Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto
adventní snaţení proţívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za
kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu, jednat
tak, jak on by to dělal na našem místě, a ukazovat mu lásku zachováváním jeho
přikázání. Uţ tyto Vánoce budou o to krásnější.
Ke společnému úsilí kaţdému z Vás ze srdce ţehná
arcibiskup Jan

Občasník farností Bouzov, Luká, Bílá Lhota, Chudobín, Měrotín, Náměšť na Hané

FARNÍ TROUBA
“mějtež pozor na zvuk trouby“ (Jeremiáš 6,17)
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Pravidelný pořad b oh oslužeb v našich farno stech
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PRO ZASMÁNÍ
Apokryf ze zasedání Velerady
Jeruzalém, Velký pátek 33 po Kr.
Kaifáš: Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!
Josef Arimatejský: No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!
Občasník Farní trouba vydává: Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německému řádu

783 25 Bouzov 7 farnost.bouzov@gmail.com

http://farnostiot.webnode.cz/
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Redakce tohoto čísla: P. Metoděj Hofman OT; P. Norbert Hnátek OT; Bc. L. Macek FamOT;
M. Foltasová; Mgr. V. Faltýnková

Radujte se stále v Pánu,
opakuji: Radujte se! Pán je blízko.
Vstupní antifona 3. neděle adventní
Filipanům 4,4.5
Drazí bratři a sestry v Kristu,
Začali jsme adventní dobu zpěvem Rosu dejte
nebesa shůry a oblakové dštěte spravedlivého. Začali
jsme tak nový liturgický rok, ve kterém se v rámci
tříleté přípravy na oslavy jubilea příchodu sv. Cyrila a
Metoděje zabýváme iniciačními svátostmi. Tedy
svátostmi, kterými v našem ţivotě něco začalo. Tento
rok je věnován svátosti biřmování. V pastýřském listě
se tomuto tématu věnuje O. arcibiskup. Záměrně jsme
jej otiskly v tomto čísle, abyste jej mohli nejenom
vyslechnout, ale také nad tímto textem popřemýšlet.
Biřmování je spojeno s Duchem svatým, On je
Duchem, který vlévá do našeho ţivota radost, sílu,
moudrost, pokoj. Co je příčinou těchto darů, kdo nás
obdaroval? Antifona k dnešní neděli to říká jasně: „Raduje se vţdycky v Pánu,
opakuji radujte se, Pán je blízko! /Flp 4,4-5/ Je to sám Kristus na jehoţ oslavu
narození se připravujeme. On nám slíbil Ducha Utěšitele, Ducha Pravdy, toho
který má přebývat v našem nitru a být naším spojením s Bohem Otcem i se
Synem. Pán je blízko, usilujme proto nejen o setkání s Ním, ale o trvalé

společenství s Ním, o jeho trvalou přítomnost v našem ţivotě. Odloţme hřích,
který nás vede do temnoty a začněme ţít jako děti Světla, jako účastníci Boţího
ţivota, který nám byl dán skrze křest. Vyuţijme daru Ducha svatého, aby náš
ţivot vypovídal pravdivěji o Bohu a Jeho moci, která proměnila náš ţivot,
nechme Krista narodit se všude tam, kde díky naší nevěrnosti, našemu hříchu
zemřel. On sám nám to nabízí, On sám čeká, pojďme tedy společně za Ním a
přijměme ho znovu do svého ţivota. To vše nám všem ze srdce přeji a
vyprošuji.
O. Metoděj
CO SE DOMA UPEČE
Adventní cesta 25.11. v Náměšti na Hané se setkala s velkým zájmem. Zvuk
polnice svolal lid ke vstupnímu poţehnání adventního věnce a zaţehnutí první
svíce. Čtyři adventní zastavení, krásně herecky provedené, i hanácky zarecitované,
v půvabných kostýmech ušitých na míru, případně půjčených ze zámeckého
šatníku, doprovázené svěţím zpěvem poctivě nacvičených písní spojené pěvecké
scholy z Choliny a Náměště, přiblíţili nejen dětem smysl a atmosféru doby
očekávání Mesiáše. Na závěr byly děti pastýři nad městečkem pozváni do
Vilémova na ţivý Betlém. Všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu Adventní
cesty zapojili, upřímně děkuji. Těším se, ţe jsme tak společně poloţili základ nové
a krásné tradice.
P. Norbert Jan Maria OT
Malé adventní testování…
Milí bouzovští farníci, první adventní neděli proběhlo v bouzovském kostele
malé testování. Chtěli jsme zjistit, jak jste pozorní během mše svaté. Těm z vás,
kteří jste se zúčastnili nedělní mše, byly při východu z kostela poloţeny dvě
otázky:
Od koho bylo nedělní evangelium ?
Jaký byl obsah evangelia?
Dvě prosté otázky ve vás vyvolaly rozporuplné pocity. Většina z vás to vzala s
humorem a byla vidět snaha o správnou odpověď. Někteří našim dotazům unikli
rychlým odchodem z kostela. Na první otázku byla pravděpodobnost správné
odpovědi 1 : 4, při troše štěstí jste se mohli strefit. Druhá otázka byla těţší, protoţe
stručně popsat o čem bylo evangelium byl tvrdší oříšek. Nebudu vás napínat. Mši
svatou navštívilo 93 farníků z toho bylo 6 malých dětí. Na první otázku správně
odpovědělo 22 z vás, na druhou 8 a měli jsme ještě moţnost „alespoň trochu
vědět…“, tak zde se zařadilo 12 z vás.
Jen pro připomenutí – první adventní neděli bylo EVANGELIUM Marka 13, 33-37
Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. Slova svatého evangelia podle Marka.
Jeţíš řekl svým učedníkům:
"Dejte si pozor, bděte, protoţe nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně
jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým sluţebníkům
plnou moc, kaţdému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protoţe

nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer, nebo o půlnoci, nebo za kuropění, nebo
ráno, aby vás, aţ znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.
Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"
Děkujeme vám za snahu a ochotu odpovědět a určitě někdy příště, třeba v postní
době, která bude za chvíli.
Za všechny dotazující se na další testování těší Marcela Foltasová
Mikulášská nadílka….
Dne 6.12. proběhla v bouzovské farnosti v kostele sv. Gotharda tradiční
Mikulášská nadílka. Svatý Mikuláš rozdal po mši svaté se svými pomocníky anděly
téměř na 80 balíčků se sladkostmi. Před kostelem poté čekali na neposlušné děti
čerti. Ti se dostavili s celým peklem! Rozdávali uhlí a dospělé pro výstrahu značili
černou šmouhou na tváři 
Poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu…Redakce
Ohlédnutí za adventním koncertem…
Dne 10.12. proběhl v kostele sv. Gotharda na Bouzově tradiční adventní
koncert. Schola Gaudium, H + H Harmony a jejich hosté provedli pásmo
adventních písní a adventních rozjímání. Skvěle nacvičené a provedené sborové
zpěvy s hlubokými rozjímavými texty se u přítomných postaraly o hluboký záţitek.
Upřímné Pán Bůh zaplať účinkujícím a těm, kteří se podíleli na následném
pohoštění.
Redakce

VŠÍMÁLEK
Předloha štědrovečerní modlitby v rodině.
Celý Štědrý den je:
- dnem uvedení do sváteční atmosféry.
Nepracuje se a nenakupuje se.
- dnem rodiny. Všichni touţí být doma
a spolu.
- dnem dobrovolného postu. Půst je
výrazem přípravy na velké věci.
Modlitba před večeří:
V místnosti, kde se bude konat štědrovečerní
večeře, se postaví na stůl betlémské světlo a
zapálí se všechny svíce adventního věnce.
Mohou se téţ vystavit fotografie členů rodiny
a přátel, kteří jsou nepřítomní /v nemocnici,
v zaměstnání apod./, nebo těch, kteří nedávno
zemřeli. Členové rodiny si mohou rozdělit
jednotlivé přímluvy.

