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D R U H Á  N E D Ě L E  A D V E N T N Í  
Ježíšovo veřejné vystoupení není vytržené 
z kontextu událostí. Jan Křtitel vystoupil před 
Ježíšem jako průkopník cesty a je si vědom 
svého přípravného poslání. Atmosféra v Izraeli 
je nabita očekáváním. Tomu odpovídá i místo 
Janova působení – okolí Mrtvého moře, což 
byla poušť, symbolické místo přípravy 
a putování Izraele k zaslíbené zemi... 

Evangelium – Mt 3,1-12 

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské 
poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské 
království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok 

Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu 
stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil 
se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, 
celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu 
a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho 
farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout 
trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, 
že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může 
oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena 
ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen 
a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který 
má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. 
On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí 
na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm 
neuhasitelným.“ 

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest 
pozůstalých z Bašky“ 

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost,  
ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách 



a blízkosti. V pátek ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského 
za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin 

David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval. 

Ve čtvrtek 1. prosince byl nalezen na kůru kostela sv. Václava v Bašce ubodaný 
19letý mladík, který chodil do chrámu ve volném čase hrát na varhany. Policie 
případ vyšetřuje. 

Vzhledem k tomu, že se násilný trestný čin stal v kostele, je potřeba v chrámu 
provést kající obřad. Ten se uskuteční v rámci nedělní bohoslužby v 10 hodin, 
povede ho biskup Martin David. „S velkou bolestí jsem přijal zprávu o násilné 
smrti mladého muže v kostele v Bašce, kde dobrovolnicky sloužil jako varhaník. 
Modlím se za něho a v modlitbě svěřuji Bohu také velkou bolest jeho nejbližších, 
především rodičů. Chci jim vyjádřit svou blízkost a prosím o sílu a útěchu 
v křesťanské naději pro ně i pro celou rodinu, přátele a obyvatele obce Baška, 
které tato tragická smrt zasáhla," uvádí biskup Martin David. 

Tři muži, kormidlo a naše Vánoce 
Zamyšlení edičního ředitele Vatican News nad příběhem migrantů, kteří přežili 

jedenáct dní na moři a skrývali se v ropném tankeru 
Do Vánoc zbývá necelý měsíc a zpráva o třech mužích, kteří strávili jedenáct dní 
nad kormidlem ropného tankeru, jenž opustil Nigérii a přistál na Kanárských 
ostrovech, s nimi zřejmě nemá mnoho společného. Přesto je příznačný příběh 
tří migrantů, kteří jako zázrakem přežili chlad, vlhko, pálící slunce a dehydrataci, 
schouleni v záhybu obrovské lodi a v přímém kontaktu s mořskou hladinou. 
Nemůžeme totiž nemyslet na osud rodiny z Nazareta, která je ikonou pro 
každého uprchlíka, migranta nebo vysídleného člověka. Křesťanský Bůh, který 
se stal člověkem, byl spolu s Marií a Josefem migrantem a uprchlíkem v Egyptě. 
Tato rodina musela uprchnout do Egypta, aby unikla před šavlemi Herodových 
biřiců, kteří chtěli Ježíše zabít. Tato rodina zažila exil, nejistotu, rizika cesty 
a vzdálenost od domova. 

Nevíme, co přimělo ony tři muže k zoufalému činu, k plavbě po Atlantiku, při níž 
se drželi obrovského kormidla tankeru. Můžeme se jen dohadovat, že vzhledem 
k situaci, v níž žili, dávali přednost riziku, že je pohltí hlubiny nebo že zemřou 
hlady, jak se to stává mnoha jiným lidem ve stejné situaci. 

Bylo oznámeno, že tito tři muži budou po ošetření v Las Palmas posláni zpět 
do Nigérie, vzhledem k tomu, že cestovali  jako „černí pasažéři“. Snímek, na němž 
zoufale sedí na lodním kormidle, obletěl celý svět, aby nám pomohl 
nezapomenout na ně a na mnoho lidí, kteří se každý den vydávají do vod velkého 
hřbitova zvaného Středozemní moře hledat bezpečné útočiště, prchají před 
hladem, hladem, bídou a válkami. Byl by to pro ně nečekaný vánoční dárek, 
kdyby jim bylo umožněno zůstat v Evropě. Italská nadace Casa dello Spirito 
e delle Arti mobilizuje své síly, aby tento sen uskutečnila.   ANDREA TORNIELLI 



Ohlášky 
Sbírka z minulé neděle: v Rychalticích – 3 754 Kč, v Hájově – 3 202 Kč 
na Hukvaldech – 1 450 Kč a 7 407 Kč. Srdečné díky všem dárcům. 
Do sbírky na Ukrajinu můžete přispět na účet Charity České Republiky: 
Č. ú.: 55660022/0800, VS 104 

Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav a realizace pouti k Sv. Ondřeji na Hradě. 

