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 LITURGICKÝ ROK 
 

Církev má svůj liturgický rok a v něm ve zkratce vţdy znovu 

proţívá hlavní tajemství víry. Ţít s církví znamená proţívat její 

rok a proţíváním jejích slavností, svátků, památek i všedních dní 

obohacovat svou mysl a srdce. Církevní rok se skládá z několika 

dob a mezidobí. 
 

První je doba adventní. Jsou to čtyři neděle před vánocemi 

s příslušnými týdny. V této době znovu proţíváme čekání lidstva 

na Spasitele, připravujeme se na oslavu jeho narození, ale 

současně se připravujeme i na jeho druhý příchod na konci světa. 

V liturgických čteních k nám promlouvá většinou prorok Izajáš. 

Dny do 17. do 24. prosince jsou věnovány bezprostřední přípravě 

na vánoce. Barva adventu je fialová a znamená kajícnost. 
 

Vánoční doba začíná slavností Narození Páně 25. prosince. 

Slouţí se mše svatá o Narození Páně a to v noci, za svítání a 

ve dne. Slavnost má svůj oktáv; prodluţuje se na celý týden a 

zakončuje se slavností Matky Boţí Panny Marie. Ale ani tak 

ještě doba nekončí. Svůj další vrchol má ve slavnosti Zjevení 

Páně 6. ledna a doznívá následující neděli svátkem Křtu Páně. 

Radostnou vánoční náladu vyjadřuje barva bílá. 
 

Liturgické mezidobí vyplňuje čas mezi svátkem Křtu Páně a 

zahájením doby postní. Je to několik neděl s příslušnými týdny, 

vyznačenými barvou zelenou – barvou naděje. Kolik neděl a 

týdnů bude mít v kterém roce toto mezidobí, to bude záleţet 

od toho, kdy budou velikonoce. Datum velikonoc se řídí vlastními 

zákony. 
 

Doba postní začíná Popeleční středou a má šest neděl. 

Na popeleční středu se světí popel a vkládá se na čela věřících 

na znamení pokání. Barva se opět mění ve fialovou a křesťané se 

věnují očistě duše a cvičení v ctnostném ţivotě. Koná se kříţová 

cesta, při které se zamýšlíme nad Kristovým utrpením a smrtí. 
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V té době si více neţ kdy jindy uvědomujeme, ţe jsme se křtem 

spojili nerozlučně s Jeţíšem Kristem a ţe máme podle toho i ţít. 
 

Šestá neděle postní se jmenuje Květná. Jí se zahajuje Svatý 

týden. O této neděli si připomínáme slavný vjezd Kristův 

do Jeruzaléma, ale i začátek jeho utrpení. Zelený čtvrtek, Velký 

pátek a Bílá sobota tvoří Velikonoční třídenní. Na Zelený 

čtvrtek si připomínáme Kristovu lásku, která ho vedla k tomu, 

ţe při poslední večeři ustanovil oběť mše svaté a dal se nám 

ve svátosti oltářní za pokrm a nápoj. Na Velký pátek si 

připomínáme Kristovu smrt na kříţi a naše vykoupení. Na Bílou 

sobotu vzpomínáme, jak Kristovo mrtvé tělo odpočívalo v hrobě, 

pak se při setmění shromaţďujeme k slavné vigilii neboli bdění a 

v noci slavíme Kristovo vzkříšení z mrtvých. 
 

Doba velikonoční začíná slavností Zmrtvýchvstání Páně a trvá 

po dobu osmi neděl. Ve čtvrtek před sedmou nedělí slavíme 

Kristovo Nanebevstoupení a o deset dní později o osmé neděli 

Seslání Ducha svatého. Tím dnem velikonoční doba končí. Doba 

velikonoční má bílou barvu. 
 

Liturgické mezidobí, které následuje, je poměrně dlouhé a 

vede nás letními a podzimními měsíci zase k novému adventu. 

Je obrazem ţivota Boţího lidu na zemi od Seslání Ducha svatého 

do konce světa. O poslední neděli slavíme slavnost Jeţíše Krista 

Krále. I toto mezidobí má barvu zelenou. 
   Katechismus katolické církve 

 

 NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ 

 PANNY MARIE 
 

Zvyk uţívat jména Immaculata („bez poskvrny“) nebo Concepta 

(„počatá“) se vysvětluje záměrem podpořit dogma týkající se 

prvního okamţiku Mariiny existence. Měl by sahat do 17. století, 

ale rozšířil se především po dogmatické definici vyhlášené 

papeţem Piem IX. dne 8. prosince roku 1854. Další podnět 

k tomu byl dán zjeveními Madony v Lurdech v Massabiellské 

jeskyni Bernadetě Soubirousové, kde krásná Paní představila 

sebe samu: „Já jsem Neposkvrněné početí“. 
 

