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Milí bratři a sestry!
Jako vánoční úvodník k zamyšlení nabízím text salesiánského kněze Jána
Augustina Beňa:
„Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo.“ Tak začíná Jan
své evangelium. A pokračuje: „Et verbum caro factum est. - A Slovo se stalo
tělem.“
Bůh vložil své Slovo do života Panny, aby se odtud narodilo na svět v lidském těle, a stalo se tak viditelným a pro všechny srozumitelným...
Ale i tento narozený Bohočlověk má své slovo –je jím evangelium.
A toto slovo čeká také na vtělení. Čeká na lidi, kteří by je přijali, dali mu své
údy a všechny schopnosti k dispozici a umožnili mu působit navenek.
Vtělení Slova uskutečnila Panna Maria - vtělení slova Vtěleného Slova máme uskutečnit my...
I zde má tedy být podobnost mezi ní a námi: dávat světu Boha ve viditelné
formě. Podávat mu Boží slovo ilustrované naším vlastním životem.
Umožňovat lidem, aby je poznali nikoli z mrtvé litery, ale jako živé, působící
v nás - v nás vtělené...
I my se tedy máme stát v určitém smyslu matkou a zopakovat betlémskou
noc.
Ale dovolme si otázku: Může hovořit o evangeliu ten, kdo je ani dobře nezná? Může rodit, kdo nepočal?
Časté rozjímání nad evangeliem je prvním předpokladem podobnosti s Marií v tomto bodě.
Přeji požehnané vánoční svátky naplněné radostí z narozeného Spasitele.
Váš otec Jan

Člověče, vy se s tím fakt nepáráte, když máte hlad!
Jeden kluk chodil rád do kostela, měl rád hudbu, okna s barevnými skly, kázání i
společenství. Jednu věc ale neměl v kostele rád, a to byly dlouhé osobní modlitby,
které farář přidával k přímluvám! A pak na vánoce chlapcovi rodiče pozvali pana
faráře na oběd… a nevěřili byste, jeho máma požádala faráře, aby se pomodlil před
jídlem. „To snad ne!“ pomyslel si chlapec, „Takhle se nikdy k jídlu nedostaneme. Já
mám strašný hlad a on se bude modlit navěky.“ K jeho překvapení byla ale farářova modlitba krátká a k věci. Řekl: „Pane, požehnej tento dům, toto jídlo a použij
nás do své služby, skrze Krista, našeho Pána, Amen.“ Chlapec byl tak ohromen farářovou krátkou modlitbou, že nevěděl, jak dál. Podíval se na faráře a vyhrkl to, co
si myslel: „Člověče, vy se s tím fakt nepáráte, když máte hlad!“
Ani my se s tím nechceme na vánoce párat, protože víme, ať už si to uvědomujeme, nebo ne… jsme hladoví. Všichni hladovíme po Bohu. Všichni hladovíme po našem Spasiteli. Na vánoce máme hlad… protože je to právě to, v čem vánoce spočívají. Potřebujeme Spasitele, hladovíme po něm a Spasitel je nám darován v Ježíši.
Jméno „Ježíš“ znamená doslova: „Pán je spása,“ nebo Jahve dává spásu. Ježíš o vánocích přišel pro nás vykonat to, co sami udělat nemůžeme. Přišel nás zachránit z
našich hříchů.
https://www.strobertsparish.org/bulletins/20180107.pdf

Touhu po Ježíši obnovenou letošní vánoční dobou Vám i sobě přeje
P. Jindřich Kotvrda.

Život ve farnosti

Setkání seniorů – vždy ve čtvrtek, po mši

26.12. Svátek sv. Štěpána

Snídaně na faře – vždy ve čtvrtek, po mši

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00
žehnání vína

30.12. Svátek Svaté rodiny
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00
obnova manželských slibů

31.12. Sv. Silvestra I.
děkovná mše sv. v 17 hodin
od 23.30 adorace

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. v 8.00 a v 10.00

6. 1. Slavnost Zjevení Páně
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00

18. 1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
mše sv. v 18.00
Týden modliteb za jednotu křesťanů

24. 1. Ekumenická bohoslužba
v 18.00 v kostele církve husitské

2. 2. Uvedení Páně do chrámu
mše sv. v 7.00

6. 3. Popeleční středa
mše sv. v 7.00 a v 18.00
udílení popelce

svaté, 17. 1. a 21. 2. 2019.
svaté, 10. 1. a 14. 2. 2019.

