
 

Úvodník

Milí farníci,  

prožíváme díky pandemii dobu pro 
nás zcela novu a výjimečnou. Jeden 
farník vždy s úsměvem říká: „Je to 
výzva.“ 

A chci věřit, že má pravdu. Ale není 
snad ani tak důležité, zda skutečně 
dnešní mimořádná doba je výzva, 
ale zda jsme ji jako výzvu skutečně 
proměnili. Každý z nás podle svých 
možností a sil. Rád v tomto duchu 
opakuji slova sv. Pavla: „Milujícím 
Boha všechno napomáhá k dobré-
mu.“ Rád bych zde citoval úryvek 
z úvah P. Halíka v době postní v do-
bě první vlny pandemie: 

Postní čas pro člověka opravdové 
víry není směšným cvičením v odří-

kání si čokolády a televize, nýbrž 
krokem k tomu, co je posláním 
každého věřícího i celé církve 
v tomto světě – metanoia, promě-
na: sestup od povrchu života, od 
povrchnosti v zbožnosti, smýšlení i 
konání, k jádru, k prameni. 

Možná to, že nás letošní postní čas 
vyhnal z kostelů a náboženských 
zvyklostí, je k tomu vynikající příle-
žitost. Neřešme to jen konzumo-
váním mší na obrazovkách televizí. 
Snad je to i výzva tvořivě hledat 
nové cesty vyjádření naší víry. Bůh 
nebydlí jen v chrámech a není ome-
zen na tradiční liturgii a svátosti. 
Zkusme vzít vážně Ježíšova slova: 
„Neboť kde jsou dva nebo tři shro-



mážděni ve jménu mém, tam jsem 
já uprostřed nich“ (Mt 18,20). 

A tak se domnívám, že je důležité, 
zda jsem tuto dobu opravdu prožili 
nebo prožíváme jako šanci, sestou-
pit více k jádru, k prameni a zda 
jsme více prožívali ve svých domo-
vech Ježíšova slova: „Neboť kde 
jsou dva nebo tři shromážděni ve 
jménu mém, tam jsem já uprostřed 
nich.“ 

Dnešní den kdy píšu tyto řádky (1. 
12.) nám došel výpis nových vlád-
ních ustanovení, kde se stanoví že: 

Shromáždění pořádaného církví 
nebo náboženskou společností 
v kos-tele nebo v jiné místnosti 
určené pro náboženské obřady se 
nesmí účastnit více účastníků, než 
odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % 
míst k sezení, přičemž účastníci, s 
výjimkou osob vedoucích nebo 
zajišťujících obřad, po většinu času 
sedí na sedadlech, dodržují, s vy-
jímkou členů domácnosti, minimál-
ní rozestupy 2 metry mezi účastní-
ky sedícími v jedné řadě sedadel. 

Domnívám se, hranici 30 procent 
obsazenosti splňujeme i každou 
běžnou neděli, jen vás prosím, 

abychom využili velikost našich 
chrámů a snažili se dodržovat 
vzdálenost mezi sebou i za cenu, že 
nebudu sedět na „svém“ místě.  

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem, kteří cokoliv dělají ve svém 
volném čase pro farní společenství. 
Velké díky i Vám, kteří se již 
nemůžete aktivně zapojit, ale 
modlíte se a obětujete své bolesti 
a nemoci za farnost. Všem pak 
přeji, aby tyto svátky Kristova Na-
rození byly pro nás velikou radostí 
z toho, jak nesmírně nás Bůh milu-
je, že se stává v dítěti jedním z nás 
a chce nás provázet na našich 
životních cestách do Božího krá-
lovství. Do nového roku pak hodně 
Božího požehnání, ochranu naší 
Nebeské Matky P. Marie a zdraví, 
lásky a pokoje 

přejí a vyprošují vám všem o. 
Stanislav spolu s o. Jiřím. 