Dne 8. prosince roku 1854 Pius IX. vyhlásil 

formuli slavné definice dogmatu 

o neposkvrněném početí Panny Marie: 

Prohlašujeme a definujeme, ţe nauka, která 

obsahuje, ţe blahoslavená Panna Maria 

v prvním okamţiku svého početí byla 

jedinečnou milostí a upřednostněním 

všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám 

Jeţíše Krista, Spasitele lidského pokolení, 

uchráněna od kaţdé poskvrny prvotního 

hříchu, je Bohem zjevená, a proto v ni mají 

všichni věřící pevně a vytrvale věřit“ (bula 

Ineffabilis Deus). Papeţ Pius IX. tím, ţe definoval neposkvrněné 

početí, měl za to, ţe „uspokojil nejzboţnější touhy katolického 

světa“, jeţ dogmatická definice s radostí přijímá. 
 

Dogma bohaté na duchovní naučení nám připomíná, ţe musíme 

zůstat jednotní s „církví ţivoucího Boha, sloupem a oporou 

pravdy“, abychom následovali správnou cestu – cestu Ducha, 

který nám dává chápat pravý smysl zjevení. Neposkvrněná 

provolává v radosti, ţe Bůh je jejím Spasitelem, který ji vykoupil 

s předem ochraňující láskou; její zkušenost nám představuje 

kulturu ţivota, jejímţ jádrem je raději předem chránit neţ pak 

léčit. Konečně, v Neposkvrněné zazářil prvopočáteční plán spásy 

touţící po lidském bytí a lidu Boţím, který se nevleče pod tíhou 

osobního hříchu a podmíněnosti lidské přirozenosti, ale spěchá 

pod hnutím Ducha svatého realizovat nové stvoření. Proto se 

Neposkvrněná Maria stala pro křesťany vzorem, jenţ nezbavuje 

odvahy, ale povzbuzuje k tomu, aby v poddajnosti k Duchu 

svatému uskutečňovali onen ideál intimního, trinitárního a 

církevního společenství, který odpovídá Boţímu plánu spásy. 
                                           Svatí na kaţdý den – Karmelitánské nakladatelství 
 

 



 Buď pozdravena, 

 svatá Paní, 

 přesvatá Královno, 

 Matko Boţí, Maria. 
 

 Buď pozdravena ty, 

 která jsi jeho palácem, 

 buď pozdravena, 

 která jsi jeho stanem. 
 

 Buď pozdravena, 

 která jsi jeho příbytkem, 

 buď pozdravena, 

 která jsi jeho rouchem. 
 

 Buď pozdravena, 

 která jsi jeho sluţebnicí. 

 Buď pozdravena, 

 která jsi jeho Matkou, 
 

 v níţ všechna plnost milosti 

 a všechno dobro 

 bylo a stále je. 
 

 (Sv. František z Assissi) 

 

 

     SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V MADRIDU 

 

Z Taragony do Madridu jsme vyjeli v pondělí 15. 8. po mši svaté. 

Cesta trvala „pouze“ 8 hodin. Cesta vedla pouští, kde nebylo 

kromě dálnice a občasné benzinky vůbec nic. Teda bylo, bylo tam 

strašné vedro :-) 

 

Po příjezdu do Madridu jsme si vyzvedli batůţky poutníka, 

ve kterém byly stravenky, „šalinkarta“ na metro, klobouček, 

tričko a další broţury. Některé bohuţel ve španělštině, protoţe 

na nás jiţ anglické nevyšly. Poté nás s Vojtou čekal drobný 

zádrhel v podobě chaosu s ubytováním. Autobus, se kterým jsme 

do Madridu přijeli, byl celý ubytován jinde a naše původní 

domluva, ţe budeme spát spolu s poutníky z Novojičínského 

děkanátu, neplatila. To bohuţel zapříčinili čeští poutníci, kteří se 

přihlašovali na poslední chvíli a čeští organizátoři se jim snaţili 

vyjít vstříc. 
 

Nakonec jsme byli ubytováni přímo v českém centru, coţ se 

posléze ukázalo jako velká výhoda. Poznali jsme ji hned první 

večer, kdy jsme mohli spát venku na hřišti v oploceném areálu 

kolem českého centra. Ostatní poutníci, kteří byli ubytovaní 

jinde, toto štěstí neměli, protoţe jejich ubytování nebylo oplocené 

a proto museli z důvodu bezpečnosti spát v budovách. 
 