***
Prohlídka betléma
V našem kostele bude možnost prohlídky 25. a
26. prosince, vždy od 15 do 17 hodin, v další
dny půl hodiny přede mší svatou.

Živý betlém
1. ledna od 17 hodin bude u kostela živý betlém. Požehnáním koledníkům bude zahájena
Tříkrálová sbírka v naší farnosti.

Vánoční setkání
Tradiční setkání lidí činných ve farnosti mají
zatím tyto předběžné termíny:
6. 1. lektoři, 8. 1. farní rady, 10. 1. akolyté, 12.
1. uklízecí skupiny.

Vánoční koncerty
 Tradiční koncert pěveckého sdružení Lumír
se koná v našem kostele 4. ledna v 19.15 hodin.

***
Mše svaté za nemocné
- 14. ledna, 11. února, 8. března

Mše svaté za zemřelé
- 26. ledna, 23. února

Mše svaté na úmysly dárců
- 5. ledna, 4. února

***
Večery chval – každou 1. sobotu v měsíci ve
20.00 (5. 1., 2. 2. a 2. 3. 2019).

Adorace se zpěvy z Taizé – každou 3. sobotu v měsíci ve 20.00 (19. 1. a 16. 2. 2019).

Adorace za novou evangelizaci – každou
neděli v 18.30.

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00.
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Charita - vánoční sbírka

Tradiční sbírka na léčbu lepry a TBC bude
probíhat po celou dobu vánoční, to je od
24. 12. 2018 do 13. 1. 2019. Své příspěvky
můžete vkládat do pokladničky farní charity vzadu v kostele.
Děkujeme.
Sbírka na adopci 30. prosince nebude.
Pokojné a požehnané prožití Vánoc.
M. Ocetková
XIX. farní ples
Srdečně zveme na 19. farní ples, který se
bude konat v sobotu 26. ledna od 20 hodin v řečkovické sokolovně na Vážného
ulici.
Farní karneval 2019
Již 9. farní karneval pro děti, rodiče i prarodiče se bude konat v neděli 3. března
v orelském areálu v Řečkovicích.
***
Páteční sbírky na pomoc farnosti
Mpanga
Jak jistě dobře víte, naše páteční sbírky
jsou určeny pro pomoc tanzánské farnosti
Mpanga, kde působí otec Norbert. Od
ledna do listopadu 2018 se při nich vybralo 84 295,- Kč. Chtěl bych všem za dary
velice poděkovat.
Během letošního roku se otci Norbertovi
podařilo postavit ubytovnu pro 40 studentů, dokončit administrativní budovu,
postavit školní toalety a postavit další dvě
učebny. Tyto učebny nyní čekají na zastřešení. V lednu opět chystáme do
Mpangy výpravu, při které bychom chtěli
pomoci s velkým zásobníkem na vodu a
s dalším budováním školní infrastruktury.
Již na začátku prosince jsme do Dar Es
Salaamu poslali velkou přepravní bednu
se šlapacími šicími stroji, sterilizátorem
do ordinace a s ultrazvukem pro vyšetřo-