 



Adopce na dálku 

Farnost Jeseník tento rok (2020) 
adoptovala chlapce z Ugandy. Jeho 
jméno je Rayan Nsubuga, je mu 8 
let. Tato adopce na dálku vyjde na 
7.000,-Kč/rok. Tyto peníze pomo-
hou chlapci se studiem. Vzadu 
v kostele je označená kasička, kam 
můžete dávat své finanční dary na 
podporu tohoto chlapce. Do konce 
října bylo v kasičce 1.814,- Kč. Ještě 
je tedy potřeba 5.186,- Kč. Děku-
jeme za každý dar. 

 

Ryan poslal farnosti Jeseník kon-
cem října dopis, ve kterém moc 
děkuje za to, že se díky finančnímu 

daru může vzdělávat. Školu má 
moc rád. Slibuje, že bude pilný a za 
všechny se bude modlit. A přišel 
ještě další pozdrav: 

Moje rodina se má dobře. Užíváme 
si dobrého počasí - jak deště, tak i 
slunce. 

Pěstujeme různé plodiny a chová-
me zvířata. Mám radost z hlíny (či 
plastelíny?) Jíme rýži a maso.Doma 
mám za úkol nosit vodu.  

Používám charitní materiály ke čte-
ní a procvičování a modlím se, aby 
se škola znovu otevřela. 

Díky paní Zuzaně Oravcové (přek-
lad dopisu do anglického jazyka) 
jsme Ryanovi poslali dopis, ve kte-
rém popisujeme okolí Jesenicka a 
zároveň ho i jeho rodinu moc 
zdravíme. 

Pán Ježíš říká: „Cokoliv jste učinili 
jednomu z nejposlednějších lidí, 
mně jste učinili..." (srov. Mt 25,40). 
V opomíjených, pohrdaných, chu-
dých, hladových, nemocných, pro-
následovaných, uvězněných lidech 
se s námi může a chce setkat sa-
motný Bůh. 



Z farností otce Jiřího Marka

Zprávy z farností Supíkovice, Velké Kunětice, Stará Červená 
Voda, Vidnava a Kobylá 

V sobotu 28. listopadu 2020 se na 
faře v Supíkovicích opět po roce 
uskutečnilo tradiční vázání advent-
ních věnců. I přes mrazivé zimní 
počasí a koronavirová opatření se 
farní sál zaplnil dostatečným poč-
tem nadšených výrobců advent-
ních věnců – krásného symbolu 
předvánočního období. Vyrobené 
věnce budou zdobit nejen naše 
kostely ale také mnohé domác-

nosti našich farností, které s tou-
hou očekávají narození Spasitele. 

Vánoční pořad bohoslužeb v našich farnostech 

24.12.2020 Štědrý den  
11:00 – 12:00 betlémské světlo ve všech farnostech 
19:30 Vidnava Půlnoční 
21:00 Stará Červená Voda Půlnoční 
22:30 Supíkovice Půlnoční  
24:00 Velké Kunětice Půlnoční 

25.12.2020 Boží Hod vánoční  
9:00 Kobylá  
11:00 Supíkovice 

26.12.2020 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  
7:30 Velké Kunětice 
9:00 Stará Červená Voda 
11:00 Vidnava 



27.12.2020 Svátek Svaté Rodiny  
9:00 Kobylá  
11:00 Supíkovice 

31.12.2020 sv. Silvestra, papeže  
7:30 Supíkovice 
9:00 Stará Červená Voda 

1.1.2021 Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok  
16:00 Vidnava 
17:00 Supíkovice 

2.1.2021 Slavnost Zjevení Páně – Vigilie  
15:00 Kobylá  
16:00 Vidnava 

3.1.2021 Slavnost Zjevení Páně  
7:30 Supíkovice 
9:00 Velké Kunětice 
10:30 Stará Červená Voda 

 

Z farností otce Stanislava 

Probíhající opravy 

Varhany – zaplaceno 1.200.000,-, 
zbývá příští rok 550.000,-. Gene-
rální oprava varhan by měla být 
ukončena do konce příštího roku 
2021. 

Restaurování barokní zpovědnice 
s intarzií, která je kulturní památ-
kou. Letos jsme dostali z minis-

terstva kultury 200 tis. a příští rok 
bychom měli dostat dalších 160 tis. 
Celkové náklady 400 tis. Farnost se 
podílí 10 procenty. 