Další den jsme si ráno vyzvedli v českém centru snídani. 

Kaţdodenní snídaňové menu se skládalo z pečiva (croissantu), 

dţusu a „kakaového energy drinku“ (= něco jako kakao z vody a 

ne z mléka – ale nebylo to nejhorší :-)) 

 

Pak jsme se metrem vydali do výstavního pavilonu, kde probíhal 

kaţdodenní dopolední program v podobě přednášek, katechezí 

biskupů, vystoupení, svědectví mladých lidí a samozřejmě 

nemohla chybět ani mše svatá. 
 

Po programu vţdy následovaly 

dobrovolné diskusní skupinky, 

kdy jsme se rozdělili 

na skupinky, ve kterých bylo 

15 členů. Ve skupinkách se 

vţdy diskutovalo nad tím, co 

se daný den probíralo 

na katechezi. 
 

Odpolední program jsme měli vţdy ve vlastní reţii. Na začátku 

jsme dostali sešitek s programem, ve kterém byly vypsány 

všechny akce, které jsme mohli během dne navštívit. Byly to jak 

katecheze ve světových jazycích, tak různá kulturní akce 



(výstavy, koncerty,…) a mnoho dalšího. Nebo jsem se jen tak 

mohli projíţdět po Madridu a poznávat jeho krásy (například 

stadion Realu Madrid). Česká Republika byla na světových 

dnech mládeţe reprezentována valašským folklorním souborem 

Dúbrava a výstavou fotografií Jindřicha Štreita s názvem Brána 

naděje. 
 

Co se týče obědů a večeří, tak kaţdý poutník na začátku dostal 

bloček speciálních „stravenek“. Za ně si mohl v madridských 

restauracích zapojených do Světových dní mládeţe koupit 

tzv. „Menu poutníka“. Do sítě byly zapojeny restaurace 

od rychlého občerstvení aţ po normální restaurace. Menu si 

tvořila kaţdá restaurace sama. Jedno menu bylo zhruba 

v hodnotě 200 Kč. Například jsme v některé restauraci dostali 

dokonce i chobotničky. 
 

Večerní program byl opět dobrovolný. Navíc v českém centru byl 

vţdy večer alternativní program v češtině v podobě kříţové cesty, 

mše svaté apod. 
 

V sobotu ráno nastal vrchol celého setkání. Po mši svaté jsme se 

vydali pěšky směrem k letišti Cuatro Vientos. Ke konci cesty 

začal provoz poutníků houstnout, takţe po letišti jsme se 

pohybovali v jedné velké zácpě. Kdyţ jsme přišli k našemu 

sektoru, tak jsme zjistili, ţe je totálně přecpaný lidmi. Naštěstí 

jsme se tam ještě dostali a urvali si kus místa pro karimatku. 

Celé odpoledne jsme strávili v sektoru s jedinou procházkou 

pro jídlo a vodu. 
 

Večer přijel Svatý Otec. Během vigilie se strhl silný vítr a začalo 

pršet. My jsme měli bundy, takţe jsme vůbec nezmokli. Ale byli 

takoví, kteří byli promoklí celí. Naštěstí foukal teplý vítr, a proto 

nebyla zima. Noc jsme strávili v pohodě a dokonce se i trochu 

uvolnilo místo a tak jsme se i pohodlně vyspali. 
 

Dopoledne proběhla mše svatá. Poté se všichni vydali zpět 

do svých míst ubytování. Naštěstí se nám podařilo dostat se 

rychle do metra. Po návratu na místo ubytování nám bylo 

řečeno, ţe náš autobus má opět zpoţdění, takţe jsme z Madridu 

odjíţděli aţ v 1 hodinu v noci. Po cestě zpátky jsme se zastavili 

ještě u moře na jiţním pobřeţí Francie. 
 

Celkově byly Světové dny mládeţe skvělou akcí i přes pár 

zádrhelů jak na straně španělský tak českých pořadatelů. 

Nejbliţší podobnou akcí bude v příštím roce Celostátní setkání 

mládeţe ve Ţďáru nad Sázavou. 
                                                                                                       Dominik David 

Fotky si můţete prohlédnout na fotogalerie.dominikdavid.cz 

 

 HNUTÍ MODLITBY MATEK 
 

V měsíci říjnu se uskutečnila v Brně celostátní konference Hnutí 

Modliteb matek. Této konference se zúčastnily maminky ze 

všech diecézí naší vlasti. Celkem se nás do Brna sjelo asi 450. 
 

