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Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. 
 

Drazí přátelé, začalo nám krásné období v roce a to doba 
adventní. V adventní době církev používá paramenta (ornáty…) 
fialové barvy.  Tato barva, stejně jak v postní době, znamená 
období vážnosti, očekávání. 
 Advent je doba radostného očekávání příchodu Ježíše Krista na 
tento svět. Adventem nás provází nejprve postava Jana Křtitele – 
největšího muže, který se narodil z ženy (srov. Mt 11. 11).          
Jan Křtitel připravuje cestu Pánu a vyzývá i nás – obraťte se a 
čiňte pokání, neboť den Páně je již blízko (srov. Mt 3, 1-12). V 
druhé částí adventní doby se setkáváme s proroky, kteří 
předpovídají narození Mesiáše (Pomazaného). Příchod Mesiáše 
byl pro izraelský národ zcela zásadní událostí, na kterou se 
připravovali po několik generací, až se nakonec dočkali a Mesiáš 
přišel na tuto zem v osobě Ježíše z Nazareta. 
 Doba adventní je dobou radostného očekávání, což symbolizuje 
i adventní věnec. Postupně, tak jak čas plyne, zapalujeme jednu 
svíčku za druhou a při každé nové svíčce přímo cítíme, že ten 
očekávaný čas je již blízko. Adventní věnec má být také místo 
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vzájemného setkávání celé rodiny a to zvláště u společné 
modlitby. 
 Jak bylo již řečeno, tak adventní doba je čas vážný, ale zároveň 
je i dobou radostného očekávání. Zkusme letos udělat výjimku a 
tento čas si skutečně užít. Odhoďme za hlavu každoroční shon při 
shánění dárku a příprav všeho možného.  Udělejme to letos více 
v klidu a pokoji. Využijme sobotních ranních mší, tzv. Roráty a 
následnou snídani na faře. I toto je čas vzájemného setkávání. 
Další možností je adventní koncert, při kterém se můžeme zastavit 
a nechat na sebe působit kouzlo hudby. 
 Skutečně je třeba se alespoň na chvíli zastavit, v tom našem 
celoročním shonu, a tak se ve vnitřním klidu připravit na vrchol 
stvoření, narození Ježíše. Nepodaří-li se nám to, tak se může 
klidně stát, že tato veliká událost nám proteče mezi prsty a my 
s hrůzou zjistíme, že vlastně byly nějaké ty vánoce. 
        

P. Jiří Janoušek 
 
 
Co by byly Vánoce bez dítěte z Betléma? 
Několik všedních dnů před koncem roku. 
 
Čím by byly dějiny bez narození Krista? 
Dalekou a marnou cestou bez cíle. 
 
Co by byl člověk bez Ježíše? 
Poutník bloudící bezhvězdnou nocí. 
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VZPOMÍNÁME…. 
 
ADVENT 
 

„Připravte cestu Pánu“ 
   Slyšíš ten hlas? 

To v tobě volá! 
Přestaň se přehlušovat hřmotem vlastních kroků, kterými 

bloudíš po nesprávných cestách. Zastav se na chvíli a zpytuj své 
svědomí. Neptej se především na to, co děláš špatného, ale na to, 
co neděláš dobrého.  

Zpytování svědomí je přemýšlení o Bohu, zpytování svědomí je 
modlitba. 

Jeho účelem není jen dát dohromady seznam hříchů pro vyznání 
ve svátosti smíření. Účelem je poznat v čem jsem se odloučil od 
Boha a jak to napravím. 

 
 P. Ladislav Simajchl 

 
 
VÁNOCE 
 

Vánoce jsou svátky dárků, v tom jsou všichni lidé na světě 
zajedno, ti věřící i nevěřící, křesťané i ateisté. Rozdíl je jen v tom, 
že křesťané vědí proč. Křesťané vědí, že proto si o vánocích 
dáváme navzájem dárky, že se nám dala darem Láska největší. 
Láska sama, Bůh. Křesťané vědí, že hodnota daru není v penězích, 
ale je v lásce, s kterou jej dáváš. Že dárkem dáváš sám sebe – 
podobně jako v daru Eucharistie se nám dává Pán Ježíš. V tom je 
krása a velikost dárku. M. Quoist říká: „Kdybys přestal 
obdarovávat, přestal bys darovat. Kdybys přestal milovat, 
přestaneš růst. Když přestaneš růst, přestaneš i žít – stáváš se 
mrtvolou.“ 
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 Po sehnání a zabalení dárků nám zbývá ještě jedno důležité, 
totiž prožít hezky a křesťansky vánoční dny. Nepokazit je 
nervozitou, honěním, zlostností, náladovostí. To je snad největší 
dar celé rodině. A každý by se měl snažit jej cele darovat: Dobrou 
náladu, pohodu, vlídnost. 
 

P. Ladislav Simajchl 
 
 
 
Pane, pomoz nám vytvořit na tomto světě oázy lásky. 
Dej, ať jsme oázou lidí, kteří mají s r d c e. 
Vánoce, to je výzva –  
odložit všechno násilí 
a opatrně něžnýma rukama vyhojit všechny lidské rány. 
A napsat přes celou zem jediné slovo – „pokoj“. 
Vánoce jsou vyjímečná zkouška, jak učinit náš svět  
obyvatelný pro chudáky, pro lidi, kteří jsou tak  
lehce zranitelní. Už nikdy by se nemělo dítě narodit v zimě, 
žít v zimě a samo v zimě zemřít. 
Vánoce nám připomínají, že na naší mrazivé planetě – 
může být zase teplo. 
Přichází k nám nesmírná Boží láska 
a tiše se dotýká lidských srdcí. 
V poušti našeho světa  
vznikají oázy pokoje a lásky. 
Každý dům, každá vesnice, každé město se může stát Betlémem 
a každé srdce – jesličkami, 
v nichž se znovu narodí Bůh – Láska – pro člověka. 
 