vání těhotenství. Během ledna bychom
také chtěli dohlédnout na zdárné předání
tohoto materiálu.
o. Jan
Příprava na biřmování
Poslední biřmování v naší farnosti bylo
v roce 2017. Protože jsem zaznamenal zájemce o přijetí této svátosti, začne ve farnosti další běh přípravy k přijetí biřmování. Začneme v březnu a biřmování proběhne na podzim 2019 nebo na jaře
2020, podle toho, na jak intenzivním modelu setkávání se dohodneme. Zájemci se
můžou zapisovat v sakristii do konce února. Biřmování je svátost křesťanské dospělosti a každý, kdo chce svou víru žít
dobře a dospěle, tak by tuto svátost měl
přijmout.
o. Jan
Volby do pastorační rady farnosti
V tomto roce končí pětileté období pastorační rady farnosti. V únoru proběhne nová volba, která bude dvoukolová.
V prvním kole bude možné navrhnout kohokoli z farnosti. Vytvoříme tak jakousi
kandidátní listinu, ze které se bude volit
ve druhém kole. Podrobnosti k volbám
budou zveřejněny v únoru, již nyní však
můžete uvažovat o vhodných kandidátech.
o. Jan
***

Bratranec
Před časem, když o. Jan slavil v Orlovně
narozeniny, se mi moc líbil jeho vztah se
sourozenci. Jednu chvíli tam stál se svojí
sestrou a ona říkala: „Toto je můj brácha“
a on: „Toto je moje sestra“… a bylo to
moc krásné. Opravdu mně bylo líto, že až
takový vztah se svými sourozenci nemám.
A s bratranci a sestřenicemi jsem se neviděla dlouho, už si ani nepamatuji kdy na-4-

posledy. Dříve, jako děti jsme se scházeli
u nás doma nebo u babičky a dědy o
prázdninách na vesnici.
Asi dva týdny na to jsem potřebovala nakoupit v Globusu. Bylo to v sobotu dopoledne a všude bylo plno lidí. Jdu s těžkým
košíkem a v tom se ke mně hrne vysoký
chlap a hned mě objímá: „Ahoj Milenko...“ Málem jsem ho nepoznala. Byl to
můj bratranec, kterého jsem neviděla
nejspíš od pohřbu mého Jožky před pěti
lety. Pohladil mě po tváři a říká: „Ty jsi
hezká a pořád stejná.“ A pokračoval:
„Můžeš mně říct, nevadí ti to, že se na to
ptám, jak ses zvládla vypořádat se smrtí
manžela? Já bych se zhroutil.“
„Víš, díky víře.“
„Ty jsi jako moje mamka, když jsem se jí
ptal v nemocnici, jak to všechno vydrží.
Řekla mi, že se pořád modlí.“
Bratranec mi potom povídal o tom, jak
chodil do náboženství, ale teď do kostela
nechodí. Byl nemocný a už je na tom lépe.
Každý den děkuje Bohu: „Ne, že bych si
ho chtěl předcházet.“
„Ale on Bůh vidí do tvého srdce a ví, jak to
myslíš.“
A když mě už potřetí pohladil a opakoval
to stejné, tak jsem mu na to odpověděla:
„Jsem zamilovaná.“
„A do koho??“
„Do Ježíše.“
Couvl: „Ale jdi.“
„No fakt. Víš, on nejdůležitější je osobní
vztah s Ježíšem. Já jsem to taky nevěděla
a nikdo mi to nikdy neřekl, že to tak může
být. A v náboženství se to taky neučilo.
Ale teď to vím a je to krásné.“
Tak jsme tam stáli a povídali si. Lidi okolo
nás chodili a manželka mu dávno odjela
s nákupním vozíkem. Bylo to moc krásné
setkání. Domluvili jsme se, že se někdy
všichni bratranci a sestřenice sejdeme.
Vzpomněla jsem si na slova sv. Augustina:

„Když v tobě roste láska, totéž se děje
s krásou, neboť láska je krása duše.“
Nechme se proměňovat Jeho láskou.
Míla B.