1. Za rodinu:
Pane Jeţíši, děkujeme ti, ţe dnes můţe být celá naše rodina spolu. Prosíme tě, abys
nás všechny zachoval ve své milosti a ve zdraví. Ať je v naší rodině vţdy láska,
radost a pokoj. Děti veď k důvěře a poslušnosti, rodiče zachovej ve vzájemné
věrnosti a porozumění. Dospělým pomoz dobře plnit poslání, které jsi jim určil,
starým a nemocným dej sílu, trpělivost a vděčnost svých blízkých. Všem našim
příbuzným a přátelům dej zaţít svou blízkost a poţehnej jim.
Zdrávas Maria…
2. Za církev:
Pane Jeţíši,děkujeme ti dnes také za to,ţe patříme do tvé církve, se kterou můţeme
proţít tento šťastný večer. Pamatuj, prosíme, na Svatého otce a na našeho biskupa,
aby tvou církev dobře vedli. Pamatuj také na naše duchovní otce ve farnosti, aby
nám byli vţdy dobrým příkladem v oddanosti tobě, pomoz nám ţít podle slova,
které nám hlásají, a dej jim také dostatek potřebných pomocníků pro kaţdé dobré
dílo. Probuď , Pane, v naší farnosti nová povolání ke sluţbě oltáře a řeholnímu
stavu a nedopusť, aby naše farnost někdy zůstala bez pastýře.
Zdrávas Maria…
3. Za národ:
Pane Jeţíši, děkujeme ti za to, ţe nám dáváš ţít v naší krásné zemi. Skládáme ti
prosbu za náš národ, abys ho stále zachovával ve své lásce a ochraně, aby s tvou
pomocí překonal všechny obtíţe doby a poskytoval nám blaho a bezpečí.
Prosíme tě za vzájemnou lásku a porozumění v našem národě, za ochotu
k odpuštění a smíření a za pokojné časy. Těm, kdo mají v našem národě
odpovědnost, dej Ducha své moudrosti a spravedlnosti. Prosíme také za úrodu
příštího roku, abychom měli dostatek všeho, co potřebujeme k ţivotu.
Zdrávas Maria…
4. Za svět:
Pane Jeţíši, děkujeme ti za to, ţe jsi přišel do tohoto světa, který nám tvůj Otec
svěřil, abychom se podíleli na jeho udrţování a rozvoji a mohli ti v něm slouţit.
Voláme k tobě s prosbou za všechny národy, které dnes proţívají těţké chvíle
války a nepokojů, aby zase našly cestu ke svornosti a míru.
Všem těm, kdo dnes na světě trpí hladem a nedostatkem, dopřej, aby se setkali
s pochopením a účinnou pomocí ostatních. Těm, kdo dnes nemají svůj domov a
stali se vyhnanci nebo uprchlíky pomoz, aby se i oni setkali s porozuměním a
bratrskou láskou. Ať všichni ti, kdo mají ve světě vliv, ho vyuţijí k dobru všech
lidí. Prosíme za spásu, kterou jsi přinesl celému světu, aby ji celý svět přijal.
Zdrávas Maria…
5. Za zemřelé:
Pane Jeţíši, děkujeme ti za všechny chvíle proţité s těmi, kteří uţ nás v tomto
světě opustili a za naději na shledání s nimi na věčnosti.
Shlédni na zemřelé členy naší rodiny a odměň v nebi všechnu lásku, kterou nám
prokazovali.
Shlédni na všechny naše blízké a přátele, kteří uţ zemřeli, aby mohli proţívat tento
svatý večer uţ s tebou v nebi.

Shlédni na všechny obětí násilí, nespravedlnosti a válek a odměň jejich utrpení
odplatou boţskou. Shlédni na všechny ty, kteří odešli z tohoto světa s malou vírou
a láskou a jsou dosud v očistci, aby dokonale zakusili tvé milosrdnství.
Zdrávas Maria…
/Prosby se mohou zkrátit/.
Potom se všichni postaví a modlí se modlitbu Anděl Páně. Při slovech: „Slovo se
stalo tělem“ se rozsvítí hlavní světla. Pak otec čte úryvek z evangelia /Lk 2,1-20/.
Modlitba těsně před jídlem:
Boţe, tys poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem a poznal radosti a obtíţe
ţivota lidské rodiny. Shlédni na naši rodinu shromáţděnou kolem štědrovečerního
stolu, která prosí o tvé poţehnání. Ochraňuj nás a posiluj svou mocí. Prosíme o
vše, co potřebujeme k dobrému ţivotu. Naplň nás duchem svornosti, ať ţijeme ve
spojení s Kristem a vydáváme mu ve světě svědectví. Neboť on s tebou ţije a
kraluje na věky věků. Amen.
Po večeři:
se jde ke stromečku a k betlému. Je vhodné, aby tuto chvíli oznámil zvonek,
protoţe zvony jsou znamením ţivého Krista mezi námi. U stromečku nejprve
zpíváme: „Narodil se Kristus Pán“
Pak se teprve věnuje pozornost dárkům. Děti nejprve rozdají dárky ostatním
členům rodiny a potom teprve rozbalí svoje.
Večer můţeme ještě vyplnit koledami – připravujeme se na mši sv. v kostele.
Všechno to, co jsme proţili doma, se má nyní dovršit sv. přijímáním. Na to je
potřeba být uţ předem připraven svatou zpovědí v předvánoční době.
Věra Faltýnková

TRUMPETKA

OTVÍRÁNÍ JESLIČEK
v sobotu 24. prosince ve 14:00 hod
v bouzovském kostele
(Přijďte se podívat, jak to vlastně bylo, když se
narodil Ježíšek. Můžete si poslechnout a třeba i zazpívat známé koledy.
Vypněte plotnu, zhasněte televizi a pojďte mezi nás.)
Krátkou jesličkovou hru si pro vás připravili děti z bouzovské farnosti.
Marcela Foltasová

Farnost Bouzov Vás srdečně zve na

Luká 23.12. od 17 hod.
Náměšť 17.12. od 15 hod.
Chudobín 17.12. po mši svaté od 18.00 hod.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v režii rodiny Kolčavovy,
který se bude konat
v radničním sále obce Bouzov

v neděli 8. ledna 2011 v 17:30 hodin.
Přijďte si prodloužit vánoční čas poslechem krásné hudby.

