Kalendárium v okolí:
 8.12.2019 v 14:30 hod. – poutní mše svatá na Travné
 8.12.2019 v 15:00 hod. – Adventní koncert v kostele v Lipové
 14.12.2019 v 17:00 hod. – Adventní koncert ve farním kostele
ve Vidnavě
 21.12.2019 v 17:00 hod. – Rybova vánoční mše v kostele
v Mikulovicích
 25.12.2019 v 16:00 hod. – Poutní mše svatá v Horním Údolí
 29.12.2019 v 18:00 hod. – Vánoční koncert ve farním kostele ve
Vidnavě (Ženský pěvecký sbor)
 3.1.2020 v 21:00 hod – Křížová cesta na Maria Hilf
 5.1.2020 v 17:00 hod. – Vánoční koncert v kostele v Javorníku

Připravme svá srdce pro příchod Spasitele
svátostí smíření.
Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mši svatou.
(v neděli v Jeseníku 20 minut přede mši sv.)
Jeseník:
 11. 12. 2019 – od 19:00 – 20:00 hod. (během modlitby chval)
- zpovídá P. Stanislav
 středa 18. 12. od 17. 00 – 18. 00 – zpovídá P. Jiří
 pátek 20. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
 pondělí 23. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav
Česká Ves :
 čtvrtek 12. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
 čtvrtek 19. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav

„Nevěřím na Ježíška“
V nemocničním pokoji se rozvíjí jeden z těch zvláštních rozhovorů
mezi vlídnou ošetřovatelkou „babi Růženkou“ a devítiletým Oskarem.
Oskar umírá na leukemii a má posledních 10 dní, které na radu babi
prožívá každý den jako 10 let a vlastně tak „stihne“ prožít celý život.
Oskar podle mlčení lékařů a sestřiček vytuší, že se jeho operace
nepovedla, což mohlo znamenat jediné … Také babi mlčí, ale Oskar ví,
že v jejím případě je to „ano“. Chvíli spolu mlčeli a nechávali si to projít
hlavou. ( Podle knihy Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a růžová paní; )
„Co kdybys napsal Bohu, Oskare?“
„Ale ne, babi Růženko, vy přece nejste lhářka!“
„Ale já nelžu.“
„Tak proč mluvíte o Bohu? Už jednou mě napálili s ´Ježíškem´,
podruhé nenaletím.“
„Nevěřím na ´Ježíška´, ale v Boha ano.“

„A proč bych měl Bohu psát?“
„Abys byl míň sám.“
„Míň sám s někým, kdo neexistuje?“
„Udělej to tak, aby existoval.“
„Co mu já můžu napsat?“
„Vyprávěj mu, na co myslíš. To, co neříkáš nahlas, co tě trápí, čeho
se nemůžeš zbavit, co se tě drží jako klíště a nemůžeš se tomu vyhnout.
Vylič mu všechny tyhle myšlenky, které zabírají místo novým
myšlenkám a ničí tě. Jestli je nevyklopíš, bude z tebe skládka starých
smradlavých myšlenek.“
„Dobře.“
A tak Oskar píše Bohu, každý den. Dokonce smí vždy o něco prosit –
ale jen o jednu věc. A protože už chápe, že Bůh není „Ježíšek“, který
plní „vysněná“ přání – auta, hračky …, ví, že má prosit o věci duchovní
– trpělivost, jasného ducha …A taky může chtít místo pro sebe něco
pro někoho jiného.
A tak jsem ti, Bože, u příležitosti svého prvního dopisu trochu
přiblížil, jak to tady vedeme, jak si žijeme tady v nemocnici, kde se na
mě dívají jako na překážku vítězství medicíny nad smrtí, a chtěl bych
se tě zeptat: Uzdravím se? Odpověz ano nebo ne. Na tom nic není.
Ano nebo ne. Škrtni, co se nehodí.
Na shledanou zítra, pusu,
Oskar
P. S. Nemám Tvoji adresu, co mám dělat?
Možná k tomu není potřeba nic dodávat. Ale v tomto dojímavém
příběhu plném lidskosti i víry v Boží blízkost nacházím hlubokou
souvislost s oslavou Vánoc. Nemocí hříchu zasažený člověk,
odsouzenec k smrti, není s to obnovit svůj vztah k Bohu. Neví, jak
správně prožít svůj život a vymanit se z onoho pocitu bezmoci před
nicotou smrti. A tu přichází Někdo, Slovo poslané od Boha z věčnosti,
aby se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nad temnotou lidského údělu

