
Centrum pro rodinu: Mob. 732 127 091. 
 

*** 



P. František Petrík bude mít adventní přednášku v sále v Dolní Lhotě v sobotu 
16. prosince 2006 ve 14.00 hodin. Téma: Rodinný život. 
 

*** 
 
Rybova vánoční mše. Ve čtvrtek 28.prosince při mši svaté v 15.30 zazpívají 
členové pěveckého sboru Janáček z Luhačovic mši J.J.Ryby: Česká mše vánoční. 

 
*** 

Zimní pobyt pro rodiče a děti , aneb jak křesťansky prožít příchod Nového 
roku. Slovensko, Vysoké Tatry, Tatranská lesná. Rekreační středisko Dětský ráj. 
Cena 2940. děti mají slevu. Informace a přihlášky: Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, Olomouc, tel. 587 587 405. E-mail: rodina@arcibol.cz. 
Přihláška na: http://www.rodinnyzivot.cz/ 
 
 

Naše farní rodina. (http://www.rkf-hornilhota.cz/).  
Měsíčník farnosti. Vydává: Řím. katol. farnost v Horní Lhotě pro potřebu svých farníků 
v nákladu 150 kusů. Adresa redakce: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val. 
Klobouk č. 5, tel.: 577350293; 603154041; fax 577310599; e-mail: 
rkf.hornilhota@volny.cz.  
Členové redakční rady: Mgr. Eva Řeháková, Mgr. Jiřina Šenovská, Ing. Miriam 
Šenovská, Miroslav Malota a Mgr. Václav Ulrich. Uzávěrka vždy 20.  dne  
předcházejícího  měsíce.  Příspěvky v sakristii.  Pro farníky zdarma. 