KALENDÁŘ

BOUZOV: Předvánoční úklid v kostele bude ve čtvrtek 22.12. od 16:00 hodin,
ve středu 21.12. od 16:00 hodin se budou stavět a zdobit stromky.
V pátek 23.12. od 18:30 začne ţivý Betlém ve Vilémově, sraz je u kostela sv.
Kateřiny. Lucerničky s sebou  Zve Sarkander, o.s.
Pro zájemce o vzdělávání ve víře byl otevřen vzdělávací kurs:
KATECHISMUS I. Farní akademie v Náměšti, zájemci se setkávají kaţdou
středu od 18.00 hod na faře v Náměšti; na Jaro se připravuje otevření kursu:
BIBLICKÝ KROUŢEK PRO ZAČÁTEČNÍKY I. Zájemci kontaktujte
P. Norberta.
Svátost smíření, O. Metoděj:
Kaţdé pondělí přede mší svatou bude moţnost přistoupit ke svátosti smíření.
Kněz bude v kostele od 17:30 hodin zpovídat do začátku mše svaté.
Zpověď bude také moţná ve středu 14.12. od 16:00 hodin do 18:00 hodin.
Svátost smíření O. Norbert:
!!! Zpovídá se vţdy pouze do té doby, dokud jsou přítomni zájemci. Pokud
nikdo další nepřichází, kněz odchází... !!!

O. Norbert oznamuje:
Péče o nemocné a starší:
Mše svatá v DPS František v Náměšti: sobota 17.12. od 9.00 hod. (před i po
mši sv. příleţitost ke svátosti smíření, především obyvatelé domu)
Mše svatá v DPS Luká: sobota 7.1. od 9.00 hod. (před i po mši sv. příleţitost
ke svátosti smíření)
Individuální návštěva nemocných, opuštěných, nemohoucích, starých... s
nabídkou svátosti smíření, pomazání nemocných, společné modlitby, svatého
přijímání, duchovního i lidského slova přímo u zájemců doma: sobota 7.1.2012
v Luké po mši svaté na DPS, v Haňovicích (Kluzově) po 11 hod., následně
Nasobůrky a přilehlé lokality patřící do farnosti Chudobín. V Náměšti a
Loučanech po 14 hod. Případní další zájemci z farností Luká, Chudobín,
Náměšť kontaktujte P. Norberta, nejlépe kdykoliv po mši svaté.
Biřmovanci: pravidelná setkání
Luká v pátek po mši svaté v 18.00 hod
Náměšť ve středu od 18.00 hod
Mimořádné bohoslužby a vánoční doba:
Otec Norbert:
24.12. Náměšť:
14,00h – Otevírání Betléma
22,00h – Půlnoční
Chudobín:
16,00h – Půlnoční
Luká:
20,00h – Půlnoční
25.12. Luká
8,00h – mše sv.
Náměšť
10,00h – mše sv.
Chudobín
11,00h – mše sv.
26.12. Luká
8,00h – mše sv.
Náměšť
10,00h – mše sv.
27.12. viz 26.12. a navíc: VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU
VARHAN spojené s ţehnáním vína, Náměšť od 16:30 hod.; účinkuje
Hanácká mozeka Litovel, prof. MgA Zdeněk Kapl, schola farnosti
Náměšť. Pravé hanácké koledy, vánoční (barokní) duchovní zpěvy,
koledy.
30.12. Oslava svátku svaté rodiny společným dobytím Hanáckého Mont
Blancu; sraz v 8:45 hod vlakové nádraţí.
31.12. Loučany
10,00h – mše svatá
Chudobín
18,00h – mše sv.

1.1.

Luká
Náměšť

8,00h – mše sv.
10,00h – mše sv.