Nové věžní hodiny s odbíjením by 
měly být dokončeny do konce 
ledna. Celkové náklady 270. 000,-. 

 



Plánované opravy na rok 2021 v Jeseníku 

 nová střecha na budově býva-
lého nábytku, dnes Montesso-
ri klub, stávající je v havarijním 
stavu  

 nová střecha na boční kapli 
kostela 

 dokončení fasády fary 
 zahájení oprav na kostele 

v Bukovicích (schody) 
 dokončení varhan a rekons-

trukce zpovědnice 

Předpokládané náklady 1,4 mil. 

Plánované opravy na rok 2021 v České Vsi 

 dokončení výmalby kostela 
 nové vstupní dveře – hlavní 

vchod 

Přepokládané náklady 200.000,-. 

 

 

Předvánoční svátost smíření 

Předvánoční svátost smíření bude letos probíhat 4. neděli adventní 
20.12.2020 v době od 14:30 do 15:30. 

Zpovídají o. Josef Florek, o. Jiří Filipec a o. Stanislav Kotlář. Prosím využijte 
tento čas a cizí zpovědníky.  

Ve všední dny vždy půl hodiny přede mší svatou.

  

Vánoční pořad bohoslužeb 

 Česká Ves Jeseník  
24.12.2020 „půlnoční“ 20:30 22:00  
25. a 26.12.2020  9:00 10. 30  
27.12.2020 obnova manželských slibů, Svaté rodiny 
  9:00 10:30  
31.12.2020 poděkování za uplynulý rok  ----- 16:00  
1.1.2021 Matky Boží P. Marie 14:30 10:30  



 Mimořádný rok sv. Josefa – šance pro otce  
Papež František vyhlásil ode dne 
slavnosti Neposkvrněného početí 
Panny Marie (8.12.2020), do 
8.12.2021, zvláštní rok svatého 
Josefa. 

Papež napsal Apoštolský list Patris 
corde u příležitosti 150. výročí 
vyhlášení svatého Josefa za 
Ochránce všeobecné církve. Sv. 
Josefa popsal těmito body: 

1. Milovaný otec 
2. Citlivý otec 
3. Poslušný otec 
4. Přívětivý otec 
5. Tvořivě odvážný otec 
6. Pracující otec 
7. Otec ve stínu 

Podrobný obsah těchto bodů si 
můžeme přečíst v apoštolské listu 
„Patris corde“ ze dne 8. 12. na 
vatikánském rozhlase. 

Dar zvláštních odpustků” 
spojených s Rokem sv. Josefa 
oznamuje dekret Apoštolské 
penitenciárie. Dar plnomocných 
odpustků lze získat za obvyklých 
podmínek, mezi které patří 

svátostná zpověď, svaté přijímání a 
modlitba na úmysl Svatého otce. 
Věřící musejí odmítnout veškerou 
zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí 
spojených s Rokem sv. Josefa při 
příležitostech určených Apoštol-
skou penitenciárií.  

Dekret připomíná, že sv. Josef byl 
mužem modlitby, který také dnes 
všechny zve k prohloubení vztahu s 
Otcem, dovolujícímu rozpoznat 
Jeho vůli v životě. Plnomocné 
odpustky může získat ten, kdo se 
nejméně na 30 minut zastaví v 
rozjímání nad modlitbou Otče náš 
nebo se zúčastní duchovních 
cvičení či jednodenního soustře-
dění zahrnujícího meditaci nad 
postavou Mariina snoubence. 

Drazí otcové rodin, domnívám se, 
že rok sv. Josefa, který vyhlásil 
papež František, je velikou šancí 
především pro vás otce. Budu rád, 
když od vás vzejdou jakékoliv 
podněty, co bychom mohli tento 
rok uskutečnit. Těším se na vaše 
návrhy. o. Stanislav 

 



Z farní knihovny 

V knihovně si můžete půjčit tři 
knihy, jejichž autorem je populární 
kardinál Robert Sarah. Současný 
prefekt vatikánské Kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti pochází 
z africké Guineje. Když ho ve 34 
letech jmenoval papež Jan Pavel II. 
arcibiskupem, stal se nejmladším 
biskupem na světě. 