Zahájení konference bylo v pátek 21. 10. 2011 mši svatou 

v katedrále sv. Petra a Pavla. Sobotní a nedělní program 

pokračoval v kulturním domě Rubín, Brno – Ţabovřesky. 

Program začínal ranními chválami. Následovala přednáška 

o. Karla Martina Satorii, pak mše svatá, kterou celebroval 

br. Šebastián Smrčina. V odpoledním programu zaznělo 

svědectví maminek, po něm jsme se společně modlily z broţurky 

Modlitby matek. Večer patřil modlitbám za vnitřní uzdravení, 

které vedl br. Ignác Majvald. 
 

I neděle začínala chválami a mší svatou. Po mši svaté a diskuzi 

o setkání jsme se odpočinuté na těle i na duši vracely domů. 
 

Boţí Slovo konference: 

„Ţijte v Kristu Jeţíši, kdyţ jste ho přijali jako Pána. 

 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, 

 pevně se drţte víry, jak jste v ní byli vyučeni, 

 znovu a znovu vzdávejte díky.“ Kol. 2, 6 - 7 
 



Slovo konference MM se shoduje s mottem setkání mládeţe 

v Madridu. Bylo však vybráno a promodleno, aniţ bychom tuto 

shodu tušily. 
                                                                                           Ludmila Petrášová 

 

 VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 

K vánoční svátosti smíření budou moci štramberští farníci 

přistoupit v sobotu 17. 12. 2011 od 15:00 do 18:00 v místním 

kostele. 
 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

Betlémské světlo je jednou z nejmladších 

vánočních tradic. Myšlenka šíření Betlémského 

světla jako pouta, které spojuje lidi dobrého 

srdce, vznikla v roce 1986 v rakouském studiu 

ORF v Linzu, kde se snaţili obohatit televizní akci určenou 

na pomoc tělesně postiţeným dětem. Před Vánocemi proto 

poslali letadlem do Betléma tělesně postiţené dítě, které 

z baziliky Narození přivezlo do Rakouska věčný plamínek. Od té 

doby je kaţdoročně světlo přepraveno ve speciální lampě 

letadlem do Rakouska, odkud jej pak skauti rozváţejí prakticky 

po celé Evropě. 

 

V týdnu od 11. 12. 2011 do 18. 12. 2011 se zájemci o betlémské 

světlo zapisujte na stolečku pod kurem v místním kostele. Skauti 

Vám jej pak 24. 12. 2011 v dopoledních hodinách donesou.  

 

Více informací o betlémském světle naleznete 

na www.betlemskesvetlo.cz 

 

 ŽIVÝ BETLÉM 

 

V úterý 20. 12. 2011 od 16:00 se před kostelem v Závišicích 

uskuteční vystoupení skautů s názvem „V Betlémě místo není.“ 
 

V pondělí 26. 12. 2011 proběhne v Národním sadu akce s názvem 

Ţivý betlém. Začátek bude v 15:00. 

 POUČNÝ PŘÍBĚH 
 

Malá holčička připravovala dárek 

k Vánocům. Krabici od bot zabalila 

do obrovského kusu drahého zlatavého 

papíru a přikrášlila ji lesklými 

ozdobami a barevnou stuhou. 
 

„Co to děláš?“ vyjel na ni otec. „Tolik 

papíru přijde nazmar! Víš, kolik to 

stojí?“ Holčička si přitiskla krabici 

k sobě a se slzami v očích utekla do vedlejšího pokoje. 
 

Byl Štědrý večer a nastalo rozdávání dárků. Holčička přinesla 

krabici ve zlatém papíru tatínkovi. „To je pro tebe, tati“ špitla. 

Otec zjihl. Asi byl na ni příliš tvrdý. Vţdyť to byl dárek pro něj. 

Rozvázal pomalu stuhu a trpělivě rozbaloval obrovský, drahý 

papír. Pak pomalu krabici otevřel. Byla prázdná. 
 

To ho rozzlobilo: „To jsi zničila všechen ten papír jen kvůli 

nějaké prázdné krabici?“ Holčičce se opět nahrnuly slzy do očí: 

„Ale ona není prázdná! Dala jsem do ní tisíc pusinek.“ Otci se 

zadrhl hlas v hrdle. 
 

Dneska má jeden muţ na svém pracovním stole krabici od bot. 

„Vţdyť je prázdná,“ diví se všichni, kdo do ní nahlédnou. „Není. 