Světlo! Já chci světlo!
Nedávno se nám pokazilo světlo v kuchyni
a oprava se trochu protáhla. Tak se stalo,
že jsme každé ráno přišli do kuchyně, automaticky našli vypínač, cvak – a byla
stejná tma, jako předtím. „Světlo! Já chci
světlo!“ křičelo to jen v duchu, abychom
snad neprobudili nějakého spáče. A po
paměti jsme v tom ranním šeru šátrali po
oblíbeném hrnečku a správném tlačítku
na kávovaru. Ta ranní tma v naší kuchyni
překvapivě dobře lícovala s adventním
voláním: „A bude v den onen světlo velké,
aleluja.“
Není-li poznání tmy, není touha po světle.
Není-li zážitek hladu, není touha po chlebu. Není-li zkušenost vlastní hříšnosti, nezrodí se silná touha po odpuštění. (A komu se málo odpouští, málo miluje.) Proto
tolik naléhavých výzev k adventnímu ztišení, zklidnění, usebranosti. Naše touha
po Bohu naléhavě potřebuje probuzení a
očištění, jako když čistíte studánku a pomáháte prameni, aby mohl vytrysknout
z hloubky. A bez skutečné žízně po Kristu
nejsme dostatečně otevření k prožití radosti z jeho Narození.
Jsme přeplnění věcmi, akcemi, zážitky. A
máme strach z toho kolotoče vystoupit.
Beze mě se to neobejde. Nerad bych o
něco přišel. Kdo chvíli stál, již stojí opodál.
Nevaž se, odvaž se.
A přece to bez určité míry askeze a zřeknutí se nejde. Má-li se Boží Dítě narodit
v mém nitru, musím mu tam udělat prostor. Jak se říká, kdo nemá Vánoce v srdci,
nikdy je nenajde pod stromečkem.
-sm-5-

Od Adventu do Vánoc
Na věnci zapálím první svíčku,
malý plamínek zadýchá jehličím.
Já prosím o víru, vánoční andělíčku,
jen ať je pevná, a ať je mně vším.
Další světýlko na druhou neděli,
v rorátech myslím na Marii, Pannu.
A prosím ji, prosím o naději,
ať z každého zoufání vždycky zas vstanu.
Když rozhoří se třetí svíce,
je malý krůček do dne štědrosti.
Ježíše prosím o lásku Jeho srdce,
chci přibalit ji k dárkům, a mít jí vždycky dosti.
Čtvrtá se rozzáří, jak hvězda nad Betlémem,
a lidstvo o Spasení prosí svého Pána.
Děťátko poslal: Je malé, voní senem.
V něm víra, naděje, i láska světu dána.
Pak rozsvítí se na stromečku světýlka
a zelený kruh proseb se uzavírá děkováním.
Je, Pane, tolik štědrá Tvá nadílka,
když životem jdeme s Tvým smilováním...

Gustovo okénko
Něco z dětských hlaviček... Je tomu již 20
a více let směrem proti času :-).
Povídám tříletému synkovi: „Kluci jdou do
školy, půjdeš taky?“ „Ne, já budu skaut.“
Maminka v návalu něhy nad svým dvouletým chlapečkem: „Ty moje malá prďulinko.“ Přišla však strohá odpověď: „Nekecej, mami.“
Maminka se snaží zapnout zip u batůžku a
ten vzdoruje, tak si uleví: „To je podělanej
zip.“ Zevlující hošík pohotově uvádí věci
na správnou míru: „Není podělanej, nepokakal pejsek.“
Na dětské mši synáček nedostal narozeninovou čokoládu, snažili jsme se jej uchlácholit, ale doma si to přebral po svém:
„Asi sem nebyl honej... sou to bupci!“
A.D.