Jeho hlavním literárním dílem je 
trilogie rozhovorů s Nicolasem 
Diatem. První kniha s názvem Bůh, 
nebo nic (2016) pojednává o 
vlastní životní cestě kardinála, ale 
vyjadřuje se zde také k otázkám 
církevního a duchovního života. 
Druhá kniha Síla ticha (2018) je 
úvahou o důležitosti ticha v našich 
životech. Poslední svazek triptychu 
nese název Den se již nachýlil 

(2019). Tato kniha je hodně o 
duchovní a morální krizi Západu, 
ale je také plná naděje. Všechny 
určitě stojí za přečtení. 

 

Farní knihovna je otevřena pro 
individuální půjčování nejlépe po 
osobní domluvě nebo domluvě na 
emailu: katolickyspolek@farnost-
jesenik.cz. 

Vít Slezák 

Kalendárium ve farnostech Jeseník a Česká Ves

1.1.2021  Při mši svaté v Jeseníku i České Vsi – žehnání koledníkům 

1.-14.1.2021 Tříkrálová sbírka 

10.1.2021 Žehnání vína a zpívání koled na ukončení doby vánoční 
(v případě že to bude možné) 

24.1.2020 Neděle Božího slova – žehnání lektorům 

7.2.2021 Svátost biřmování v Jeseníku 



Kalendárium z okolí 

25.12.2020 14:30 Mše svatá ve farním kostele na Travné 

 16:00 Pouť v Horním Údolí 

Ze života svatých

Carlo Acutis se narodil v Londýně 
3. května 1991. Od raného věku 
Carlo projevoval velkou vnímavost 
k „posvátnu“. První svaté přijímání 
přijal už ve věku sedmi let. Od té 
doby nikdy nevynechal každodenní 
schůzku s Ježíšem při mši svaté a 
eucharistické adorace.  

Přestože byl z dobře situované 
rodiny, žil velmi skromně. Staral se 
o ty, kteří zůstali bez střechy nad 
hlavou a o chudé - např. za své 
úspory koupil spací pytel žebrá-
kovi, kterého vždycky potkával 
cestou na mši. Večer nosíval jídlo 
těm, kdo žili na ulici, někdy část 
své vlastní večeře.  

Když Carlo studoval na jezuitském 
lyceu, zajímal se o programování a 
stříhal videa. Byl velmi zapálený do 
informatiky, jeho přátelé a někteří 
informatici z oboru ho považovali 
za génia. Vytvořil virtuální expozice 
o otázkách víry. Jedna z nejvý-

raznějších byla o eucharistických 
zázracích na celém světě - trvalo 
mu to tři roky, hodně cestoval, aby 
nashromáždil informace.  

 

V říjnu 2006 mu byla diagnos-
tikována akutní leukemie. Před 
smrtí obětoval své utrpení za pape-
že a celou církev: „Nabízím Pánu 
utrpení, které budu muset snášet, 
za papeže a za církev a abych ne-
musel být v očistci, ale mohl jít 
přímo do nebe,“ řekl svým rodi-



čům. Zemřel jen několik dnů poté, 
co mu byla stanovena diagnóza, 
12. října 2006 v nemocnici San 
Gerardo v Monze. Bylo mu pou-
hých 15 let. Dva dny před tím 
požádal o přijetí pomazání nemoc-
ných a Eucharistii.  

V Carlově životě se naplno proje-
vila Boží milost. Pověst o jeho sva-
tosti se rychle šířila po celém svě-
tě. Už 12. října 2012 byl otevřen 
proces blahořečení a kanonizace. 
Pro svůj mladý věk spojený s mou-
drostí, získanou v perspektivě od-
chodu na věčnost, se záhy stal 
jedním z patronů italské mládeže. 
Diecézní fáze blahořečení započala 
15. února 2013 a byla ukončena 
24. listopadu 2016. 