Dnes odpoledne od 15.00 do 18.00 v kostela Sv. Mikuláše v Rychalticích proběhne 
„Mikulášské jablko“, a v 17.00 zvu do SC na setkání nad božím slovem neděle 
formou Lectio Divina. 

Zápis intencí na 1. pololetí roku 2023 začne od úterý 6. 12. 

V úterky, středy a čtvrtky jsou pro děti připraveny tzv. rorátní mše sv. s tema-
tickým kázáním.   

Adventní ztišení. Ve SC v Rychalticích bude možno spočinout při tiché adoraci 
NSO. Pravidelně ve středy od 18.00 do 20.00 a v soboty od 19.00 do 21.00. 
K dispozici text evangelia a inspirace k zamyšlení.  

V pátek 9. 12. začíná Předvánoční víkendovka Trojlístku v Hodoňovicích, a proto 
se mše svatá pro děti přesouvá na 16. 12. tj. třetí pátek v měsíci.  

Příští neděli 11. 12. v 13.10 na ČT2 zazní Sváteční slovo katolického kněze Davida 
Tylečka. 

Ve čtvrtek 15. 12. ve SC bude další setkání vzdělávacího cyklu o základech 
křesťanské víry. 

Předvánoční úklid kostelů na Hukvaldech a v Rychalticích proběhne v sobotu 
17. 12. od 9.00. 

Ve středu 14. 12. v 18.00 ve SC se uskuteční setkání členů úklidových skupinek 
z Rychaltic. 

Po novém roce v sobotu 7. 1. 2023 proběhne ve farnosti Tříkrálová sbírka. Bude 
potřeba koledníků, proto prosím povzbuďte své přátele a známé, aby s tím 
počítali.  

V zákristii si můžete koupit kalendáře na rok 2023. Nově i nástěnné diecézní 
kalendáře. Po 80 Kč za kus.  

Každý den ve 21.00 hod., Vás, zvu ke společné modlitbě za naše farnosti a mír 
na celém světě. V Adventu i on-line prostřednictvím facebooku farnosti formou 
společné modlitby desátku růžence u adventního věnce. Můžete se připojit, tam 
kde právě budete, modlitbou Otče náš a Sláva Otci. Můžete přidat jeden Zdrávas 
za nová kněžská povolání z našich farností. Na závěr přidám požehnání. 

A ještě jedno důležité zjištění amerických vědců, kteří přišli na fakt, že lidé 
co chodí pozdě mají v průměru lepší náladu než ti, co na ně čekají.  



Pořad bohoslužeb    4. – 11. prosince 2022 

Ne  
4. 12. 

DRUHÁ NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

sbírka na opravy 

  7.30 
Rychaltice 

Pouť Rychaltice, 
Za Farníky 

  9.30 
Hukvaldy 

Za živé a † rodiče 
Kluskovy a Doležilovy 

11.00 
Hájov 

Za Antonína a Lidmilu 
Čevelovy a rodiče 
z obou stran 

Po 
5. 12. 

Pondělí, doba adventní, 
2. týden 

  

Út 
6. 12. 

Sv. Mikuláše, biskupa 
17.00 
Hukvaldy 

Za živé i † farníky 
našich farností 

St 
7. 12. 

Sv. Ambrože, biskupa 
a učitele církve 

   6.40 
Rychaltice 

Roráty pro děti 

Čt 
8. 12. 

PANNY MARIE, POČATÉ 
BEZ POSKVRNY 

PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
slavnost 

16.00 
Hájov 

 

17.00 
Rychaltice 

Za † Bohuslava 
Dohnala 

Pá 
9. 12. 

Pátek, doba adventní, 
2. týden, od 16.00 výstav NSO 

s možností svátosti smíření 

17.00 
Rychaltice 

Za † Jaroslavu 
Němcovou 
a živou rodinu 

So 
10. 12. 

Panny Marie Loretánské 
   8.00 
Rychaltice 

Za † Žofii Kubátovou 
a manžela, živou 
a † rodinu 

Ne  
11. 12. 

TŘETÍ NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

radostná - gaudete 

  7.30 
Rychaltice 

Za živou a † rodinu 
Kornetovu a 
Matulovou 

  9.30 
Hukvaldy 

Za živé a † členy 
a příznivce 
MO KDU-ČSL Hukvaldy 

11.00 
Hájov 

za † Antonína a Pavlu 
Jalůvkovy a syna Pavla 
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