Phil Bosmans 
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OMALOVÁNKY PRO NEJMENŠÍ 
 

 
 
 
 Josef s Marií nakonec nalezli na kraji Betléma chlév, kam se 
uchýlili na noc. Tam se také v noci narodil Ježíš. Maria pro něj 
neměla postýlku, a tak ho zabalila do plenek a položila do jeslí.   
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PARADOX VÁNOC 
 
 Lidští rádobybohové v podobě zpěváků, sportovců, politiků 
nebo podnikatelů touží přivádět na svět své potomstvo ve 
vyhlášených porodnicích slavných klinik a ve společnosti 
renomovaných porodníků. 
 Bůh naopak vstoupil na planetu ve starém chlévě a v přítomnosti 
němých tvorů. 
 Světové bulváry o tom mlčely, sponzoři se nepředháněli, 
exotická jména dítěti se nevybírala. 
 Naopak. Domácí informovala bytost veskrze duchovní, 
přespolním to oznámila mlčenlivá hvězda, jméno bylo dáno 
předem a kadidlo nebo myrhu nelze pokládat za sponzoring. 
 

Max Kašparů 
 
 
SVÁTKY V RODINĚ 
 
Z deníku jedné maminky: 
 „Všechno je připraveno. Stromeček je ozdoben. Papírová 
blahopřání rozvěšena po dveřích. Krabice nahromaděné 
v hrozném nepořádku pod stromečkem.  
 A zvony? Proč je neslyším? 
 Vzpomínáte na starý příběh o chlapečkovi, která nechal rozeznít 
zvony? Podle legendy se zvony měly rozeznít, pouze až někdo 
položí na oltář dar z lásky. Králové a boháči dávali na oltář 
drahokamy nevýslovné ceny, ale roky utíkaly a kostelní zvony 
zůstávali tiché. 
 Tu o jedné vánoční noci přišel do kostela chlapeček 
v roztrhaném kabátě, a aniž si toho někdo povšiml, svlékl ho a 
položil na oltář. Zvony začaly slavnostně zvonit na celou vesnici 
díky velkorysému daru jednoho chlapečka. 
 Slýchávala jsem ty zvony. 
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 Slyšela jsem je toho roku, kdy mi jedno z mých dětí darovalo 
kousek papíru, celý pomačkaný, na který nakreslilo dvě modlící se 
ruce s dojemnou větou: PŘIJĎ, JEŽÍŠKU! 
 Slyšela jsem je také v roce, kdy jsem jako dárek dostala krásný 
pár vlněných rukavic, které by však padly pouze desetiletému 
dítěti.  
 Slyšela jsem je o Vánocích, když se děti domluvily a společně 
uklidily v garáži…“ 
 
„Slyšet znít zvony“ během vánočních svátků je velice důležité. 
Znamená to, že je prožíván jejich hluboký význam. Většina lidí 
slyší pouze mrazivý skřípot vlastních a cizích nervů nebo 
malátnost „zábavy za každou cenu“. 
 

Bruno Ferero 
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Přehled bohoslužeb v době adventní a vánoční: 
 

FRYŠAVA 
od 28.11.2010 do 19.12.2010 

Neděle mše sv.   8:45 hod 
Středa „dětská“ mše sv. 18:00 hod 
Pátek mše sv. 18:00 hod 
Sobota roráty   6:30 hod 

  Svátost smíření:  
  Středa 15.12.2010 po mši sv. (cca 18:45 hod) – P. Janoušek a  
  P. Vybíhal (farář z Jimramova) 

 

od 20.12.2010 do 9.1.2011 
Středa 22.12.10 - - 
Pátek 24.12.10 Štědrý den 16:00 hod 
Sobota 25.12.10 Slavnost Narození Páně   8:45 hod 
Neděle 26.12.10 Slavnost sv. Štěpána    8:45 hod 
Středa 29.12.10 mše sv. 18:00 hod 
Pátek 31.12.10 Silvestr 16:00 hod 
Sobota 1.1.11 Slavnost Matky Boží, Panny Marie   8:45 hod 
Neděle 2.1.11 mše sv.    8:45 hod 
Středa 5.1.11 „dětská“ mše sv. 18:00 hod 
Čtvrtek 6.1.11 Slavnost Zjevení Páně 17:00 hod 
Pátek 7.1.11 mše sv. 18:00 hod 
Neděle 9.1.11 Svátek Křtu Páně    8:45 hod 

 

SNĚŽNÉ 
od 28.11.2010 do 19.12.2010 

Neděle mše sv. 10:30 hod 
Čtvrtek „dětská“ mše sv. 18:00 hod 

   Svátost smíření:  
   Neděle 19.12.2010 po mši sv. 

 

od 20.12.2010 do 9.1.2011 
Čtvrtek 23.12.10 - -  
Pátek 24.12.10 Štědrý den 20:30 hod  
Sobota 25.12.10 Slavnost Narození Páně 10:30 hod  
Neděle 26.12.10 Slavnost sv. Štěpána 10:30 hod - Krásné 
Čtvrtek 30.12.10 mše sv. 18:00 hod  
Sobota 1.1.11 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 10:30 hod  
Neděle 2.1.11 mše sv.  10:30 hod  
Čtvrtek 6.1.11 Slavnost Zjevení Páně 18:30 hod  
Neděle 9.1.11 Svátek Křtu Páně  10:30 hod  

 

Matouš: farní občasník, pro vnitřní potřebu vydává                               farnost Fryšava  