Marie Kalová

Koutek pro děti
Milé děti,
na začátku adventu jsme se společně všichni vydali na náročnou cestu k Betlému. Abychom Ježíškovi přinesli dárek k jeho vánočním narozeninám, snažili jsme se plnit různé
úkoly a dělat mu co největší radost. Vaše figurky se vám moc krásně povedly 😊! Některé
se dostaly až nahoru k Betlému, některé skončily o něco níž. Není divu. Někdo z nás byl
třeba nemocný, a tak nemohl splnit všechny úkoly. Pro někoho byly třeba úkoly moc
těžké, protože je ještě malý nebo proto, že mu neměl kdo pomoct. Naštěstí je Pán Ježíš
hodný a laskavý, má nás rád, kvůli nám sestoupil na svět a dokonce se nechal zabít. On
se nám neposmívá, když se nám nedaří. On nám nabízí svou pomoc a podporu. A tak nás
k Betlému zve všechny, abychom s ním oslavili jeho narození.
Oslavy Vánoc pro nás znamenají spoustu dárků, jídla, oslav. Nezapomeňme ale, že i když
dárky dostáváme my, i když jsme to my, kdo se ve skutečnosti dosyta nají (nebo třeba
úplně přecpe), pořád je oslavencem Pán Ježíš. On by měl dostávat dary a mít tu největší
radost. Tak ať naše snažení nekončí 24. prosince, ať nezapomínáme dělat radost Pánu
Ježíši i během Vánoc a po Vánocích a celý život.
Přeji vám krásné a požehnané svátky
Terka
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Pořad bohoslužeb do začátku postní doby
26.12. St

sv. Štěpán

7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00

na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví sestry Markéty
za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro bratra
za živou a zemřelou rodinu a za kmotra Gustu
za zemřelého manžela Jindřicha, bratra Josefa, zemřelou rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Černoškovu
za vzájemné porozumění v rodinách naší farnosti
na poděkování za uplynulý rok
na poděkování s prosbou o další pomoc
za farní společenství
za zemřelou Evu Sotolářovou
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z
naší farnosti
za zemřelou rodinu Krpálkovu a Richtrovu
za 55 let manželství, za jejich děti a rodiny
na úmysly dárců
za živou a zemřelou rodinu Kolaříkovu a Hammerovu
za farní společenství
za maminku a za uzdravení rodových kořenů
za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za syna Petra a živou a zemřelou rodinu
za živou a zemřelou rodinu
za zemřelého manžela Jiřího, oboje rodiče a živou rodinu
za živou a zemřelou rodinu a za dary Ducha Svatého
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv.
za farní společenství
za živou a zemřelou rodinu Votavovu a Manovu
za Karla Šmerdu
za nemocné
za zemřelé sestry
na úmysl dárce

18:00

za zemřelého pana Konvalinu

7:15
8:30
10:00

30.12. Ne

31.12. Po
1.1. Út

sv. Rodina

sv. Silvestr I.
slavnost Matky Boží
Panny Marie (Nový Rok)

2.1. St

7:15
8:30
10:00
17:00
8:00
10:00
18:00

3.1. Čt

7:00

4.1. Pá

18:00

5.1. So
6.1. Ne

7.1.
9.1.
10.1.
11.1.

slavnost Zjevení Páně

Po
St
Čt
Pá

12.1. So
13.1. Ne

Křtu Páně

14.1. Po
16.1. St
17.1. Čt
18.1. Pá
19.1. So
20.1. Ne

P. Maria, Matka jednoty
křesťanů
2. neděle v mezidobí

700
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00

7:00
7:15
8:30

21.1. Po
23.1. St

10:00
18:00
18:00

24.1. Čt

7:00

25.1. Pá

Obrácení sv. Pavla

26.1. So
27.1. Ne

18:00
7:00

3. neděle v mezidobí

7:15
8:30
10:00

28.1. Po

18:00

30.1.
31.1.
1.2.
2.2.

18:00
7:00
18:00
7:00

St
Čt
Pá
So

Uvedení Páně do chrámu

za uzdravení syna a Boží požehnání pro živou a zemř. rodinu
na úmysl dárce
za zemřelou Magdalenu a Marii Ostrou a živou a zemřelou rodinu Ostrou, Prchalovu a Bílkovu
za farní společenství
za zemřelou rodinu Markovu a duše v očistci
na poděkování
za zemřelého manžela, obě rodiny a Boží požehnání a zdraví
pro obě rodiny
za zemřelého P. Jana Pavlů, zemřelého manžela Jana a živou
rodinu
za zemřelé
za zemřelé Drahomíru a Antonína Tomáškovy a živou a zemřelou rodinu
na památku nedožitých 100 let Václava Svobody
za farní společenství
za zemřelé manžele Toupaszovy, jejich kmotřence a duše v
očistci
na poděkování za 50 let života
na poděkování
za živou a zemřelou rodinu Šumberovu, Matalovu a Kubikovu
za zemřelou rodinu Dvořákovu a Kudrnáčkovu
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3.2. Ne