Je plná lásky mojí holčičky,“ odpoví pokaţdé hrdě muţ. 
 

 BIBLICKÝ SLOVNÍK 

 RORÁTY 

 

Roráty představují určitou podobu ranní mariánské mše svaté 

v době adventní, která je doprovázena liturgickým zpěvem. Tato 

hudební forma je jedinečná, ţádná jiná evropská kultura něco 

podobného nevytvořila. Kořeny rorátů sahají do doby Karla IV. 
 

http://www.betlemskesvetlo.cz/


Název roráty je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle 

adventní, který začíná latinskými slovy Rorate coeli desuper 

(Rosu dejte shůry). Roráty, jak je známe dnes, nejsou roráty 

v pravém slova smyslu. Při jejich úpravách došlo ke zkrácení, 

kdy byly u jednotlivých částí vypouštěny buď chorály či písně. 
 

 BIBLE 
 

Dokáţeš si představit, co by se stalo, kdybychom Bibli pouţívali 

tak, jako mobil? „Dotazujte se Hospodina, dokud je moţno ho 

najít, volejte ho, dokud je blízko.“ Iz.55,6 

V Bibli najdete některá telefonní čísla pro případ nouze. 

Kdyţ jsi smutná, vyťukej Jana 14. 

Kdyţ o tobě někdo nehezky mluví, vyťukej Ţl. 27. 

Jestli jsi nesvozní, vyťukej Ţl. 51. 

Jestli jsi ustaraná, najdi Mat. 6, 19, 34. 

Pokud jsi v nebezpečí, vyťukej Ţl. 91. 

Pokud se ti zdá, ţe Bůh je daleko, vyhledej Ţl. 63 

Kdyţ tvoje víra potřebuje povzbudit, vyťukej Ţid. 11. 

Kdyţ jsi sama a máš strach, vyťukej Ţl. 23. 

Jestli jsi zatrpklá a kritizuješ, vyhledej 1 Kor. 13. 

Chceš-li poznat, jaké je tajemství štěstí, Kolos. 3, 12-17. 

Pokud se cítíš skleslá a opuštěná, najdi Řím. 8, 31-39. 

Kdyţ touţíš po pokoji a odpočinku, vyťukej Mat. 11, 25-30. 

A kdyţ to vypadá, ţe svět je větší neţ Bůh, najdi si Ţl. 90. 
 

 PŮLROČNÍ SOUTĚŽ 

 

Soutěţ byla v měsíci říjnu zrušena. Dnes vyhlásíme vítěze. 

Vítězkou, která jako jediná odpověděla na všechny kola správně, 

se stává Kamila Dostálová. Gratulujeme!!! 
 

 

 

REDAKCE PŘEJE VŠEM POŽEHNANÉ SVÁTKY 

VÁNOČNÍ A HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

V ROCE 2012. 

PROGRAM BOHOSLUŽEB V PROSINCI 
 

1. Čt sv. Edmund Kampián 6:45 

2. Pá sv. Bibiána 18:00 

3. So sv. František Xaverský 7:00 

4. Ne sv. Barbora – 2. adventní 8:45 

5. Po sv. Sába 6:45 

6. Út sv. Mikuláš 6:45 

7. St sv. Ambroţ 18:00 

8. Čt slavnost Panny Marie, počaté 

 bez poskvrny prvotního hříchu 18:00 

9. Pá sv. Valerie 18:00 

10. So sv. Julie a Eulálie 18:00 

11. Ne sv. Damas I. – 3. adventní 8:45 

12. Po sv. Jana Františka de Chantal 6:45 

13. Út sv. Lucie 6:45 

14. St sv. Jan od Kříţe 18:00 

15. Čt sv. Valerián 6:45 

16. Pá sv. Adéla 18:00 

17. So sv. Lazar 18:00 

18. Ne sv. Rufus a Zosim – 4. adventní 8:45 

19. Po bl. Urban 6:45 

20. Út sv. Dominik Siloský 6:45 

21. St sv. Petr Kinosius 18:00 

22. Čt sv. Servul 6:45 

23. Pá sv. Jan Kentský 18:00 

24. So Štědrý den 24:00 

25. Ne Slavnost narození Páně 8:45 

26. Po sv. Štěpán 8:45 

27. Út sv. Jan Evangelista 6:45 

28. St sv. Betlémské děti 18:00 

29. Čt sv. Tomáš Becket 6:45 

30. Pá sv. Evţen 18:00 

31. So sv. Silvestr 8:45 

 