adventu určitě přispělo nejen k přípravě na vánoční svátky, ale také k
prohloubení vztahů. Věřím, že si všichni odnesli kromě krásných
adventních věnců, také dobrý pocit z toho, že se naše farní společenství
opět pomalu probouzí k životu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Mám
naději, že toto první setkání je počátkem nové supíkovické tradice.
o. Jiří Marek Kotrba

Kalendárium Jeseník a Česká Ves:
 9.12.2019 v 17:30 hod. – Příprava k 1. svatému přijímání na faře
v Jeseníku
 11.12.2019 v 19:00 hod. – Modlitby chval v kostele v Jeseníku
 14.12.2019 v 17:00 hod. – 2. příprava ke svátosti biřmování na
faře v Jeseníku
 18.12.2019 v 9:00 hod. – Společenství seniorů na faře
v Jeseníku
 28.12.2019 v 16:00 hod. - Vánoční koncert v kostele v České
Vsi (sbor Cantámus z Kozlovic)
 8.1.2020 v 19:00 hod. – Modlitby chval v kostele v Jeseníku
 13.1.2020 v 17:30 hod. - Příprava k 1. svatému přijímání na faře
v Jeseníku
 22.1.2020 v 20:00 hod. – Adorace v kostele v Jeseníku
 25.1.2020 v 17:30 hod. - 3. příprava ke svátosti biřmování na
faře v Jeseníku

Velkým povzbuzením pro nás byla společná mše sv., kterou vedl otec
P. Šebestián Smrčina, OFM. Smutnou zprávou bylo jeho oznámení, že
již nebude duchovním otcem hnutí MM, vzhledem k jiným
povinnostem, které ho v církvi čekají. Kdo se s ním někdy setkal, chápe,
že toto rozloučení bylo pro nás všechny přítomné smutné, ale přesto
plné naděje a odlehčené jemu vlastním humorem. Společná modlitba
maminek i babiček všech věkových kategorií byla jednoduchá a přesto
hluboká. Jako symbol jsme si odnášely krásné tužky s modrým
drahokamem. Toužíme být v rukou Božích tužkou, kterou On vede a
jsme vzácným diamantem (tedy až nás vybrousí J). Přejeme si, aby se
toto poselství dotklo i těch, kteří tam nemohli být s námi. Mnohé
maminky také ocenily a využily možnosti tiché adorace před Ježíšem v
Nejsvětější svátosti během celé akce. Na závěr se mohly maminky
setkat a podělit o svědectví. My jsme již musely utíkat na vlak. Přesto
jsme si byly jisté, že námaha tohoto dne byla již odměněna.
Zdislava Dvořáková

Vázání adventních věnců v Supíkovicích
V sobotu 30. 11. 2019 dopoledne
proběhlo na faře v Supíkovicích
historicky
první
vázání
adventních věnců. Přesto, že se
jednalo o první akci tohoto
druhu, účast byla velmi hojná.
Setkání na faře se neslo ve velmi
přátelském duchu a nálada byla
téměř vánoční. K tomu mimo
jiné přispěli i farníci a farnice,
kteří přinesli něco dobrého na
zub. Výroba a zdobení symbolů