Otec Metoděj:
24.12. Bouzov
14,00h - otvírání jesliček a vyhodnocení soutěţe
Bílá Lhota
16,00h - dětská mše svatá
Měrotín
20,00h - Půlnoční
Bouzov
22,30h - Půlnoční
25. a 26.12. - nedělní program bohosluţeb / 7,30h 9,15h 10,45h/
28.12. Bouzov
18,00h – mše sv.
29.12. Bílá Lhota
15,50h – mše sv.
30.12. Měrotín
16,45h – mše sv.
30.12. Bouzov
18,00h – děkovná mše na ukončení občanského roku
1.1.2012 Měrotín
8,00h – mše sv.
Bílá Lhota 9,30 – mše sv.
Bouzov
11.00 – mše sv. za arcivévodu Evţena

IMPULS
ROK BIŘMOVÁNÍ, PASTÝŘSKÝ LIST NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ
Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili první rok přípravy na
Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli
k myšlenkám na křest. Skutečnost, ţe pokřtěný uţ
nepatří sám sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj a
důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe,
protoţe on se umí postarat o to, co mu patří. Zároveň
ovšem se musíme snaţit jednat ne podle sebe, ale
podle Krista, kterému patříme, který na nás má právo.
Pak na něj můţeme spoléhat.
Dnes zahajujeme Rok biřmování. Většina dospělých tuto svátost přijala, i
kdyţ i mezi staršími je řada věřících, kteří v mládí neměli moţnost biřmování
přijmout. Teprve biřmováním se však dovršuje naše přijetí do církve. Kaţdý,
kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má být
biřmovaný. Proto vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou biřmovaní, aby
se přihlásili k přípravě na přijetí této svátosti. Starým a nemocným i v
domovech důchodců mohou po krátké přípravě udělit biřmování kněţí třeba
společně s pomazáním nemocných.
Proč je biřmování důleţité? Vzpomeňte na apoštoly. Měli nejlepšího
učitele, sám Jeţíš je naučil modlit se, viděli jeho zázraky, a přece ve zkoušce

neobstáli. Jidáš zradil, Petr zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál pod kříţem. Kdyţ
na ně však sestoupil Duch Svatý, stali se odváţnými svědky zmrtvýchvstalého
Krista. Předávali víru a zapalovali v lidech lásku k Jeţíši. Přes všechny
překáţky církev rychle rostla. Duch Svatý skrze ně budoval Boţí království ve
světě. Ţe my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás?
Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha Svatého! On
můţe změnit i dnešní svět!
Co znamená mít Svatého Ducha? Znamená to podobat se Kristu, který je
plný Ducha. Znamená to myslet a jednat podobně jako Jeţíš. Proto se budeme v
tomto roce často dívat na Jeţíše skrze evangelia, jako se rádi díváme na
obrázky těch, které máme rádi. Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý
kousek evangelia, abychom se jaksi přes ten úryvek podívali na Jeţíše, s nímţ
máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal
Jeţíš? Pokusme se jednat jako on a modleme se o Ducha Svatého, aby nám
připomínal Jeţíšova slova a jeho příklad, aby nám dával sílu jednat podle jeho
vzoru.
Kdy můţeme počítat s pomocí Ducha Svatého? Duch Svatý je Láska mezi
Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Kdo miluje,
zachovává přikázání, říká Pán Jeţíš, a hledá dobro druhého. Jednejme podle
Boţích přikázání a dělejme skutky lásky k bliţnímu. Pak poznáme, ţe Duch
Svatý je v nás a působí v nás. O to se můţeme snaţit kaţdý den a časem
poznáme, jak v nás roste Boţí království.
Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský ţivot v
obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od Seslání Ducha Svatého
misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do
společenství církve nové lidi. Kdo si nechává poklad víry jen pro sebe, je
ošklivý sobec. K víře platí, ţe ten dar jsme dostali proto, abychom mohli být
uţiteční. Snaţme se dělit o svou víru s těmi, kteří ji ještě nepoznali, nebo se od
ní vzdálili. Ale dříve neţ někoho oslovíme, modleme se za něj, aby naše
svědectví dobře přijal, a taky za sebe, abychom to dovedli správně formulovat.
Především ale usilujme o to, aby lidé mohli poznat Boţí lásku z našeho jednání.
Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha
Svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti.
Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se
společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Ať
se nyní v těchto skupinách znovu setkají a vymění si zkušenosti svého
křesťanského ţivota a vzájemně se povzbudí, ať se i společnou modlitbou
připraví na obnovení ţivota v Duchu Svatém.
Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol
dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu
zapomněli takový úkol plnit. Vzpomeňme na kmotřence a především se za ně
letos často modleme. Bylo by dobře kaţdý den prosit Pána, aby jim nahradil, co
jsme my zanedbali.