4. neděle v mezidobí
sv. Blažej

4.2. Po
6.2. St
7.2. Čt
8.2. Pá
9.2. So
10.2. Ne

5. neděle v mezidobí

11.2. Po
13.2. St
14.2. Čt
15.2. Pá
16.2. So
17.2. Ne

6. neděle v mezidobí

18.2.
20.2.
21.2.
22.2.

Stolce sv. Petra

Po
St
Čt
Pá

23.2. So
24.2. Ne

25.2.
27.2.
28.2.
1.3.

7. neděle v mezidobí

Po
St
Čt
Pá

2.3. So
3.3. Ne

4.3. Po
6.3. St

Popeleční středa

7.3. Čt
8.3. Pá
9.3. So
10.3. Ne

1. neděle postní

7:15 na poděkování za Boží ochranu a pomoc za celý život
za zemřelé rodiče Haklovy, prarodiče z obou stran a dar víry pro
8:30
celou živou rodinu
10:00 za farní společenství
18:00 na úmysly dárců
18:00 za zemřelé rodiče Drábkovy a Suchých a živou rodinu Suchých
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z na7:00
ší farnosti
18:00 za zemř. manžela, sestru, bratra, švagra, rodiče a živou rodinu
za zemřelého Josefa Dvořáka a živou a zemřelou rodinu
7:00 za zemř. Bohuslava Navrátila, Marii Hořínkovou a celou rodinu
7:15 za živou a zemřelou rodinu Škvařilovu, Kubicovu a Zbořilovu
8:30 na úmysl dárce
10:00 za farní společenství
18:00 za nemocné
7:00 za ochotu k vzájemnému porozumění ve farnosti
18:00 za ministranty naší farnosti
7:00 na úmysl dárce
za zemřelou Boženu Suchou a Boži požehnání a dary Ducha
18:00
Svatého pro živou rodinu
7:00 za farní společenství
7:15 na poděkování
8:30 na poděkování za 20 let života
10:00 na úmysly dárců
18:00 na poděkování
18:00 za živou a zemřelou rodinu Handlarovu a Širůčkovu
7:00 za zemřelého tatínka a živou rodinu
18:00 na poděkování za syna a jeho rodinu
na poděkování za uzdravení a Boží požehnání pro děti a jejich
rodiny
7:00 za zemřelé
7:15 za farní společenství
8:30 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
10:00 za zemřelého Jana Sládka, oboje rodiče a živou rodinu
18:00 za dar života a dary Ducha Sv., lásky a pokoje pro celou rodinu
18:00 za zemřelého tatínka
7:00 na poděkování za dar života vnuků Adama a Václava
18:00 za zemřelé rodiče Bartlovy a živou rodinu
na úmysl dárce
7:00 na úmysl dárce
7:15 na úmysl dárce
8:30 za zemřelého Jiřího Milara a živou rodinu
10:00 za farní společenství
18:00 za zdraví syna, zemřelé rodiče, sourozence a živou rodinu
7:00 za akolyty naší farnosti
18:00 za dar víry pro syna
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z na7:00
ší farnosti
18:00 za nemocné
na úmysl dárce
7:00 na úmysl dárce
7:15 za farní společenství
za oboje rodiče, manžela a vnučku Lucinku a Boží požehnání pro
8:30
celou rodinu
10:00 za manžela

Děkujeme za vaše příspěvky a přízeň v celém uplynulém roce.
Do nového roku přejeme Boží pomoc, požehnání a také sílu k dalšímu psaní.
Uzávěrka příštího čísla bude 1. 3. 2019.
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