zazáří náhle světlo Boží lásky, otevírá se nová perspektiva – nebe, je
slyšet zpěv slávy Bohu a pokoj počíná klíčit v lidských srdcích. Ačkoliv
situace našeho života je zdánlivě stejná, mění se hluboce ve své
podstatě. V temnotách naší pouti jsme skrze víru v Toho, který přišel,
přichází (v eucharistii, v modlitbě) a přijde, zevnitř prozařováni jasem
nového života, proměňováni láskou, která je silnější než smrt. Nejsme
bytosti ponechané vlastnímu osudu, ale znovu děti Otce, Ježíšem
zachráněni pro přislíbený úděl věčného štěstí.
Budeme-li klečet s tichou pokorou u jesliček, nejprve možná „čtěme“
dopis poslaný od Boha. Čtěme jej na něžné tváři Božského Dítěte,
položeného v jesličkách. Je plný lásky a ujištění, plný něhy i nové
perspektivy života, důvěry v člověka. A týká se osobně každého z nás.
Jako odpověď, s vědomím této lásky, zkusme formulovat ten svůj.
Možná nás překvapí, jaká slova budeme nacházet ve vlastním nitru.
Uvítejme Ježíše nikoliv do studených jeslí našeho srdce, ale do srdce
plného lásky, pokory, do srdce čistého, neposkvrněného, tak hřejícího
vzájemnou láskou. (Matka Tereza)
Bůh vám žehnej
o. Stanislav

Renovace kříže u kostela Panny Marie Nanebevzaté
v Jeseníku
V týdnu od 18.10. 2019 proběhla renovace krásného, asi 4 m vysokého,
votivního mramorového kříže, který stojí na pravé straně vedle vchodu
do kostela. Tento kříž ze supíkovického mramoru je dílem slezského
sochaře Rafaela Kutzera a byl zde umístěn v roce 1907 jako poděkování
Pánu Bohu. Od té doby nebyl pravděpodobně vůbec udržován, takže
míra znečištění byla značná. Díky Bohu a štědrému dárci se letos
podařilo vyčištění zajistit a uhradit. Poděkování patří všem, kteří

renovaci umožnili a jakkoli se na ní podíleli. Na kříži je napsán
německy text z Janova evangelia 3.16 “Neboť tak Bůh miloval svět, že
dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl věčný život.”
VDV

Statistika za rok 2019:
Jeseník:

křty : 14
svatby : 4
pohřby: 9

Česká Ves: křty : 3
svatby : 0
pohřby: 1

Finanční hotovost farnosti k 30. 11. 2019
Jeseník
účet farnosti 320.305,93 Kč.

Česká Ves
účet farnosti 10.713,79 Kč.

Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích
Ve dnech 25. – 27. 10.
2019 proběhlo národní
setkání hnutí Modliteb
matek v Pardubicích.
Sešlo se zde asi 700
maminek a babiček
zapojených do tohoto
hnutí ze všech koutů naší
země. Toto hnutí vzniklo
v Anglii. Zakladatelkou
Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta
úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Setkáváme
se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Jedenkrát ročně
probíhá národní setkání MM, kde se sejdou maminky z celé republiky.
My jsme se rozhodly jet alespoň na jeden den. Ráno jsme se tedy
vypravily autem do Zábřehu a odtud jsme jely vlakem do Pardubic. Po
celém pracovním týdnu se nám moc nechtělo. Brzy vstávat, večer se
pozdě vracet, komplikace s nepojízdností auta a celková únava nás
pohlcovala. Nakonec jsme se však 3 maminky vypravily. Program byl
velmi nabitý. Přivítala nás Markéta Klímová, nár. koord. pro Českou
republiku. Poté bylo možné se zúčastnit přednášek. Tématem první
přednášky bylo „Jak bojovat se zlem“, kterou si připravila s. M.
Michaela Zych, PDDM. Druhá přednáška, která zazněla odpoledne,
nesla název „Přístupové cesty zlého“. Otec Antonín M. Příkaský, O
Carm nám v ní nastínil možné cesty, kterými se „zlému“ můžeme
otevírat. Obě přednášky byly pro nás velmi přínosné. Během celého
dne zde byla možnost přistoupit ke svátosti smíření. Bylo zde
připravených asi 50 kněží, kteří přijeli na toto setkání, právě kvůli
možnosti takto posloužit.