14. listopadu 2019 se uskutečnily 
lékařské konzultace Kongregace 

pro svatořečení, kdy lékařští od-
borníci vyjádřili kladné stanovisko 
týkající se zázraku, který se připi-
suje přímluvě ctihodného Carla 
Acutise. Papež František Carla 
5.7.2018 prohlásil za Ctihodného 
Božího služebníka a zmínil jej jako 
příklad pro mladé, model svatosti v 
digitálním věku, v apoštolské 
exhor-taci ChristusVivit, (104-106) 
a dne 22.2.2020 uznal zázrak připi-
sovaný Carlově přímluvě. Jedná se 
o zázračné uzdravení dítěte v Bra-
zílii, které trpělo vážnými problémy 
trávícího traktu způsobenými vzác-
nou anatomickou anomálií slinivky. 

Carlovo tělo bylo exhumováno 23. 
ledna 2019. 6. dubna 2019 byly 
Carlovy ostatky převezeny do Sálu 
Zřeknutí v Assisi. 

 
 

Z kroniky farnosti Jeseník – rok 1937 

Rok 1937 též začal velkým svátkem 
v souvislosti s povýšením farního 
kostela ve Frývaldově na probošt-
ství. Na den Božího Těla v roce 
1936 totiž kardinál Adolf Bertram, 
arcibiskup vratislavský, povýšil 
farní kostel ve Frývaldově na pro-

boštství. Pro věčnou upomínku 
této památné události jsme pořídili 
plné znění listiny, jež následuje: 

C.A. – T.181. Adolf kardinál 
Bertram arcibiskup Vratislavský. 
Povýšení farního kostela ve Frýval-



dově na proboštství. Vratislav, dne 
11. června 1936. 

Činíce zadost těsnému spojení 
kléru a biskupa, vrchního pastýře s 
diecézními, v čestné oddanosti na 
věky připomínáme významnou 
událost a dáváme ve známost z 
moci vůle Boží chtěnou sounále-
žitost pastýře a stáda v posvátném 
svazku lásky. Před slezskými částmi 
Československé republiky, po 
staletí spojenými skrze biskupský 
stolec ve Vratislavi, nyní stojí hlu-
boké změny, vzniklé v důsledku 
slavnostní smlouvy, uzavřené pod 
názvem Modus vivendi dne 2. Úno-
ra 1928 mezi Svatým stolcem a 
vládou Československé republiky. 
Oddanost důstojného kléru a farní-
ků této části diecéze je založená 
nejen na svatosti pastýřského 
úřadu, ale i na dlouhověké pasto-
rační práci a obětech vratislavs-
kých biskupů, věnovaných pro 
duchovní i pozemské blaho lidu a 
kléru, což je vším lidem potvrď-
váno. To mně bylo často spon-

tánně a s vroucí srdečností dáváno 
najevo, zejména v posledních le-
tech, když probíhala jednání mezi 
nejvyššími představiteli církve a 
státu. Na tyto projevy chci odpo-
věděti udělením církevní pocty 
dvěma obzvláště významným kos-
telům v západním a východním 
Slezsku. Pročež podle církevního 
řádu propůjčuji jak farnímu kostelu 
v Karviné, tak i farnímu kostelu ve 
Frývaldově proboštství a tam půso-
bícím farářům titul probošt. S tím 
je spojeno povolení nosit při slav-
nostních církevních příležitostech 
na žlutobílé stuze náprsní kříž ve 
velikosti a formě křížů vratislavs-
kých kanovníků s obrazem vyjad-
řujícím titul farního kostela. 

Ať jsou tyto pocty jak radostí farní-
kům, tak pobídkou farářům k věrné 
vytrvalosti v milostiplné práci pro 
blaho národa a vlasti. Dáno ve 
Vratislavi na svátek Božího těla dne 
11. června 1936. Arcibiskup vratis-
lavský Adolf kardinál Bertram. 

 

Uvítáme jakékoli nápady, připomínky nebo příspěvky. Můžete je odevz-
dávat v sakristii nebo zaslat elektronicky na zpravodaj.jes@seznam.cz. 

 



 


